
Αξονική Τομογραφία

Για Έρευνα

Ρωτήστε τα εξής:   

1. Η Αξονική Τομογραφία πραγματοποιείται 
ειδικά για την ερευνητική μελέτη ή είναι μέρος 
της τακτικής μου περίθαλψης υγείας; 

2. Πού θα πάω για την αξονική τομογραφία μου;

3. Πόσες αξονικές τομογραφίες θα χρειαστούν;

4. Πρέπει να κάνω κάτι ειδικό για να 
προετοιμαστώ για την αξονική;

5. Θα μου χορηγηθεί ιατρική χρωστική  ουσία 
(«σκιαγραφικό») για αυτήν την αξονική 
τομογραφία;

6. Τι συμβαίνει εάν η αξονική τομογραφία 
αποκαλύψει ένα ιατρικό ζήτημα;

7. Θα λάβω και εγώ τα αποτελέσματα της 
αξονικής τομογραφίας;

8. Πού θα τηρούνται οι εικόνες μου;

9. Πώς προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

10. Τι συμβαίνει εάν αποφασίσω να εγκαταλείψω 
τη μελέτη πρόωρα; 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για την 
παροχή ιατρικών συμβουλών. Μιλήστε με το γιατρό σας 
ή την ερευνητική ομάδα προτού προβείτε σε ενέργειες 
σχετικές με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
φυλλάδιο, ώστε να σας δώσουν συμβουλές ειδικά για την 
κατάστασή σας.

Συνήθεις Διαδικασίες Έρευνας: 
Αξονική Τομογραφία 

Τι είναι η αξονική τομογραφία (CT);
Η αξονική τομογραφία (CT) είναι μία διαδικασία 
που χρησιμοποιεί εξοπλισμό ακτίνων Χ 
για να δημιουργήσει εικόνες διατομής του 
τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σας. Κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης θα είστε ξαπλωμένοι 
σε ένα στενό επίπεδο κρεβάτι που ολισθαίνει 
μέσα στον τομογράφο, που έχει σχήμα σαν 
ένα μεγάλο κουλούρι. Ο αξονικός τομογράφος 
δημιουργεί σαφείς και λεπτομερείς εικόνες 
των οστών, των οργάνων, των ιστών και των 
αιμοφόρων αγγείων.

Έχετε άλλες ερωτήσεις; 
Καλέστε:
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Σε τι διαφέρει μια Αξονική Τομογραφία 
που χρησιμοποιείται για έρευνα; 
Όταν κάνετε μια Αξονική Τομογραφία ως μέρος της 
συνήθους περίθαλψης της υγείας σας, ο γιατρός 
συνήθως προσπαθεί να ελέγξει την υγεία σας ή να 
διαγνώσει ένα πρόβλημα. Όταν η Αξονική Τομογραφία 
πραγματοποιείται ως μέρος μιας ερευνητικής μελέτης, 
η τομογραφία χρησιμοποιείται με σκοπό να απαντηθεί 
ένα επιστημονικό ερώτημα. Δεν προορίζεται για 
την περίθαλψη της υγείας σας ή τον εντοπισμό 
προβλημάτων υγείας.

Αντίθετα από τη συνηθισμένη αξονική τομογραφία 
όπου θα συζητήσετε με τον γιατρό σας τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων, η ερευνητική ομάδα ενδέχεται να μην 
σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της αξονικής 
τομογραφίας. Οι τομογραφίες σας ενδέχεται να 
εξεταστούν ως μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας 
τομογραφιών και όχι μεμονωμένα.

Η συμμετοχή σε έρευνα είναι δική 
σας επιλογή
Υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες για να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια των εθελοντών μιας έρευνας (που 
ονομάζονται επίσης «συμμετέχοντες σε έρευνα») και 
να καταστεί βέβαιο ότι οι εθελοντές αντιμετωπίζονται 
με σεβασμό. Η ερευνητική ομάδα θα δει μαζί σας το 
Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης. Θα σας 
εξηγήσουν τους στόχους της μελέτης και τους πιθανούς 
κινδύνους και οφέλη. Ζητήστε βοήθεια εάν υπάρχει 
κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει ποτέ να 
νιώθετε πιεσμένοι ή βεβιασμένοι. Η συμμετοχή σε μια 
ερευνητική μελέτη είναι απόλυτα εκούσια – είναι δική 
σας επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη, οποιαδήποτε 
στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Πώς να προετοιμαστώ για μία 
Αξονική Τομογραφία; 
Συζητήστε με το προσωπικό της έρευνας ώστε να 
καταλάβετε πώς να προετοιμαστείτε για την Αξονική 
Τομογραφία. Όταν μια Αξονική Τομογραφία αποτελεί 
μέρος ερευνητικής μελέτης, ενδέχεται να χρειάζονται 
επιπλέον βήματα. Η ερευνητική ομάδα θα συζητήσει 
αυτές τις πληροφορίες μαζί σας. Βεβαιωθείτε ότι 
καταλαβαίνετε τι να περιμένετε πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την αξονική τομογραφία.  

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μιας Αξονικής 
Τομογραφίας;
Οι Αξονικές Τομογραφίες θεωρούνται αρκετά ασφαλείς 
και σχετικά ανώδυνες. Οι Αξονικές Τομογραφίες 
περιλαμβάνουν ακτινοβολία και υπάρχουν μικροί 
κίνδυνοι που σχετίζονται με την έκθεση στην 
ακτινοβολία. Συγκεκριμένοι κίνδυνοι περιγράφονται 
λεπτομερώς στο Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν 
Ενημέρωσης. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτούς τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την Αξονική Τομογραφία 
καθώς και τη συνολική έρευνα.

Η συμμετοχή σε έρευνα είναι δική σας επιλογή.
Ενημερωθείτε. Ρωτήστε. Λάβετε απαντήσεις. 


