PREGATIREA PACIENTILOR
Prealabil examinarii IRM, pacientii si/sau apartinatorii legali ai acestora sunt informati
asupra beneficiilor si riscurilor acestei metode de explorare imagistice, obtinandu-se
consimtamantul acestora pentru efectuarea investigatiei, pentru administrarea substantei de
contrast si a premedicatiei acolo unde este cazul precum si pentru efectuarea anesteziei generale
acelor pacienti care nu-si pot mentine o pozitie fixa necesara efectuarii examinarii (examenul IRM
variaza ca durata intre 30 minute si una-doua ore in functie de regiunea anatomica examinata si de
scopul examinarii, fiecare tip de secventa IRM avand o anumita durata standard putin ajustabila in
minus prin modificarea parametrilor de achizitie ). Pacienţii examinaţi IRM necesită din ce in ce
mai frecvent asistenţa de anestezie-terapie intensivă, fie pentru asigurarea imobilităţii pacientului,
necesară achiziţionării unor imagini de calitate, fie pentru managementul pacientului cu risc inalt
sau a pacientului critic. Iniţial utilizată doar in diagnosticul morfologic, IRM şi-a lărgit aplicaţiile
in domeniul diagnosticului funcţional, al radiologiei intervenţionale, precum şi in chirurgia ghidată
imagistic, toate acestea de neconceput fără o anestezie corespunzătoare.
Aprecierea necesitatii efectuarii anesteziei generale pentru investigatiile IRM efectuate in
scop diagnostic sau asociate cu manevre invazive diagnostice sau terapeutice pentru pacienti este
o decizie pe care o ia echipa formata din medicul radiolog, medicul curant si medicul anestezist,
neexistand in literatura de specialitate sau in practica de uz curent o specificare a unei limite de
varsta de la care se impune efectuarea obligatorie a acestei proceduri in vederea asigurarii
statusului postural necesar efectuarii examinarii IRM.
Conform mentiunii exprese a furnizorului aparatului Siemens A.G. desi pana in momentul
de fata nu exista studii care sa afirme/infirme aparitia unor efecte secundare investigatiei IRM la
nou nascuti, sugari si copii cu varsta sub 2 ani, se recomanda ca investigatiile IRM sa fie efectuate
acestora doar dupa ce au fost epuizate celelalte metode de investigatii (anamneza, examen clinic,
investigatii de laborator, ultrasonografie): „Scanarea RM nu a afost stabilita ca fiind sigura pentru
imagistica fetusilor si copiilor sub 2 ani. Medicul responsabil trebuie sa evalueze beneficiul
examinarii IRM in comparatie cu alte proceduri de imagistica”

