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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Καλωσήλθατε στο νοσοκομείο, και καλή επιτυχία με την προγραμματισμένη μαγνητική τομογραφία! 
Είναι μια πολύ σπουδαία εξέταση, και θέλουμε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να βοηθήσει 
όσο γίνεται στη φροντίδα σας. 
Στο νοσοκομείο Mediterraneo, η εξέταση γίνεται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης και 
του Τμήματος Αρρυθμιών, με γνώμονα την ασφάλειά σας. 
Για αυτό είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε τα εξής στοιχεία: 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα του συστήματος 
Αυτή είναι η “κάρτα” που σίγουρα έχετε ήδη, και περιέχει βασικές πληροφορίες: την ημερομηνία της 
επέμβασης και την ύπαρξη παλιών ηλεκτρικών στοιχείων ή διορθώσεων. Είναι πολύ σπουδαία αυτά τα 
δεδομένα, γιατί μερικές φορές πρέπει να περιμένουμε λίγους μήνες πριν επιχειρηθεί εξέταση σε μαγνητικό 
τομογράφο. 

Κλινικές πληροφορίες 
Κι αυτές είναι πολύ χρήσιμες, για προφανείς λόγους. Για διευκόλυνση σας, μπορείτε να ζητήσετε από τους 
ιατρούς σας να συμπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται ― αρκούν λίγα λεπτά της ώρας, και θα 
βοηθήσει πολύ. 
Σημειώστε πως το έντυπο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ώστε να μην χρειάζεται ταλαιπωρία.  
Αν αυτό είναι πρακτικά δύσκολο, τότε απλά προσκομίσετε όποια στοιχεία διαθέτετε (λόγου χάρι εξιτήρια ή 
πρόσφατα ιατρικά σημειώματα) ή ελάτε σε επαφή μαζί μας, ώστε να το συντονίσουμε εμείς: αρκεί το όνομα 
και τηλέφωνο της ή του καρδιολόγου σας. 

Έγγραφα από την τελευταία εξέταση 
Συνήθως χορηγούνται στο ιατρείο βηματοδοτών ή απινιδωτών, και πρόκειται για τυποποιημένες μετρήσεις 
και πίνακες.  
Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε πως δεν αρκούν τα μηχανογραφικά δεδομένα, και πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται ένα (χειρόγραφο ή δακτυλογραφημένο) ενυπόγραφο σημείωμα που αφορά την 
εμφυτευμένη συσκευή σας και την ―καλή― λειτουργία της. 

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η εξέταση με επιτυχία και ασφάλεια, και σας ευχαριστούμε. 
Καλή επιτυχία. 

 
Ξενοφών Φρ. Κωστέας 
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(συμπληρώνεται από την ή τον καρδιολόγο σας) 

Υπάρχει υπόστρωμα καρδιοπάθειας? 
☐ όχι - αν εξαιρέσουμε τις αρρυθμίες, η καρδιά είναι δομικά φυσιολογική 
☐ υπάρχει δυσλειτουργία φλεβοκόμβου ή/και κολπικές αρρυθμίες μόνο 
☐ ναι, το κλάσμα εξώθησης είναι χαμηλό 
☐ ναι, υπάρχει μυοκαρδιοπάθεια, αλλά με καλή συστολική λειτουργία 
☐ υπάρχει κλινική καρδιακή ανεπάρκεια 
☐ (δεν γνωρίζουμε) 

Η εμφύτευση της συσκευής έγινε 
☐ για προφυλακτικούς λόγους 
☐ μετά από κλινικό σύμβαμα 
☐ (δεν γνωρίζουμε) 

Ο υποκείμενος ρυθμός (χωρίς βηματοδότηση) 
☐ είναι καλός 
☐ είναι πολύ βραδύς 
☐ είναι ασυστολία 
☐ (δεν γνωρίζουμε) 

Αν πρόκειται για απινιδωτή: 
☐ η κλινική αρρυθμία είναι κοιλιακή ταχυκαρδία 
☐ η κλινική αρρυθμία είναι κοιλιακή μαρμαρυγή 
☐ δεν έχουν εκδηλωθεί αρρυθμίες - η επέμβαση είχε προφυλακτικό χαρακτήρα 
☐ (δεν γνωρίζουμε, αλλά μάλλον έχουν εκδηλωθεί κοιλιακές αρρυθμίες) 

Η παρακολούθηση γίνεται στο εξής ιατρείο εμφυτεύσιμων συσκευών: 
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Κέντρο 

Ιατρός 

Τηλέφωνο επαφής 



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε ή να γράψετε: 

Ξενοφών Φρ. Κωστέας 
Διευθυντής, Τμήμα Αρρυθμιών 
Νοσοκομείο Mediterraneo 
xenophon61@gmail.com 
(210) 911-7000 
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