Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου προς τον Ιατρό
1. Από ποια Ιατρική Σχολή αποφοιτήσατε;
2. Ποια είναι η κύρια Ιατρική σας ειδικότητα, που την ολοκληρώσατε και πότε;
3. Έχετε δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών ως συγγραφέας ή ως
μέλος συγγραφικής ομάδας σε Ιατρικά Περιοδικά τα τελευταία 10 χρόνια;
4. Πόσες ανακοινώσεις ή παρουσιάσεις έχετε κάνει σε ιατρικά συνέδρια τα τελευταία 5
χρόνια σχετικά με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών;
5. Τι διπλώματα έχετε από τοπικές ή διεθνείς ιατρικές εταιρείες που πιστοποιούν τη
γνώση και την ικανότητά σας να εκτελείτε επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών;
6. Σε ποια/ες από τις Διεθνείς ή Εθνικές Εταιρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών είστε μέλος;
7. Σας έχει επιβληθεί κάποια πειθαρχική ποινή από τον Ιατρικό Σύλλογο για παράπτωμα
στην άσκησή σας;
8. Σας έχει ασκηθεί κάποια αστική ή ποινική δίωξη για ιατρική πράξη;
9. Πόσα χρόνια εκτελείτε επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών;
10. Πόσους ασθενείς έχετε χειρουργήσει για Μεταμόσχευση Μαλλιών;
11. Τι είδους επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών εκτελείτε και από πότε;
12. Είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών η κύρια χειρουργική σας απασχόληση; Αν όχι, τι
ποσοστό του χρόνου σας καταλαμβάνουν οι επεμβάσεις αυτές;
13. Ελέγχονται οι εγκαταστάσεις σας από κάποιο ελεγκτικό όργανο; Από ποιο και πόσο
συχνά;
14. Ποίες είναι οι επιπλοκές και οι κίνδυνοι που πρέπει κανείς να γνωρίζει κάποιος πριν
υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μαλλιών από εσάς;
15. Μπορώ να συναντήσω κάποιον/ους από τους ασθενείς σας με παρόμοια
χαρακτηριστικά μαλλιών, παρόμοιες ανάγκες αριθμού μοσχευμάτων και παρόμοιο
στάδιο ΑΓΑ με τα δικά μου και να δω τα αποτελέσματα της τεχνικής σας;
16. Τι ποσοστό ασθενών που σας επισκέπτονται τους κρίνετε ως ακατάλληλους για
Μεταμόσχευση Μαλλιών; Για ποιους λόγους απορρίπτετε έναν ασθενή;
17. Ποια χαρακτηριστικά θα με καθιστούσαν κατάλληλο υποψήφιο για Μεταμόσχευση
Μαλλιών και ποια θα με καθιστούσαν ακατάλληλο υποψήφιο;
18. Με ποιόν τρόπο μετράτε και υπολογίζετε τα χαρακτηριστικά της δότριας περιοχής;
19. Πως καταμερίζονται οι εργασίες της χειρουργικής ομάδας σας; Με τι ασχολείστε εσείς
κατά την διάρκεια του χειρουργείου και με τι ασχολούνται οι τεχνικοί σας;
20. Είναι το Follicular Unit το μοναδικό είδος μοσχευμάτων που χρησιμοποιείτε ή όχι;
21. Χρησιμοποιείτε ενδοφλέβια φάρμακα κατά την διάρκεια της επέμβασης που δεν θα
μου επιτρέπουν να είμαι σε εγρήγορση;

22. Στην τεχνική FUE ποιος κάνει την «χάραξη» των μοσχευμάτων και ποιος κάνει την
αφαίρεσή τους από τη δότρια περιοχή; Μόνο ο ιατρός ή και οι βοηθοί;
23. Στην τεχνική FUE χρησιμοποιείτε χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο punch;
24. Στην τεχνική FUE χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή αμβλεία punches; Τι διαμέτρου punches
χρησιμοποιείτε;
25. Στην τεχνική FUT ή FUE, ποιος κάνει την τοποθέτηση των μοσχευμάτων στις υποδοχές;
Ο ιατρός ή και οι βοηθοί;
26. Χρησιμοποιείτε single blade knife ή multi blade knife στη τεχνική FUT;
27. Χρησιμοποιούνται μικροσκόπια ή χρησιμοποιούνται λούπες για την παρασκευή των
μοσχευμάτων στην τεχνική FUT;
28. Στην τεχνική FUT χρησιμοποιείτε τριχοφυτική συρραφή;
29. Πώς εξασφαλίζετε τις βέλτιστες συνθήκες ενυδάτωσης και θερμοκρασίας για τα
μοσχεύματα πριν την τοποθέτηση;
30. Με τι εργαλεία δημιουργείτε τις υποδοχές στη λήπτρια περιοχή; Χρησιμοποιείτε
βελόνες, λάμες, punches ή LASER;
31. Πόσους βοηθούς χρησιμοποιείτε σε κάθε Μεταμόσχευση Μαλλιών; Τι εκπαίδευση
έχουν λάβει οι τεχνικοί αυτοί; Πόσων χρόνων εμπειρία έχει ο καθένας τους;
32. Με ποιόν τρόπο μειώνετε την πιθανότητα μετεγχειρητικής τριχόπτωσης λόγω shock
των ήδη υπαρχόντων τριχοθυλακίων στην λήπτρια περιοχή;
33. Με ποιόν τρόπο μειώνετε τον μετεγχειρητικό πόνο, το οίδημα, το μούδιασμα και την
φλεγμονή κατά την μετεγχειρητική περίοδο;
34. Πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας ένας ασθενής μετεγχειρητικά σε περίπτωση
κάποιας επιπλοκής;
35. Πόσο συχνά ζητάτε να σας επισκέπτεται μετεγχειρητικά ο ασθενής σας για
παρακολούθηση;
36. Με ποιόν τρόπο εκτιμάτε τα αποτελέσματα των επεμβάσεών σας; Με υποκειμενική
εντύπωση του ιατρού, υποκειμενική εντύπωση του ασθενούς, με αντικειμενική
μέτρηση των τριχών με φωτογραφίες; Ανακοινώνετε τα αποτελέσματά σας σε κάποιο
Ιατρικό Περιοδικό;
37. Με ποιόν τρόπο μετράτε τα ποσοστά επιβίωσης των μοσχευμάτων σας;
38. Προσφέρετε γραπτές εγγυήσεις για τα αποτελέσματα των επεμβάσεών σας; Αν ναι, τι
τύπου; Για ποιο θέματα ή θέματα εγγυάστε;
39. Τι μπορώ να περιμένω και τι δεν πρέπει να περιμένω από την Μεταμόσχευση
Μαλλιών;
40. Μπορώ να έχω ένα αντίγραφο του φυλλαδίου που θα υπογράψω πριν χειρουργηθώ
όπως και του πρακτικού της επέμβασης;

