RADYOLOG GÖRÜŞÜ

OLARAK, TÜRKİYE’NİN İLK
ONLINE RADYOLOJİ SERVİSİYİZ.
Uzun yıllara dayanan ve çok fazla
emek harcanarak kazanılabilen
mesleki deneyimlerimizi, insanlıkla
paylașmak ve onların hizmetine
adamak adına buradayız...
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RADYOLOG GÖRÜŞÜ’ NÜ NE ZAMAN ALMALISINIZ?
Hasta mısınız?
Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz?
Sağlığınızla ilgili aklınıza takılan sorularınız mı var?

Doktorunuzdan hastalığınızla ilgili (kanser, ameliyat kararı vb.)
tatmin edici cevaplar alamadınız mı?
Çektirdiğiniz filmde ne kadar radyasyon aldığınızı mı merak ediyorsunuz?
Radyolojik olarak kemik yașınızı mı öğrenmek istiyorsunuz?
Sağlıkta hasta hakları ve hukuki anlașmazlıklarda radyolojik değerlendirmeye
mi gereksinim duyuyorsunuz?
Size çekilen film, hastalığınızın tanısında yeterli mi?
Radyolojik olarak ikinci bir uzman doktor görüșüne mi ihtiyaç var?

Ayrıca kurumsal olarak;
Tüm branșlarda radyolojik konsültasyon,
Acil Radyoloji’de (gece-gündüz ve tatillerde) ve Radyoloji Uzmanınızın izin,
hastalık vb. özel durumlarında Röntgen, BT ve MR nöbet hizmetlerine
teleradyoloji desteği,
Hizmet alımında yapılan MR ve BT gibi çekimlerin kalite standartlarına
uygunluğunun denetlenmesi,
Özel sağlık sigortaları için danıșmanlık,
Radyoloji biriminizdeki Doktorların yeni bilgilerle donatılması için
kendi hastanenizde eğitim,
Hastanenizde Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi ve Kemoterapi
birimlerinin kurulması, ișletilmesi, iș akıșlarının optimizasyonu,

Profesyonel sporcuların MR (Emar) değerlendirmeleri,
Ve.... Her türlü Radyolojik Danıșmanlık , Tıp Hukuku ve Bilirkișiliği
konularında... Prof.Dr. Mustafa ÖZATEȘ size yardımcı olacak
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RADYOLOG GÖRÜŞÜ, İKİNCİ

DOKTOR GÖRÜŞÜ, BAŞKA BİR
DOKTORUN DAHA DEĞERLENDİRMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hastalıkları tedavi etmenin yolu, tartıșmasız doğru tanı ile bașlar.
Hastalık belirtileri kișiden kișiye farklılık gösterebilir. Dolayısıyla doğru
tanıya varabilmek, tecrübelerinin yanı sıra, doğru analiz ve tıp
teknolojisinin en son bulușlarını kullanmayı gerektirmektedir.
Ciddi bir tanı ile karșı karșıyasınız, doktorların verdiği raporlar,
tedavi çözümleri sizi tatmin etmiyor ya da emin olmak için ikinci bir
görüș edinerek verileri doğrulamak istiyorsunuz. Kendiniz veya
sevdiğinizin sağlığı ile ilgili kritik bir karar vermek zorunda
kaldığınızda tüm seçenekleri göz önünde bulundurmalısınız.
Tanı servisimiz, halkımıza ikinci görüș olanağını sunmaktadır.
Evinizin rahatlığında, hiçbir seyahat ve konaklama masrafı
yapmaksızın, filmlerinizin tarafımızdan incelenmesini, görüș ve tavsiyelerimizi almanızı sağlamaktayız.

İkinci görüș almak lüks veya anlamsız bir adım değil aksine tamamen bir gereksinimdir. Pennsylvania
Tıp Fakültesinde yapılan bir araștırmaya göre birinci ve ikinci tanılar arasında % 20’lere ulașan farklılıklar
gözlenmiștir. Bir diğer araștırmaya göre ise ikinci görüș alan hastaların %30’u tamamen farklı tedavi
seçenekleri ile karșılașmıșlardır. Birinci teșhis sonucunda ameliyat geçiren bir çok hasta, ilaç yada
tamamen farklı bir teknik ile tedavi opsiyonu olabileceğini çok geç öğrenmektedir.
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2000’li yılların bașında yapılan bir araștırmaya göre Amerika Birleșik Devletleri’nde bir yıl içerisinde yapılan
önlenebilir tıbbi hatalardan dolayı 44 ile 98 bin kișinin öldüğü ve yaklașık 1 milyon kișinin yaralanma ve
sakatlanmaya maruz kaldığı hesaplanmıștır. O yıllarda yaklașık nüfusu 300 milyon olan ABD ile ülkemiz
kıyaslandığında benzer hataların bizde sebep olduğu problemler tahmin edilebilir. Daha çok kanser hastalıkları
ve tedavileri ile karșılașmıș olsak da her konuda radyolojik “ikinci görüș” alabilirsiniz.

Hizmetlerimiz, hastalar, hekimler, sağlık kurulușları, hukukçular ve profesyonel spor klüplerine yöneliktir.
Amacımız, internet tabanlı görüntü yükleme ve transferine olanak sağlayan son teknolojik yenilikleri
kullanarak, fiziki olarak birbirinden çok uzak olan hasta ile dünya çapında tıbbi deneyim ve uzmanlığı,
internette bulușturmaktır. Böylece hastanın alacağı sağlık hizmetinin kalitesini arttırmayı, tıbbi hataları ve
gereksiz tetkikleri azaltarak, hizmetin maliyetini de düșürmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, ilk raporu yazılmıș
radyolojik görüntülere “ikinci görüș” niteliğinde raporlama hizmeti sunmaktır. Kanser tedavisi amacıyla uzun
bir mesafe kat etmek için karar vermenin zorluğunu anlıyoruz ve buna saygı duyuyoruz.
Yurt dıșından, durumunuzun değerlendirilmesini talep ederseniz, "Uluslararası Merkezimiz” size yardımcı
olmaktan mutluluk duyacaktır. Rahatsızlığınızı mümkün olan en iyi sonuca ulaștırmak için ihtiyacınız olan her
șeyi sunmaya çalıșmaktayız. Uzun yıllara dayanan deneyimimizle, sadece kansere odaklanma değil, birinci
sınıf profesyonel olarak ve her bir hastanın rahatı konusunda gösterdiğimiz kararlılıkla onlara hayata yeniden
bağlanma kapılarını açmaya çalıșmaktayız.

Neden?
Tıbbi hataları, yanlıș teșhis ve tedavi ihtimalini azaltmak için,
Teșhis ve tedavi yöntemlerinin doğruluğunu teyit için,
Yeni tıbbi gelișmeler ve tedavi yöntemlerini öğrenmek için.
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Ne Zaman?
Bütün yöntemleri denediniz, bașka seçeneğiniz kalmadıysa,
Birden fazla ihtimal olduğunda uzman görüșü almak için,
Bulunduğunuz bölgede kaliteli hekimlere ulașma zorluğu
yașıyorsanız,
Teșhisin net olarak konulamadığı, görüntüleme raporlarının
sonuçlarının belirsiz olduğu durumlarda,
Hastalık ile ilgili birden fazla tedavi seçeneğinin olduğu ve
görüntüleme sonuçlarının seçilecek tedaviyi belirleyeceği
durumlarda,
Görüntüleme raporunun kesin sonuç veremediği ve
doktorunuzun buna bağlı olarak karar vermekte zorlandığı
durumlarda,
Tıbbi görüntüleme sonucunda konulan bir teșhisi teyit
etmek amacıyla,
Hayatı etkileyen ciddi yakınmalar olmasına rağmen
görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarının herhangi bir
anormallik göstermediği durumlarda,
Tıbbi görüntülerinizin o alanda özelleșmiș radyologlarca
değerlendirilmesini sağlayarak iç huzuru elde etmek
amacıyla.
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Nasıl?
- Bize film ve tetkik bilgilerinizi ulaștırın,
- Yüz yüze, telefonla, ya da e-posta ile,
- Sizle görüșerek görüșlerimizi paylașalım.

SONUÇ OLARAK..
RADYOLOG GÖRÜŞÜ

- Yeni Nesil Sağlık Danıșmanlığı

(İkinci Doktor Görüșü) denilen konsept Türkiye'de ilk olup, inovatif bir girișimdir.
Bu yöntem hastanın direkt olarak Uzman Radyoloğa ve Akademisyene ulașıp, daha önce çekilen ve raporu
yazılan filmlerine göre, hastalığının gözden kaçma ihtimalini ve yanlıș tanıyı ortadan kaldırarak doğru tedavi
șansını arttırmaktadır. Böylece yanlıș ameliyat yada yanlıș tedavi ile hastaya zarar
verilmesi önlenerek, klinisyen doktora ve özel hastanelere mesleki sorumluluk
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çerçevesinde, tedbirsizlik, özensizlik yada dikkatsizlik adına hukuki takip ile
dava açılması da önlenmektedir.

Saatten

İnternetten 3 basit adımda filmlerinizi yükleyin veya
Kargo ile gönderin

İÇİNİZİ KEMİREN ȘÜPHELERDEN KURTULUN

İsterseniz telefon ile

İsterseniz yüz yüze

HASTANENİN RAHATSIZ EDİCİ ORTAMINDAN UZAKTA,
EVİNİZİN KONFORUNU YAȘARKEN..
HASTALIĞINIZ HAKKINDA UZMAN BİR DOKTORDAN,
BİR AKADEMİSYENDEN İKİNCİ DOKTOR GÖRÜȘÜ ALIN.
RADYOLOGLARIMIZ İLE İLETİŞİM KURUN.
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Hizmetlerimiz
Manyetik Rezonans
Görüntüleme (Emar)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Mamografi

Anjiyografi

Radyoterapi ve Kemoterapi'de
Radyolojik Değerlendirme

Nükleer Tıp
(Sintigrafi - PET CT)

Kemik Dansitometre

Çocuk Sağlığı ve
Görüntüleme

Kadın Sağlığı ve
Görüntüleme

Erkek Sağlığı ve
Görüntüleme

Acil Radyoloji

Ultrasonografi (US)

Renkli Doppler
Ultrasonografi (RDUS)

Direkt Röntgen Grafileri
(X-Ray)
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İndirekt Röntgen Grafileri

(İlaçlı Böbrek Filmi İVP - Yemek Borusu,
Mide, İnce ve Kalın Barsağın Baryumlu
Skopik İncelemeleri - HSG - Fistülografi)

HSM Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Ști.
Yakacık Cad. Șanlı Sk. CMF Apt. No:4/4 Kartal /İSTANBUL
Tel: +90 (216) 306 00 95 Faks: +90 (216) 306 00 95
Cep: +90 (533) 330 16 90 E-posta: info@radyologgorusu.com
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