«Θα μπορούσε ο ασθενής μου να
κάνει και άλλη ακτινολογική εξέταση
αν έχει κάνει μια πρόσφατα;»
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Οι ασθενείς που παρακολουθούνται από διαφορετικούς ιατρούς μπορεί να μη θυμούνται
να αναφέρουν ότι έχουν κάνει πρόσφατα ακτινολογικές εξετάσεις. Κάνοντας στον ασθενή
σας αυτή την ερώτηση, μπορείτε να αποτρέψετε την άσκοπη επανάληψη της ίδιας εξέτασης
και να οδηγηθείτε πιο γρήγορα στη διάγνωση. Η άσκοπη επανάληψη μιας εξέτασης είναι
άβολη για τον ασθενή σας.

Μιλήστε στους ασθενείς σας για τα θέματα αυτά !

Σε κάποιες περιπτώσεις, η αποφυγή μιας
ακτινολογικής εξέτασης είναι προς όφελος
του ασθενούς!
Τα οφέλη για τους ασθενείς
Αποφεύγουν περιττή έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία
Αποφεύγουν πρόσθετα έξοδα
Εξοικονομούν χρόνο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία
επανάληψης μιας εξέτασης

!

Η συνετή χρήση απεικονιστικών εξετάσεων βελτιώνει τη διαχείριση της
υγειονομικής περίθαλψης για όλους, γιατί συνεπάγεται οφέλη ως προς τη
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και τον έλεγχο του κόστους.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει τις εικόνες μιας πρόσφατης
ακτινολογικής εξέτασης;
Οι ακτινολόγοι ή οι συνάδελφοί σας ιατροί που παρακολουθούσαν τον ασθενή
μπορούν να σας στείλουν τις εικόνες ή τουλάχιστον τη διάγνωση της εξέτασης.
Εικόνες προηγούμενων εξετάσεων μπορούν επίσης να ανακτηθούν μέσω τοπικών
ή εθνικών συστημάτων PACS, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

Πώς να ενεργώ σε περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων;
Οι
οδηγίες
παραπομπής ασθενών σε απεικονιστικές εξετάσεις συχνά
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα των ακτινολογικών
εξετάσεων για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, άλλοι γιατροί που παρακολουθούν την εξέλιξη του ασθενούς σας
είναι πιθανόν ότι μπορούν να σας βοηθήσουν.

Μιλήστε στους ασθενείς σας για τα θέματα αυτά !

www.herca.org

