
                                                                                                                                 

 

 

GIẤY KHAI THÁC  

TIỀN SỬ NGƯỜI BỆNH VÀ CHẤP NHẬN CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ  

 

- Tên tôi là: ............................................; Sinh năm:  ...................; Nam/Nữ:........ 

- Số CMND/CCCD: ……………….….; Ngày cấp: …/…/…; Nơi cấp: ………... 

- Địa chỉ: Số nhà…………….. thôn/phố………….......xã …………………. 

huyện………………………………. tỉnh/TP…………………………………..... 

- Số điện thoại: ………………………………………………………..………….. 

- Là Người bệnh/ Người nhà người bệnh (Họ và tên): ………………………....; 

Số hồ sơ/Mã điều trị…………….……………..; Đang được khám, điều trị tại 

Khoa………………………. – Bệnh viện K, Bộ Y tế. 

Thông tin người bệnh Có Không 

• Những người bệnh có:  

- Dị vật kim loại trong cơ thể (hốc mắt hoặc gần tim và mạch máu lớn);  

- Dụng cụ cấy ghép (máy tạo nhịp, khử rung, van tim cơ học, máy trợ 

thính, bơm insulin,…);  

- Kẹp phẫu thuật (clips), giá đỡ (stents) hoặc cuộn (coils) bằng kim loại 
trong sọ, mạch máu;  

- Đinh nội tuỷ, khớp háng nhân tạo. 

  

  

  

  

- Người bệnh có thể nằm lâu được.   

• Những người bệnh có thai 3 tháng đầu.   
• Đối với những trường hợp chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc đối quang từ, 
không dùng cho người bệnh có: 

- Tiền sử bị dị ứng thuốc đối quang từ hoặc suy thận nặng. 

- Tiền sử dị ứng khác: 

  

Tôi xin cam đoan đã thông báo đầy đủ, chính xác thông tin tiền sử bệnh tật nêu trên 

cho bác sĩ/nhân viên y tế và được nghe bác sĩ/ nhân viên y tế giải thích rõ về tình trạng 

bệnh tật, các trường hợp chống chỉ định chụp cộng hưởng từ và các nguy cơ tai biến, 

biến chứng có thể xảy ra (thậm chí có thể tử vong) trong và sau khi chụp đối với 

tôi/người nhà tôi. Tôi tự nguyện xin được thực hiện chụp cộng hưởng từ cho tôi/người 

nhà tôi và chấp nhận mọi tai biến có thể xảy ra trong và sau quá trình chụp. 

Người bệnh/ Người nhà người bệnh tự viết: Tôi xin chụp cộng hưởng từ (ghi rõ 

có tiêm thuốc hoặc không tiêm thuốc đối quang từ). 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Hà Nội, ngày…… tháng……năm…. 

 Người bệnh/ Người nhà người bệnh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Trao hy vọng – nhận niềm tin  


