Štandardné pracovné postupy
v nukleárnej medicíne
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Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

SPP SZ/NUM/01

3-fázová scintigrafia skeletu

Dátum
platnosti
1.10.2013

2.

SPP SZ/NUM/02

Statická scintigrafia skeletu

1.10.2013

3.

SPP SZ/NUM/03

Perfúzna scintigrafia pľúc

1.10.2013

4.

SPP SZ/NUM/04

Fázová(dynamická) scintigrafia obličiek

1.10.2013

5.

SPP SZ/NUM/05

Statická scintigrafia obličiek

1.10.2013

6.

SPP SZ/NUM/06

Fázová(dynamická) scintigrafia obličiek po podaní captoprilu

1.10.2013

7.

SPP SZ/NUM/07

Nepriama rádionuklidová uroflowmetria

1.10.2013

8.

SPP SZ/NUM/08

Scintigrafické vyšetrenie štítnej žľazy

1.10.2013

9.

SPP SZ/NUM/09

Statická scintigrafia pečene a sleziny

1.10.2013

10.

SPP SZ/NUM/10

Dynamická cholescintigrafia

1.10.2013

11.

SPP SZ/NUM/11

Dynamická scintigrafia slinných žliaz

1.10.2013

12.

SPP SZ/NUM/12

Scintigrafické vyšetrenie implantátov slezinného tkaniva

1.10.2013

13.

SPP SZ/NUM/13

Dynamická scintigrafia značenými erytrocytmi

1.10.2013

14.

SPP SZ/HTO/14

Ventilačná scintigrafia pľúc

1.10.2013

15.

SPP SZ/HTO/15

Perfúzna scintigrafia mäkkých tkanív

1.10.2013

16.

SPP SZ/HTO/16

Scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikla

1.10.2013

17.

SPP SZ/NUM/17

Fázová(dynamická) scintigrafia transplantovanej obličky

1.10.2013

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

3-fázová scintigrafia
skeletu

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/01
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie kostí

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – značené difosfáty
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – podľa hmotnosti
( v prípade event. SPECT vyšetrenia do maximálnej dávky 700 MBq i. v.)

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64

SPP6

Fázy vyšetrenia

I. a II. fáza ( dynamické vyšetrenie ) – vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania
rádiofarmaka, doba nahrávania – 5. minút
III. fáza – statické celotelové zobrazenie – vyšetrenie sa prevádza cca po dvoch hodinách
u detí po podaní rádiofarmaka a troch až piatich hodinách u dospelých

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP8

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
ONE
TWO

SPP9

Prevedenie
výkonu

Phase
Duration
120.0
180.0

Fram
Duration
5.000
20.00

Number
Frames
24
9

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Statická scintigrafia
skeletu

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/02
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie kostí

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – značené difosfáty
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – podľa hmotnosti
( v prípade event. SPECT vyšetrenia do maximálnej dávky 700 MBq i. v.)

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 256x1024

SPP6

Fázy vyšetrenia

Vyšetrenie sa prevádza cca po dvoch hodinách u detí po podaní rádiofarmaka a troch až
piatich hodinách u dospelých

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

SPP8

Celotelové
zobrazenie

rýchlosť posunu vyšetrovacieho stola v snímaní od 10 – 14 minút u dospelých, u detí podľa
dĺžky tela je čas adekvátne kratší

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP9

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

ŠPP10 Projekcie

ANT, POST

SPP11 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu: lekárska správa, foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Perfúzna scintigrafia pľúc

Platné od:

01.10.2013

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ŠPP SZ/NUM/03

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie kostí

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Strana
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Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou
Príprava
vyšetrenia:

o vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 1,2 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – Macroagregát i.v.
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 130 MBq i.v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64

SPP6

Fázy vyšetrenia

I. a II. fáza ( dynamické vyšetrenie ) – vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania
rádiofarmaka, doba nahrávania – 5. minút
III. fáza – statické celotelové zobrazenie – vyšetrenie sa prevádza cca po dvoch hodinách
u detí po podaní rádiofarmaka a troch až piatich hodinách u dospelých

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Perfúzna scintigrafia pľúc

Platné od:

01.10.2013

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP8

Nastavenia
projekcie

ŠPP SZ/NUM/03

Podmienky nahrávania :
Phase
ONE
TWO

SPP9

Prevedenie
výkonu

Phase
Duration
120.0
180.0

Strana
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Fram
Duration
5.000
20.00

Number
Frames
24
9

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia obličiek

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/04
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie obličiek

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – MAG3, DTPA i.v.
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 200 MBq i. v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM : dospelý - 1.00 - 1.14
dieťa

- 1.14

Matrix : dospelý - 64x64
dieťa
SPP6

Fázy vyšetrenia

- 128x128

Vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba nahrávania –
30. minút

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP7

Nastavenia
projekcie

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia obličiek

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/04
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Podmienky nahrávania :
Phase

Phase
Duration

SPP8

Prevedenie
výkonu

Fram

Number

Duration

Frames

ONE

60.00

2.000

30

TWO

1740

60.00

2

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP9

Postup
vyšetrenia

Pred aplikáciou rádiofarmaka pacientovi zmerať plnú striekačku s
rádiofarmakom vo vzdialenosti 30 cm od kolimátora
– doba expozície – 20 sec.
Po ukončení dynamickej scintigrafie obličiek zmerať prázdnu striekačku vo
vzdialenosti 30 cm od kolimátora
– doba expozície – 20 sec.
Po ukončení štúdie urobiť nahrávku miesta podania rádiofarmaka
– doba expozície – 30 sec.
v prípade potreby lekár indikuje počas nahrávania štúdie podanie diuretika –
Furosemid – 2 ml i.v.
projekcie : POST, miesto vpichu, POST v stoji
hodnotenie : - vizuálne z 1. min. sekvencií
zo sledovania nahratej štúdie
vyhodnotenia v časti Aladin

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP10 Záznamy a
archivácia

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia obličiek

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/04
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Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier, lekárska správa - nález

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Statická scintigrafia
obličiek

Platné od:

01.10.2013
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie obličiek

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – DMSA
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí 150 MBq i. v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM : dospelý - 1.00
dieťa

- 1.14 – 4.00

Matrix : dospelý - 128x128
dieťa
Nahrávanie
SPP6

Fázy vyšetrenia

- 64x64
- 300 tis. imp.

Vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba nahrávania –
30. minút

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP7

Nastavenia
projekcie

Štandardný pracovný postup
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0
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Podmienky nahrávania :
Phase

Phase
Duration

Fram
Duration

Number
Frames

ONE

60.00

2.000

30

TWO

1740

60.00

2

SPP8

Prevedenie
výkonu

vyšetrenie sa prevádza po dvoch hodinách od podania rádiofarmaka u detí a po dvoch až
štyroch hodinách u dospelých

SPP9

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP10

Projekcia
vyšetrenia

projekcie : ANT, POST, Ľavá zadná šikmá, Pravá zadná šikmá
v prípade potreby lekár indikuje : ANT v stoji, Pravá bočná, Ľavá bočná, Pravá predná
šikmá, Ľavá predná šikmá
podľa potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie

SPP11

Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier, lekárska správa - nález

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia obličiek po
podaní Captoprilu

Platné od:

01.10.2013
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie obličiek

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – MAG3, DTPA i.v.
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 200 MBq i. v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM : dospelý - 1.00 - 1.14
dieťa

- 1.14 – 1.60

Matrix : dospelý - 64x64
dieťa
SPP6

Fázy vyšetrenia

- 128x128

Vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba nahrávania –
30. minút

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP7

Nastavenia
projekcie

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia obličiek po
podaní Captoprilu

Platné od:

01.10.2013
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Podmienky nahrávania :
Phase

Phase
Duration

SPP8

SPP9

Predpríprava

Prevedenie
výkonu

SPP10 Prevedenie
výkonu

Fram
Duration

Number
Frames

ONE

60.00

2.000

30

TWO

1740

60.00

29



pacient vysadí hypotenzíva, diuretiká na tri dni pred vyšetrením



na oddelení sa pacientovi zmeria krvný tlak



podá sa Tenziomin 25 – 50 mg per os podľa hmotnosti



potom sa pacientovi meria krvný tlak každých 15 minút



30 min. pred vyšetrením vypije minimálne 0,5 l tekutín



90 min. po podaní Tenziominu aplikujeme 99mTc DTPA 200 MBq i.v.

vyšetrenie sa prevádza po dvoch hodinách od podania rádiofarmaka u detí a po dvoch až
štyroch hodinách u dospelých
Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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postup : pred aplikáciou rádiofarmaka pacientovi zmerať plnú striekačku s rádiofarmakom
vo vzdialenosti 30 cm od kolimátora – doba expozície –
20 sec.
postup : po ukončení dynamickej scintigrafie obličiek zmerať prázdnu
striekačku vo vzdialenosti 30 cm od kolimátora – doba expozície – 20 sec.
po ukončení štúdie urobiť nahrávku miesta podania rádiofarmaka – doba
expozície – 30 sec.

v prípade potreby lekár indikuje počas nahrávania štúdie podanie diuretika – Furosemid –
2 ml i.v.
projekcie : POST, miesto vpichu, POST v stoji
hodnotenie : -

vizuálne z 1. min. sekvencií

zo sledovania nahratej štúdie
vyhodnotenia v časti Aladin
SPP12 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier, lekárska správa - nález

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
Nepriama rádionuklidová
uroflowmetria po ukončení fázovej
(dynamickej) scintigrafie obličiek
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ŠPP SZ/NUM/07

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie kostí

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Revízia č.:

Platné od:

0

01.10.2013
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Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – MAG3, DTPA i.v.
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 200 MBq i. v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64
Nahrávanie – 120 sec.

SPP6

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza po ukončení fázovej (dynamickej) scintigrafie obličiek
pacient musí pred vyšetrením vypiť dostatočné množstvo tekutín
pacient sa nesmie pred vyšetrením vymočiť !!!
pacient močí pri samotnom vyšetrení do nádoby na to určenej

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup
Nepriama rádionuklidová
uroflowmetria po ukončení fázovej
(dynamickej) scintigrafie obličiek
ŠPP SZ/NUM/07

SPP8

SPP9

Revízia č.:

0

Platné od:

01.10.2013

Strana

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
60.0
TWO
60.0

Prevedenie
výkonu

vyšetrenie sa spravidla vykonáva : muž – POST v stoji

Fram
Duration
2.000
4.000

2z2

Number
Frames
30
15

žena – POST v sede
hodnotenie : -

vizuálne z 1. min. sekvencií

zo sledovania nahratej štúdie
foto papier
SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.

Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Scintigrafické vyšetrenie
štítnej žľazy

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/08

Strana

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie štítnej žľazy

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

1z2

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : : - 99mTc – pertechnetátu
Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí –110 MBq i. v.

SPP4

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM

- 1.6 – 2.00

Matrix

- 256x256

Nahrávanie – 300 sec.
SPP5

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza po 15 minútach od podania rádiofarmaka

SPP6

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
300.0

Fram
Duration
20.00

Number
Frames
15

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP8

Prevedenie
výkonu

projekcia : ANT – jeden obrázok
Jugulum – dva obrázky

SPP9

Hodnotenie

SPP10 Záznamy a
archivácia

vizuálne
Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.

Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie pečene a sleziny

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

SPP2

1z2

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

Príprava pacienta

podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP3

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : : - 99mTc – Hepatát

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí –130 MBq i. v.

Kolimátor - LEHR
ZOOM

- 1.00

Matrix

- 128x128

Nahrávanie – 600 tis. imp.
SPP5

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza po 20 - 30 minútach od podania rádiofarmaka
v prípade potreby lekár indikuje dynamickú nahrávku ihneď po podaní
rádiofarmaka

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
300.0

SPP7

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

SPP8

Projekcia

ANT, POST, Ľavá bočná, Pravá bočná, Ľavá zadná šikmá, Pravá zadná šikmá

Hodnotenie

nekonštantne sa vizualizuje slezina, čo možno využiť v indikovaných
prípadoch, najmä pri podozrení na netypickú lokalizáciu a určenie veľkosti
orgánu
vizuálne

SPP6

SPP9

SPP10 Záznamy a
archivácia

Fram
Duration
20.00

Number
Frames
15

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie žlčníka a žlčových ciest

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

SPP2

1z2

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

Príprava pacienta

podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP3

SPP4

SPP5

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : : - 99mTc – značené IDA - deriváty

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :

Fázy vyšetrenia

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí –150 MBq i. v.

Kolimátor - LEHR
ZOOM

- 1.00

Matrix

- 128x128

vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
300.0
TWO
3540

SPP7

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

SPP8

Príprava pacienta
pred vyšetrením

pacient večer pred vyšetrením má ľahkú večeru najneskôr o 19 hod.
ráno zje ľahké, nemastné raňajky
projekcia : ANTER

SPP6

Fram
Duration
20.00
60.00

Number
Frames
15
59

v prípade, že sa zobrazí žlčník do 30 minút, podá sa pacientovi 5 dkg horkej čokolády ako
evakuačný podnet, nahrávanie štúdie sa neprerušuje
SPP9

Hodnotenie

SPP10 Záznamy a
archivácia

vizuálne z 5 min. spracovaných sekvencii
zo sledovania nahratej
vyhodnotenie v časti Aladin
Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie slinných žliaz

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

1z2

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – pertechnetát

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 128x128

SPP6

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba
nahrávania je 45 minút

SPP7

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
120.0
TWO
2580

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

SPP8

dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 200 MBq i.v.

Fram
Duration
2.000
60.00

Number
Frames
60
43

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Projekcia: ANTER
podľa potreby lekár indikuje statické záznamy v projekciách : Ľavá bočná,
Pravá bočná, Pravá zadná šikmá, Ľavá zadná šikmá

SPP10 Hodnotenie

SPP11 Záznamy a
archivácia

podľa potreby lekár bez prerušenia nahrávky stimuluje žľazy podaním
15 – tich kvapiek citrónovej šťavy v 39. Minúte
vizuálne zo spracovaných sekvencii : sumarizácia :
1. 0-2 min., 0-5 min.,5-10 min.,10-15 min.,15-20 min.,20-25 min.,
25-30 in.,30-35 min.,35-40 min.,40-45 min.,38-40 min.,41-43 min.,
2. 1-60, 1-64,65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100-105,
98-100, 101-103,
Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.

Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie sleziny

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

Strana

1z2

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – Hepatát

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64
Nahrávanie – 300 tis. imp.

SPP6

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza po 45 minútach od podania rádiofarmaka

SPP7

Nastavenia
projekcie

projekcia : ANTER, - event. doplňujúce projekcie

SPP8

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

SPP9

Hodnotenie

hodnotenie : vizuálne

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 150 MBq i.v.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Fázová(dynamická)
scintigrafia značenými
erytrocytmi

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/13
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie krvácania z GIT-u

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

1z2

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc značené Erytrocyty pacienta

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64

SPP6

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba nahrávania minimálne 60
minút

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

SPP8

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
3600

podmienka : u pacienta musia byť známky krvácania z GIT-u

Fram
Duration
60.00

Number
Frames
60

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup
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SPP9

Prevedenie
výkonu
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Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte
1. podľa pokynov lekára sú možné ďalšie dynamické štúdie v rôznych
časových intervaloch, aj po 24 hodinách od podania rádiofarmaka.
2. postup : - 1 fľašu MDP riediť 1 až 1,2 ml F1/1
 opatrne natiahnuť – bez vzduchu – podať pacientovi i. v. 1 ml
 10 ml striekačku prepláchnuť 1 ml Heparinu, aj ihlu, Heparin nechať v kónuse,
pridať 740 MBq Na99TcO4 v 2 ml
 do tejto striekačky odoberieme 5 ml krvi pacienta
inkubujeme 10 min. za občasného opatrného premiešania
NECENTRIFUGUJEME ! ! !
Po 10 minútach aplikujeme pacientovi
Asi o 20 min. u pacienta prevedieme vyšetrenie na
gamakamere – podľa pokynov lekára

SPP10 Hodnotenie

SPP11 Záznamy a
archivácia



vizuálne z 1. min. sekvencií



zo sledovania každej nahratej štúdie

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.

Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Ve n t i l a č n á s c i n t i g r a f i a
pľúc

Platné od:

01.10.2013

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ŠPP SZ/NUM/14

Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie pľúc

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:
SPP2
SPP3

SPP4

Poučenie
pacienta
Príprava pacienta

Dávkovanie
rádiofarmaka

Strana
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Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca
Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta
Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 1,2 g
Rádiofarmakum : - 81mKr – kryptón aerosol
dávkovanie : aplikuje sa inhalačne pomocou masky

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 128x128
Nahrávanie – 500 tis.imp

SPP6

Fázy vyšetrenia

vyšetrenie sa prevádza po začatí inhalácie aerosolu kryptónu

SPP7

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu

SPP8

Dĺžka vyšetrenia

vyšetrenie trvá cca 10 – 15 minút

SPP9

Projekcia

projekcie : ANT, POST, Ľavá bočná, Pravá bočná, Ľavá zadná šikmá, Pravá
zadná šikmá
doplnkové projekcie : Ľavá predná šikmá, Pravá predná šikmá

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP10 Záznamy a
archivácia

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Ve n t i l a č n á s c i n t i g r a f i a
pľúc

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/14
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Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Perfúzna scintigrafia
mäkkých tkanív
ŠPP SZ/NUM/15

Revízia č.:
Platné od:

01.10.2013
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie mäkkých tkanív

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1

0

1z2

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou o
Príprava
vyšetrenia:

vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – pertechnetát

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 64x64

SPP6

Fázy vyšetrenia

I. a II. fáza ( dynamické vyšetrenie ) – vyšetrenie sa prevádza od okamihu
podania rádiofarmaka, doba nahrávania – 5. Minút

SPP7

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí –400 MBq i. v.

Phase

Phase

Fram

Number

Duration

Duration

Frames

ONE

120.0

5.000

24

TWO

180.0

20.00

9

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
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a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
Perfúzna scintigrafia
mäkkých tkanív
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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SPP8

Projekcia

Projekcie : ANTER, POSTER – event. lekár indikuje ďalšie projekcie

SPP9

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa prevádza 30 minút od aplikácie rádiofarmaka a 1 hodinu
od aplikácie rádiofarmaka

2z2

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event. lekár
indikuje sediacu polohu
SPP10

Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

Scintigrafická diagnostika
Meckelovho divertikla
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie krvácania do tráviaceho traktu

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou
o vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej žľazy
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – pertechnetát

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM
- 1.00
Matrix
- 128x128

SPP6

Fázy vyšetrenia

Vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka

SPP7

Fázy vyšetrenia

V prípade potreby lekár indikuje SPECT vyšetrenie vybranej časti skeletu

SPP8

Nastavenia
projekcie

Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Duration
ONE
60.00

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí –
maximálne 740 MBq i.v.

TWO

3480

Fram
Duration
2.000

Number
Frames
30

60.00

59

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP9

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

0

Scintigrafická diagnostika
Meckelovho divertikla

Platné od:

01.10.2013

ŠPP SZ/NUM/16
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Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte

Projekcia

projekcia : ANTER
doba trvania vyšetrenia je 60 minút.
hodnotenie : vizuálne z 5 min. spracovaných sekvencii
zo sledovania nahratej štúdie
vyhodnotenie v časti Aladin

SPP10

Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Štandardný pracovný postup

Cieľ:

Zistenie patologicko-fyziologických procesov

Skupina starostlivosti:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie obličiek

Dátum kontroly:

(priebežne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Príchod pacienta do vyšetrovne oddelenia s riadne vyplnenou Žiadankou
o vyšetrenie rádiofarmakom a platným preukazom poistenca

SPP2

Poučenie
pacienta

Poučenie pacienta o vyšetrení a Informovaný súhlas pacienta

SPP3

Príprava pacienta

Podanie pacientovi Kalii perchloras per os, za účelom blokácie štítnej
Žľazy.
Pacientom, ktorí sa liečia na choroby štítnej žľazy, Kalii perchloras
nepodávame
Dávkovanie Kalii perchloras : deti – 0,2 g, dospelí – 0,6 g

SPP4

Dávkovanie
rádiofarmaka

Rádiofarmakum : - 99mTc – MAG3, DTPA i.v.

SPP5

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Gamakamera : MILLÉNNIUM MPR s podmienkami nahrávania :
Kolimátor - LEHR
ZOOM: dospelý - 1.00 – 1.14
dieťa - 1.14 - 1.60
Matrix: dospelý - 64x64
dieťa - 128x128

SPP6

Fázy vyšetrenia

SPP7

Nastavenia
projekcie

SPP8

Prevedenie
výkonu

Vyšetrenie sa prevádza od okamihu podania rádiofarmaka, doba
nahrávania 30 minút
Podmienky nahrávania :
Phase
Phase
Fram
Number
Duration
Duration
Frames
ONE
60.00
2.000
30
TWO
1740
60.00
29
Vyšetrenie sa spravidla vykonáva v ležiacej polohe na chrbte, event.lekár
indikuje sediacu polohu

Dávkovanie : deti – podľa hmotnosti a tabuľky EANM, dospelí – 200 MBq
i.v.
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pred aplikáciou rádiofarmaka pacientovi zmerať plnú striekačku s
rádiofarmakom vo vzdialenosti 30 cm od kolimátora – doba expozície –
20 sec.
po ukončení dynamickej scintigrafie obličiek zmerať prázdnu
striekačku vo vzdialenosti 30 cm od kolimátora – doba expozície – 20 sec.
po ukončení štúdie urobiť nahrávku miesta podania rádiofarmaka – doba
expozície – 30 sec.
v prípade potreby lekár indikuje počas nahrávania štúdie podanie
diuretika – Furosemid – 2 ml i.v.

Projekcia

projekcia : ANTER, miesto vpichu, ANTER v stoji
hodnotenie : vizuálne z 1. min. sekvencií
zo sledovania nahratej štúdie
vyhodnotenie v časti Aladin

SPP10

Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky). Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie lekár nukleárnej
medicíny, ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu foto papier
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