
Tin ka ir ser gan tiems 
klaust ro fo bi ja
KMP Dai na vos pa da li ny je jau at
lie ka mi ty ri mai nau ju mo der niu 
128 sluoks nių kom piu te ri niu to
mog ra fu (KT) „GE Re vo lu tion 
EVO“ (JAV). Žmo gaus or ga niz
mą jis vie nu me tu ga li ske nuo
ti dvie jų skir tin gų ener gi jų spin
du liais, tai pa ge ri na gau na mų 
vaiz dų ko ky bę ir su tei kia nau
jų diag nos ti kos ga li my bių. „Ti
rian tis nau juo ju apa ra tu žy miai 

su ma žė ja pa cien to ap švi ta, ka
dan gi nau do ja ma nau ja ite ra
ty vios (cik li nės – red. pa st.) re
konst ruk ci jos al go rit mų sis te ma, 
pa grei tė ja pa cien to iš ty ri mas, ty
ri mo vaiz dai tam pa ko ky biš kes ni 
dėl mo der nios ar te fak tų slo pi ni
mo sis te mos. Dėl nau do ja mų mi
nė tų al go rit mų ir su trum pė ju sio 
ske na vi mo lai ko pa cien to ap švi
tos do zė vi du ti niš kai su ma žė jo 
du kar tus. Be to, dėl il go ir pla
taus sta lo bei pla čios to mog ra fo 

an gos šiuo KT ga li ma tir ti ir di
de lį ant svo rį tu rin čius bei di de
lio ūgio pa cien tus, klaust ro fo bi ja 
ser gan čius pa cien tus, o at lie ka
mų ty ri mų ko ky be nau ja sis KT 
ne nu si lei džia dau ge liui Lie tu vos 
aukš čiau sio ly gio gy dy mo įstai gų 
tu ri miems kom piu te ri niams to
mog ra fams, di de lę da lį ir len kia“, – 
nau jo jo KT pra na šu mus pa brė žė 
KMP Ra dio lo gi jos cent ro va do vas 
To mas Bud rys.

Įran ga dir ba grei čiau
Nau juo ju KT at lie ka mų ty ri
mų lai kas su trum pė jo dėl ke
lių prie žas čių. „Dėl pa to ges nės 
tech no lo go dar bo vie tos ir nau
jes nės pro gra mi nės įran gos su
trum pė jo ty ri mo pla na vi mo lai
kas – tai šiuo me tu už trun ka 
vos ke lias mi nu tes. Dėl di des
nio įran gos grei čio su trum pė
jo ir pa ts ske na vi mo lai kas, ku
ris trun ka ma žiau nei mi nu tę, o 
dėl pa to ges nio ir že miau nu si lei
džian čio sta lo pa cien tas ga li grei
čiau pa si ruoš ti ty ri mui. Ly gi nant 
su anks čiau tu rė tu to mog ra fu, 
vi du ti niš kai ty ri mo lai kas su
trum pė jo tris kar tus ir dau ge liu 
at ve jų pa pras tie siems ty ri mams 
ne tu rė tų už truk ti dau giau kaip 5 
min.“, – tei gė Ra dio lo gi jos cent
ro va do vas.

Ti ki ma si, kad dėl su trum pė ju
sios ty ri mo truk mės pa cien tams 
prieš ty ri mą ne pri reiks slo pi
nan čių vais tų. „At lie kant kom

piu te ri nės to mog ra fi jos ty ri mą 
pa cien to se da ci ja (me di ka men tų 
su kel tas są mo nės slo pi ni mas – 
red. pa st.) ir iki šiol bu vo rei ka
lin ga tik iš skir ti niais at ve jais. 
Ab so liu čia dau gu ma at ve jų pla
ni niams pa cien tams ji ne rei ka
lin ga. Da bar ske na vi mo lai kas yra 
la bai neil gas ir daž niau siai trun ka 
3–4 min. To kį trum pą lai ką su
ge ba ra miai iš gu lė ti net ir se ny
vo am žiaus pa cien tai“, – pa ste
bė jo T.Bud rys.

Nau ja sis KT apa ra tas smar
kiai iš plė tė ir po lik li ni ko je at lie
ka mų ty ri mų spekt rą. „Dėl se no 
KT apa ra to tech ni nių ap ri bo ji
mų iki šiol KMP ga lė jo me at lik
ti tik gal vos bei stu bu ro ty ri mus. 
Nau juo ju KT ga li me at lik ti ir ty
ri mus su kont ras ti nė mis me džia
go mis – juos ne tru kus ir pra dė si
me at lik ti. Be jau mi nė tų ty ri mų, 
bus ga li ma at lik ti krū ti nės ląs
tos (plau čių), pil vo bei du bens 
kont ras ti nius ty ri mus, taip pat 
de ta liau iš tir ti vei do dau bas ir 
aki duo bes, hi po fi zės sri tį, vi di
nės au sies struk tū ras“, – var di jo 
Rent ge no lo gi jos cent ro va do vas.

Su ku ria erd vi nes  
re konst ruk ci jas
Šio cent ro or di na to rė Rū ta Zut
ky tė pa sa ko jo, kad, at lie kant ty
ri mus su kont ras ti ne me džia ga 
nau do ja mos jo do pa grin du pa
ga min tos me džia gos. Tai pa di di
na vaiz do kont ras tin gu mą, pa
de da aiš kiai iš skir ti or ga nų ri bas. 
„Prik lau so mai nuo or ga no ti ria
mos sri ties, su lei dus ati tin ka
mą kie kį kont ras ti nės me džia gos 
spe cia lia švirkš čia mą ja po mpa 
į ve ną ir nu skai čius KT apa ra tu, 
ga li ma įver tin ti or ga niz mo krau
ja gys les, su kur ti erd vi nes jų bei 
ki tų au di nių re konst ruk ci jas, pa
ge rin ti vaiz do kont ras tin gu mą, – 
be to, pa sak R.Zut ky tės, nau do
jant kont ras ti nes me džia gas at
si ran da ga li my bė iš tir ti pa cien tą 
ke lio mis fa zė mis. – Pa vyz džiui, 
ti riant ži di ni nius ke pe nų pa žei
di mus nu skai to ma tri mis fa zė mis 
– ar te ri ne, pa ren chi mi ne (ke pe
nų, bluž nies, inks tų – red. pa
st.) ir ve ni ne. Esant rei ka lui, ga
li ma tir ti an tinks čius pri de dant 
vė ly vą ją fa zę. Taip ga li ma ge
riau įver tin ti da ri nių krau jo ta
ką ir kont ras tiš ku mo ki ti mą per 
tam tik rą lai ką. Toks ty ri mas pa
de da nu sta ty ti, ar or ga niz mo da
ri nys – ge ry bi nis ar pik ty bi nis.“

Nau juo ju KT ka ran ti no me tu 
kas dien at lie ka ma po 22 ty ri mus, 
vė liau šis skai čius tu rė tų išaug
ti iki 30. Kom piu te ri nės to mo 
g ra fi jos ty ri mai KMP ne mo ka mai 
at lie ka mi pri va lo muo ju svei ka tos 
drau di mu (PSD) ap draus tiems 
pa cien tams, tu rin tiems gy dy to
jo spe cia lis to siun ti mą. Tu rint 
tik gy dy to jo spe cia lis to siun ti
mą, ta čiau neap sid rau dus PSD, 
šie ty ri mai at lie ka mi už nu sta ty
tą mo kes tį.

Iš sa mus ty ri mas nau ju kom piu te ri niu
to mog ra fu – per pen kias mi nu tes

Kau no mies to po lik li ni ka (KMP) jau prii ma pa cien tus iš si tir
ti nau jos kar tos kom piu te ri niu to mog ra fu. Juo at lie ka mi ty ri
mai trun ka tris kar tus trum piau nei anks čiau, ti ria ma sis gau
na daug ma žiau ap švi tos nei pa pras tai. Iš sip lė tė ir ga li mų at lik
ti ty ri mų spekt ras.
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At lie ka mi ir 
pla nuo ja mi ty ri mai

KMP Dai na vos pa da li ny je (Pra
mo nės pr. 31) kom piu te ri niu to
mog ra fu „GE Re vo lu tion EVO“ 
šiuo me tu ti ria mos sri tys:

 �Gal vos sme ge nų

 �Vei do dau bų

 �Vi sos stu bu ro sri tys

 �Kau lų ir rau me nų sis te ma

��Mo der nus: pa�sak�T.Bud�rio,�at�lie�ka�mų�ty�ri�mų�ko�ky�be�nau�ja�sis�KT�ne
nu�si�lei�džia�dau�ge�liui�Lie�tu�vos�aukš�čiau�sio�ly�gio�gy�dy�mo�įstai�gų�tu�ri
miems�kom�piu�te�ri�niams�to�mog�ra�fams,�o�di�de�lę�da�lį�ir�len�kia.

Eit�vy�do�Ki�nai�čio�nuo�tr.

Re gist ra ci ja dėl ty ri mo – tel. 
(8 37) 403 900, at vyks tant rei kia 
tu rė ti gy dy to jo spe cia lis to siun
ti mą.

Ei lių iš si tir ti nau juo ju KT apa
ra tu nė ra – ty ri mo rei kia lauk ti 
vos vie ną dar bo die ną.

Ty ri mo re zul ta tai per vie ną 
dvi dar bo die nas tam pa priei na
mi pa cien tui ir jį siun tu siam gy
dy to jui per elekt ro ni nę sis te mą 
e.svei ka ta.

Kom piu te ri niu to mog ra fu „GE 
Re vo lu tion EVO“ ti ria ma nau
jai su for muo ta me KMP Ra dio
lo gi jos cent re. Šis cent ras ofi cia
liai du ris at vers lie pos 1 d. „Ja me 
bus at lie ka mi ir ty ri mai mo der
niu mag ne ti nio re zo nan so to
mog ra fu, eks per ti nės kla sės ult
ra gar so apa ra tu, skait me ni niais 
ma mog ra fais, grei tu me tu – ir 
nau jais skait me ni niais rent ge no 
apa ra tais. Čia dirbs aukš čiau sios 
kva li fi ka ci jos gy dy to jai ra dio lo
gai“, – pla na vo T.Bud rys.

Toks ty ri mas pa de
da nu sta ty ti, ar or ga
niz mo da ri nys –  
ge ry bi nis ar pik ty  
bi nis.

Rū ta Zut ky tė:

Ar ti miau siu  
me tu su kont ras ti
ne me džia ga bus  
ti ria mos šios sri tys:

 �Krū ti nės

 �Pil vo

 �Du bens


