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Siuntimo išdavimas pagalbos pirmumą dėl dermatologinės būklės įvertinimo
nustačius iš nuotraukos
Siuntimo išdavimas pagalbos pirmumą dėl dermatologinėsę būklęės įvertinimo nustačius iš
nuotraukos: kas tai?
Šeimos gydytojai neretai odos ligas diagnozuoja ir gydo patys. Tačiau retkarčiais Jūsų gydytojui
gali tekti teirautis dermatologo (konsultanto) nuomonės dėl Jūsų odos problemos. Atliekant
pagalbos pirmumo nustatymą dėl dermatologinės būklės vertinimo iš nuotraukos, naudojama
technologija, leidžianti konsultantui greitai nustatyti diagnozę ir sudaryti Jūsų odos problemos
gydymo planą, o Jums nereikia vykti į ligoninę. Konsultanto vertinimo rezultatai siunčiami Jūsų
šeimos gydytojui.
Tam per priėmimą pas Jūsų šeimos gydytoją fotoaparatu
padaromos Jūsų odos darinio ar apgamo geros kokybės
nuotraukos. Jums bus prašoma duoti sutikimą padaryti
nuotraukas.

Tos nuotraukos kartu su atitinkama tolesne informacija elektroninėmis priemonėmis bus
siunčiamos odos specialistui (dermatologui) į ligoninę.
Atminkite, kad jeigu kuriuo nors šio proceso momentu kiltų įtarimų dėl vėžio galimybės arba reikėtų
skubaus gydymo, vietoje šio proceso Jūsų būklė bus gydoma pagal skubaus siutimo dėl įtariamo
vėžio procedūrą (2 savaičių vėžio diagnozavimo procedūra). Per pradinį priėmimą pas šeimos
gydytoją gydytojas Jums pasakys, jeigu bus nuspręsta Jums skubos tvarka išduoti siuntimą.
Ką toliau daro konsultuojantis dermatologas pagal pagalbos pirmumą dėl dermatologinės būklės
įvertinimo nustatymo iš nuotraukos procedūrą?
Konsultuojantis dermatologas peržiūrės ir informaciją, kurią gavo iš Jūsų šeimos gydytojo, ir
nuotraukas, kad įvertintų Jūsų odos būklę ir nuspręstų, kokių veiksmų imtis toliau.
Galimos rekomendacijos:


Į ligoninę vykti nereikia.
Jūsų odos darinys / apgamas buvo įvertintas ir buvo nuspręsta, kad jis yra gerybinis
(nekenksmingas), todėl tolesnio gydymo ar vertinimo ligoninėje nereikia. Kadangi į ligoninę
Jums vykti nereikia, Jūsų šeimos gydytojas nuspręs, ką daryti su Jūsų odos problema,
remdamasis konsultanto pateiktais patarimais, ir, jeigu reikės, kreipsis į konsultantą vėl.



Jums bus paskirtas priėmimas ligoninėje, kad būtų įvertinta Jūsų dermatologinė
būklė.
Ligoninės konsultantas norės, kad atvyktumėte į priėmimą. Tokiu būdu konsultantas galės
atidžiau apžiūrėti Jūsų odą.



Jums bus paskirtas priėmimas ligoninėje, kad būtų atlikta Jūsų odos darinio biopsija
arba kad jis būtų pašalintas.
Ligoninės konsultantas norės, kad atvyktumėte į priėmimą, kurio metu paėmus biopsijos
mėginį arba pašalinus odos darinį bus galima nustatyti diagnozę. Tai nebūtinai reiškia, kad
darinys yra piktybinis; tiesiog reikalinga tolesnė analizė, kad būtų paskirtas tinkamas
gydymas.



Jums bus išduotas siuntimas pas kitą specialistą (įskaitant plastikos chirurgiją).
Priklausomai nuo odos darinio dydžio ar buvimo vietos, plastinės chirurgijos specialistas
turės įvertinti odos darinį / apgamą.

Ligoninių / klinikų telefono numeriai
Jeigu Jums reikės vykti į ligoninę, galite sulaukti telefono skambučio, tačiau numeris gali būti
rodomas kaip nežinomas arba nenurodytas. Būtinai į tokius skambučius atsiliepkite, jeigu Jums bus
skambinama praėjus vos kelioms dienos nuo priėmimo pas bendrosios praktikos gydytoją – gali
būti, kad Jums skambinama dėl priėmimo. Po priėmimo ligoninėje Jums ir Jūsų šeimos
gydytojui bus atsiųstas laiškas su informacija apie Jūsų priėmimo rezultatus.
Vertimo žodžiu paslaugos
Vertimo žodžiu paslaugas galite užsisakyti arba paprašyti, kad šis dokumentas būtų išverstas į
Jūsų gimtąją kalbą, paskambinę vertimo tarnybai tel. 028 9536 3777. Šios paslaugos teikiamos
nemokamai.

Tolesnės informacijos teiraukitės „Photo Triage“ grupės el. paštu phototriageNI@hscni.net

