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ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΗ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 
 

Αςηό ηο θςλλάδιο αποζκοπεί ζηο να δώζει απάνηηζη ζε κάποια επωηήμαηα, πος 

ίζωρ έσεηε, ζσεηικά με ηιρ εξεηάζειρ ζαρ ζηο Τμήμα Πςπηνικήρ Ιαηπικήρ. 

Τι είναι ηο ζπινθηπογπάθημα 
 
Μία εμέηαζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κηα κηθξή πνζόηεηα 
ξαδηελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί θάπνην όξγαλν ή λα ειεγρζεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Τα απνηειέζκαηα ζα βνεζήζνπλ ηνλ γηαηξό ζαο λα δηαγλώζεη 
ηελ αζζέλεηά ζαο θαη λα ζαο ππνβάιιεη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. 
 

Πωρ γίνεηαι 
 
Τν ξαδηνθάξκαθν ζπλήζωο ελίεηαη ελδνθιεβίωο ζην ρέξη. Ίζωο ρξεηαζηεί λα 
πεξηκέλεηε πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο ζα πξέπεη λα παξακείλεηε αθίλεηνο, μαπιωκέλνο ζε 
έλα θξεβάηη γηα θάπνηα ιεπηά ζε έλα κεράλεκα πνπ ιέγεηαη γ-camera.  
 

Είναι η παδιενέπγεια επικίνδςνη 
 
Όρη, θαζώο ε πνζόηεηα ηεο ξαδηελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κηθξή θαη 
ε αθηηληθή επηβάξπλζε είλαη παξόκνηα κε απηήλ πνπ ιακβάλεηαη ζε κία 
αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Οη νπζίεο πνπ ελίνληαη δελ είλαη ηνμηθέο θαη δελ 
πξνθαινύλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 
 

Μποπεί να με ζςνοδεύζει έναρ θίλορ ή ζςγγενήρ 
 
Δελ επηηξέπεηαη λα ζπλνδεύεζηε από έγθπεο γπλαίθεο θαη κηθξά παηδηά. 
Οπνηνζδήπνηε άιινο, είλαη εππξόζδεθηνο λα έξζεη καδί ζαο.  
 

Χπειάζεηαι κάποια πποεηοιμαζία για ηο ζπινθηπογπάθημα 
 
Γηα ην ζέκα απηό ζα ζαο ελεκεξώζνπλ όηαλ θιείζεηε ην ξαληεβνύ ζαο.  
 
Αν παίπνω κάποια θάπμακα θα ππέπει να ηα διακόψω ππιν από ηην 

εξέηαζη 
 
Αλ ρξεηάδεηαη λα ζηακαηήζεηε θάπνηα θάξκαθα πξηλ από ηελ εμέηαζε, ζα 
ελεκεξωζείηε από ην εξγαζηήξην όηαλ ζα θιείζεηε ην ξαληεβνύ θαη αθνύ 
ζπλελλνεζείηε κε ηνλ πξνζωπηθό ζαο γηαηξό.  
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Τι γίνεηαι με ηην εγκςμοζύνη 
 
Σαο παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ είζηε ή ελδέρεηαη λα είζηε έγθπνο, 
πξηλ από ηελ έλεζε. Η νπζία ε νπνία ελίεηαη κπνξεί λα θηάζεη ζην έκβξπν θαη 
νπωζδήπνηε νη όπνηεο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ κε ηνλ γηαηξό 
ζαο. Δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα απνθύγεηε ηελ εγθπκνζύλε, αλ ζην 
παξειζόλ θάλαηε θάπνην ζπηλζεξνγξάθεκα. 
 

Με ηο θηλαζμό ηι γίνεηαι 
 
Οη ξαδηελεξγέο νπζίεο είλαη δπλαηό λα απεθθξηζνύλ κε ην κεηξηθό γάια. Σαο 
παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ην πξνζωπηθό πξηλ από ηελ εμέηαζε θαη ζα 
ζαο δνζνύλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη 
λα  ζηακαηήζεη ν ζειαζκόο. 
 

Επιηπέπεηαι ηα παιδιά να κάνοςν ζπινθηπογπάθημα 
 
Ναη. Σηα παηδηά ε πνζόηεηα ηεο ρνξεγνύκελεο ελεξγόηεηα είλαη πνιύ 
κηθξόηεξε από απηήλ πνπ δίλεηαη ζηνπο ελήιηθεο θαη εμαξηάηαη από ην βάξνο 
ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπο. 
 

Πόζη ώπα ππέπει να πεπιμένω 
 
Εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο. Σπλήζωο ν ρξόλνο 
αλακνλήο θπκαίλεηαη κεηαμύ κεξηθώλ ιεπηώλ θαη κεξηθώλ ωξώλ. Επεηδή ν 
ρξόλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλεηε εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο εμέηαζεο, 
ςπάπσει ηο ενδεσόμενο αζθενείρ πος θα θηάζοςν μεηά από εζάρ να 
ηελειώζοςν ζςνηομόηεπα. 


