
Žádanka na MR vyšetření (magnetická rezonance)
PROSÍME O ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDANKY INDIKUJÍCÍM LÉKAŘEM

Klinika CPM Waltrovka 
Walterovo náměstí 329/2

158 00 Praha 5 – Jinonice
+420 222 204 304 

recepce@cpmpl.cz
www.cpmpk.cz

Příjmení:

Jméno:                                titul:

Odesílající zařízení (čitelným razítkem):

Rodné číslo: Odbornost:

Telefoní kontakt pacienta (mobilní):

Adresa pacienta:

Jméno indikujícího lékaře:

IČP:

Telefon:

Email:

Fax (má li být nález zaslán faxem):

Pojišťovna:
Diagnóza číslem:

Diagnóza slovy:

Výška:                    cm             Váha:                    kg

Alergické projevy v anamnéze:

Přítomnost kovových materiálů v těle pacienta a jiné kontraindikace: Bez řádně vyplněných kontraindikací 
nebude pacient vyšetřen.

kardiostimulátor (elektrody) inzulínová pumpa

cévní svorky cizí kovová tělesa v těle

kochleární implantát tetování

kovové implantáty piercing

zavedený port kontaktní čočky

chlopenní náhrady těhotenství I. trimestr

naslouchadla fixní ortodontický aparát

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

 ano  ne  ano  ne

U implantovaných stentů, žilních filtrů, kovových embolizačních materiálů, okluderů a náhrad srdečních 
chlopní je nutné písemně doložit plnou MR kompatibilitu.



Orgán či oblast, která má být vyšetřena (prosím zaškrtněte):

 Angiografie mozkových tepen           rameno
  

 mozek                                                zápěstí

 C páteř                                              loket                          

 TH páteř                                            hlezno

 L páteř                                               kyčle

 SI skloubení                                       jiné klouby (jaké)

 koleno

Stručná epikríza a problém, který má MR vyřešit:

Výsledky z předchozích vyšetření:

Obrazovou dokumentaci z předchozích vyšetření přiložte k žádance, prosím.

Přejete si zaslat obrazovou dokumentaci z MR?

Nález prosíme zaslat:    na výše uvedenou adresu poštou     ePACS

                                      nález vyzvedne pacient osobně    faxem

Odesílající (indikující) lékař je zodpovědný za řádné vyplnění žádanky a poučení pacienta  
dle následujících pokynů:

    • Pacient se dostaví 15 min před plánovaným vyšetřením.
    • Je nutné, aby během vyšetření pacient spolupracoval a setrval v naprostém klidu.
    • U klaustrofobických pacientů dle míry klaustrofobie doporučujeme doprovod a eventuálně premedikaci.
    • Děti lze vyšetřovat dle schopnosti spolupracovat (cca od 5 let věku).
    •  V případě jakýkoliv nejasností (ze strany lékaře či pacienta) se, prosím, telefonicky nebo emailem obraťte 

na MR pracoviště (tel.: 222 204 304, email: mrobjednavky@cpmpk.cz).
    • Nosnost vyšetřovacího stolu je 220 kg.
    • Průměr vyšetřovacího tunelu je 80 cm.

Další podrobnosti vč. této žádanky najdete na stránkách www.cpmpk.cz.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit v dohodnutém termínu, volejte, prosím,  
na tel. 222 204 304.

 ano  ne

Datum: Razítko a podpis lékaře:
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