TLAČOVÁ SPRÁVA
NEZÁVISLÉ VYHODNOTENIE MRI CHRBTICE V EUROPAINCLINICS®
EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujúcich pracovísk pre
intervenčnú liečbu bolesti, rozširuje od októbra 2016 svoje portfólio o novú službu –
nezávislé lekárske vyhodnotenie výsledkov vyšetrenia chrbtice magnetickou rezonanciou
(MRI). Bezplatnú službu môžu záujemcovia využiť prostredníctvom on-line platformy
www.mrichrbtice.sk.
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Vyšetrenie zobrazovacou metódou magnetickej rezonancie (MR) predkladá dôležité
informácie o zdravotnom stave pacienta a je prvým krokom pre diagnostiku a následné
určenie najefektívnejšieho liečebného postupu. EuroPainClinics® ako expert na liečbu
chronickej bolesti chrbta disponuje mnohoročnými skúsenosťami v interpretácii výsledkov
MRI, a aktuálne tak ponúka širokej verejnosti odborný názor ďalších špecialistov ako
profesionálne a nezávislé lekárske stanovisko k zistenej diagnóze.
Nezávislé vyhodnotenie pripravujú skúsení experti z relevantných medicínskych odborov s
mnohoročnou skúsenosťou z domácich a zahraničných pracovísk. Na posúdenie sú v
súčasnosti prijímané výhradne scany MRI chrbtice (krížová chrbtica a kostrč, bedrová, hrudná
a krčná chrbtica).

Služba „Vyhodnotenie MRI zadarmo – druhý názor odborníka“ je k dispozícii na on-line
platforme www.mrichrbtice.sk a predstavuje jednoduchú cestu a príležitosť, ako získať istotu
v otázkach svojho zdravotného stavu a svojej liečby. Na webovej stránke sú uvedené podrobné
informácie a detailný návod na odoslanie MRI a ďalšie zdravotnícke dokumentácie vrátane
formulára lekárskeho posudku s interaktívnym ukazovateľom bolesti. Nezávislé odborné
vyhodnotenie sa vykonáva do troch dní.
Služba je určená každému, kto sa na liečbu pripravuje, a zároveň všetkým, ktorí si prajú získať
ďalší odborný názor, potvrdiť si existujúcu diagnózu či byť informovaní o nových či ďalších
liečebných možnostiach.
www.mrichrbtice.sk

---------------------EuroPainClinics® je odborným garantom partnerských a európskych spolupracujúcich
klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti so špecializáciou na
miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici. Pracoviská využívajúce znalostnú platformu
EuroPainClinics® poskytujú vysokoodbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia
zdravotného stavu pacientov úľavou od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho
návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny
založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými
štandardmi SIS (Spine Intervention Society). Pracoviská EuroPainClinics® poskytujú komplexnú
intervenčnú diagnostiku, ambulantnú starostlivosť a výkony v režime jednodňovej chirurgie.
EuroPainClinics® vyvíja vlastnú výskumnú činnosť a pripravuje odborné vzdelávacie programy
a semináre s témami aktuálnych trendov v intervenčnej algeziológii.
www.europainclinics.com
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