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Priimek in ime starša/pooblaščenega spremljevalca: _____________________________

Datum preiskave: __________________________

Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja z DA ali NE.

• Ali ste bili kdaj operirani oziroma imeli poseg, pri katerem bi vam vstavili v telo 
elektronsko napravo; srčni spodbujevalnik (pace-maker), neurostimulator, kohlearni 
inplantat, inzulinsko črpalko, umetno srčno zaklopko, drugo…)?

     DA    NE

• Ali imate kakršen koli kovinski tujek v svojem telesu?

     DA    NE

• Ali ste noseči (ženske)?

     DA    NE

S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral(a) in razumel(a) način in pogoje za 
spremljanje preiskovanca na MRI preiskavo (hrbtna stran tega lista). Prav  tako sem 
seznanjen(a) s splošnimi navodili za preiskavo z MRI in sprejemam odgovornost z vsemi 
tveganji.

Podpis starša/spremljevalca: ______________________________________________

Ljubljana, dne: _________________________________________________________

SOGLASJE STARŠA/POOBLAŠČENEGA 
SPREMLJEVALCA ZA SPREMSTVO NA MRI PREISKAVO
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OBRNITE LIST  ->



Spoštovani, prosimo vas, da navodilo v celoti preberete in se po njem ravnate.

1. Kot svojec, starš, skrbnik ali pooblaščeni spremljevalec ste pri ZAGOTAVLJANJU 
VARNOSTI in priprave na MR slikanje odgovorni tako zase, kot za otroka, svojca oz. 
oskrbovanca. Zato vas prosimo, da si pred preiskavo skrbno preberete Navodila za 
izvedbo preiskave z MR, saj opozorila in omejitve (npr. nosečnost, kovinski tujki v 
telesu, elektronske naprave,…), ki veljajo za paciente v enaki meri veljajo tudi za vas.

2. V primeru, da menite, da otrok, svojec ali oskrbovanec PRI PREISKAVI NE BO 
SODELOVAL, MIROVAL ALI PA GA JE STRAH (klavstrofobija) vas naprošamo, da se že ob 
napotitvi na preiskavo predhodno posvetujte z osebnim/pooblaščenim zdravnikom 
o morebitni potrebi po preiskavi z uspavanjem (anesteziji) ali s pomirjevalnimi sredstvi 
(sedacija), ki jih v našem centru žal ne zagotavljamo.

V primerih, ko preiskovanec ne sodeluje ali miruje so namreč slike tehnično neustrezne 
in zato nimajo zahtevane diagnostične vrednosti in preiskava ni smiselna. Zato vas 
seznanjamo, da preiskavo v takem primeru predčasno prekinemo ali pa zdravnik napiše 
samo okviren izvid.

MAGNETNA RESONANCA (MR)
Navodila za izvedbo preiskave za starša, svojca ali 

pooblaščenega spremljevalca
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