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Daug tech ni nių nau jo vių
Pir mie ji ty ri mai vi siš kai nau
ju ja po niš ku „Hi ta chi Eche lon 
Smart“ 1,5 Tes los apa ra tu at lik
ti praė ju sią sa vai tę. Pris ta tant 
nau ją jį įren gi nį, pa brėž ti jo pri
va lu mai. „Tai yra MRT, ku ria
me įdieg ta daug tech ni nių nau
jo vių, pra de dant la bai grei to mis 
se ko mis, ke lis kar tus su trum pi
nan čio mis ty ri mo truk mę. Ty
ri mus, ku rie anks čiau truk da vo 
40–60 minučių ir žmo gų var
gin da vo, da bar mes ga li me at lik ti 
per 10–20 mi nu čių. Ja me įdieg
ta ir akus ti nio slo pi ni mo sis te ma. 
Dėl to pa cien tams ne bū ti nos gar
są slo pi nan čios au si nės, kas ma
žiau trik do pa cien tą ir ma ži na šio 
ty ri mo bai mes, – KMP Ra dio lo
gi jos cent ro va do vas To mas Bud
rys pa ly gi no, kad se nes nės kar tos 
apa ra tai ke lia daug triukš mo. – 
Be to, dėl pla čios nau jo jo MRT 
an gos klaust ro fo bi ją tu rin tys 
pa cien tai ne tu rė tų pa tir ti bai
mės jaus mo. Taip pat šis apa ra
tas tu ri ar te fak tų slo pi ni mo sis
te mą. Taip gy dy to jas ra dio lo gas, 
ver tin da mas ty ri mo duo me nis, 
yra ap sau go mas nuo vaiz do in
terp re ta vi mo klai dų.“

Va do vo žo džiais, šio apa ra to iš
gau na mų žmo gaus or ga niz mo, jo 
at ski rų or ga nų ar jų sis te mų vaiz
dų ko ky bė yra stul bi nan ti.

Nau ja sis mag ne ti nio re zo nan so 
to mog ra fas KMP Ši lai nių pa da
li ny je pa kei tė se ną su si dė vė ju sį 
apa ra tą ir są na riams tir ti skir
tą prie tai są. „Nau jo jo ir se no
jo MRT ga li my bių net ne rei kė tų 
ly gin ti, nau ja sis apa ra tas yra pa
žan ges nis už se ną jį“, – pa ste bė
jo T.Bud rys.

Pla tus ty ri mų spekt ras
Vie na pir mų jų pa cien čių, iš tir
tų nau juo ju MRT, – 32 me tų As
ta. Jai bu vo at lik tas gal vos krau
ja gys lių ty ri mas. „Dau giau kaip 
prieš pus me tį, dar te be gy ve nant 
už sie ny je, man pra dė jo svaig ti 

gal va. Krei piau si į gy dy to jus, ta
čiau ten man ne bu vo at lik ti jo kie 
ty ri mai. Grį žau į Lie tu vą, krei
piau si į KMP gy dy to jus. Siun ti
mą at lik ti mag ne ti nio re zo nan
so ty ri mą man iš ra šė neu ro lo gas. 
Ti kiuo si, šis ty ri mas pa dės nu
sta ty ti tik rą ją gal vos svai gi mo 
prie žas tį, gy dy to jas ga lės skir
ti tin ka mą gy dy mą“, – pa sa ko
jo kau nie tė ir džiau gė si, kad ty
ri mas jai bu vo at lik tas grei tai.

As tos ty ri mo duo me nis iš kar to 
ėmę ana li zuo ti me di kai džiau gė
si, kad nau ja sis MRT gal vos krau
ja gys lių vaiz dą pa ro do itin ryš kiai 
net ne nau do jant kont ras ti nės 
me džia gos.

Me di kai pa brė žia, kad mag ne
ti niu re zo nan su at lie ka mų ty ri mų 
spekt ras yra la bai pla tus: pra de
dant gal vos ir bai giant pro sta
tos ty ri mais. „Ske nuo jant stu bu
ro kak li nę, to ra ka li nę ir juos mens 
da lis – ga li me iš tir ti įvai riau sius 
dist ro fi nius, de ge ne ra ci nius pa
ki ti mus, da ri nius stu bu ro sri ty
je. Gal vo je pui kiai ma to mos vi sos 
struk tū ri nės pa to lo gi jos, įskai tant 
ge ry bi nius ir pik ty bi nius sme ge

nų da ri nius, taip pat ti ria me dėl 
iše mi jos, krau ja gys lių aneu riz
mų, iš sė ti nės skle ro zės, epi lep
si jos prie žas čių ir ki tų pa to lo gi jų. 
Ga li ma tir ti pil vo or ga nus: nu sta
ty ti ir tiks lin ti ka sos, inks tų, an
tinks čių, bluž nies pa to lo gi jas, di
fe ren ci juo ti ke pe nų ži di nius, jei gu 
kom piu te ri nės to mog ra fi jos ty ri
mas ne pa kan ka mas, – be to, pa sak 
T.Bud rio, nau juo ju MRT ga li ma 
vi siš kai iš tir ti du be nį. – Pla nuo
ja me da ry ti dau gia pa ra met ri nius 
pro sta tos ty ri mus, tu ri me tai at
lik ti ga lin čių spe cia lis tų. Mag ne
ti niu re zo nan su taip pat ti ria mi ir 
tie sio sios žar nos, gim dos kak le lio 
on ko lo gi niai pa ki ti mai.“

MRT iš gau tus vaiz dus in terp
re tuo ja pa ty rę gy dy to jai ra dio lo
gai. Nau juo ju apa ra tu at lie ka mi ir 
vi sų rū šių są na rių ty ri mai. „MRT 
la bai ge rai di fe ren ci juo ja minkš
tuo sius au di nius, juo at lie ka mų 
są na rių ty ri mų ko ky bė yra ne
pra len kia ma“, – ak cen ta vo KMP 
Ra dio lo gi jos cent ro va do vas.

Su gy dy to jo spe cia lis to siun ti mu
Nau ja sis MRT tu rė tų su ma žin
ti to kių ty ri mų lau kian čių kau
nie čių ei les. „Ti ki mės, kad da bar 
pa ge rės tiek MRT ty ri mų diag
nos ti nė ko ky bė, tiek šių ty ri mų 
priei na mu mas. Tai pa jus ne tik 
pri si ra šiu sie ji prie KMP, bet ir 
vi sas Kau no mies tas“, – vy lė si 
KMP di rek to riaus pa va duo to jas 
me di ci nai Rai mun das Mic ka.

Ty ri mai nau juo ju MRT ne mo
ka mai at lie ka mi pri va lo muo ju 
svei ka tos drau di mu (PSD) draus
tiems pa cien tams, tu rin tiems 
gy dy to jo spe cia lis to siun ti mą. 
„Pab rė žiu, kad rei ka lin gas gy dy
to jo spe cia lis to, o ne šei mos gy
dy to jo siun ti mas, ka dan gi tai yra 
ty ri mas, tiks li nan tis ki tais bū dais 
ne diag no zuo tą su tri ki mą, – sa kė 
T.Bud rys. – Pa vyz džiui, reu ma
to lo gas siųs są na rių ty ri mams, 
gast roen te ro lo gas – pil vo ty ri
mams ir pa na šiai.“

Ty ri mus, ku rie anks
čiau truk da vo 40–60  
minučių ir žmo gų 
var gin da vo, da bar 
mes ga li me at lik ti per 
10–20 mi nu čių.

To mas Bud rys:

Po lik li ni ko je – grei ti ir tiks lūs ty ri mai  
nau ju mag ne ti nio re zo nan so to mog ra fu

Kau no mies to po
lik li ni kos (KMP) Ši
lai nių pa da li ny je 
pa cien tai jau ti ria
mi nau ju aukš čiau
sios ko ky bės mag
ne ti nio re zo nan so 
to mog ra fu (MRT). 
Ty ri mai šiuo apa ra
tu trun ka tris ke tu
ris kar tus trum piau 
nei pa pras tai, be to, 
kur kas ma žes nė jų 
pa klai da.

Kar tu: �� pra�de�dant�ty�ri�mus�nau�juo�ju�mag�ne�ti�nio�re�zo�nan�so�to�mog�ra�fu,�KMP�gy�dy�to�jus�kon�sul�ta�vo�„Hi�ta
chi“�at�siųs�ti�spe�cia�lis�tai.� � Vil�man�to�Rau�pe�lio�nuo�tr.

Ty ri mų at sa ky mas pa tei kia mas 
per tris dar bo die nas. „Tai – la bai 
su dė tin gas iš plės ti nis ty ri mas, 
rei ka lau jan tis aukš tos kva li fi ka
ci jos gy dy to jo ra dio lo go ko men
ta rų. Be to, ty ri mo vaiz dų bū na 
la bai daug, kar tais iki ke lių šim
tų, ir juos vi sus rei kia per žiū rė
ti. Yra daug skir tin gų pa ra met rų 
vaiz di nių se kų, ir vis ką rei kia in
terp re tuo ti, įver tin ti“, – prie žas
tis, ko dėl ty ri mo re zul ta tų api
bend ri ni mas uži ma daug lai ko, 
įvar di jo KMP Ra dio lo gi jos cent
ro va do vas.

Kuo ski ria si ty ri mai?
Prieš mė ne sį KMP Dai na vos pa
da li ny je pra dė jo veik ti nau jas 
kom piu te ri nis to mog ra fas. Pas
te bi ma, kad pa cien tai ne re tai 
pai nio ja MRT ir kom piu te ri nį to
mog ra fą. „Skir tin gai nei kom piu
te ri nis to mog ra fas, MRT ne sklei
džia jo ni zuo jan čios spin du liuo tės, 
žmo gus ne gau na ra dia ci jos – ap
skri tai, šis ty ri mas ne su ke lia jo

kio ša lu ti nio po vei kio“, – pa sak 
T.Bud rio, taip yra dėl to, kad MRT 
vei ki mas pa rem tas vi siš kai ki tais 
fi zi ki niais dės niais.

Vis dėl to jis pa brė žė, kad ne 
pa tys pa cien tai ren ka si, ku rį ty
ri mą – mag ne ti nio re zo nan so ar 
kom piu te ri nę to mog ra mą – jiems 
rei kia at lik ti. Tai spren džia gy dy
to jai spe cia lis tai. Tuo la biau kad 
skir tin gais įren gi niais at lie ka mų 
ty ri mų tiks lin gu mas taip pat ski
ria si. „Kom piu te ri nis to mog ra fas 
skir tas ūmiai pa to lo gi jai nu sta
ty ti, jis ge riau diag no zuo ja kau lų 
pa to lo gi ją, trau mi nius pa ki ti mus. 
Juo iš ti ria ma grei čiau. O mag ne
ti nis re zo nan sas žy miai la biau 
tin ka gal vos sme ge nims, be to, 
vi sos są na rių ir rau me nų sis te
mos li gos yra ge riau diag no zuo
ja mos MRT“, – pa ly gi no KMP 
Ra dio lo gi jos cent ro va do vas.

Šiuo me tu at nau ji na ma ir ki
ta KMP diag nos ti nė tech ni ka. 
„Esa me pra dė ję echos ko pų pir
ki mo kon kur są – per ka me še
šis echos ko pus. Tech ni ka dė vi si, 
sens ta, dėl to kas kiek lai ko ją rei
kia at nau jin ti. Svei ka tos ap sau
gos mi nis te ri ja (SAM), at si žvel
giant į tai, kad čia tech ni ka bu vo 
la biau siai su si dė vė ju si, nu pir ko 
Dai na vos ir Šan čių pa da li niams 
nau jus ma mog ra fus, jie tu rė tų 
bū ti pra dė ti nau do ti ar ti miau
siu me tu. Ki tas SAM fi nan suo
ja mas pro jek tas, ku rį šiuo me tu 
vyk do me, – tai rent ge no apa ra tų 
at nau ji ni mas. Bus kei čia mi pen ki 
se niau si rent ge no apa ra tai skir
tin guo se po lik li ni kos pa da li niuo
se“, – pla na vo R.Mic ka.

Paš ne ko vų tei gi mu, Lie tu vo
je iš vi so yra tik dvi po lik li ni kos, 
ku rio se ga li ma iš si tir ti mag ne ti
nio re zo nan so to mog ra fu.

Pa sak KMP di rek to riaus pa
va duo to jo me di ci nai, jei bus 
po rei kis, ty ri mai nau juo ju MRT 
ga lės bū ti at lie ka mi ir poil sio 
die no mis.

Tu rint gy dy to jo spe cia lis to 
siun ti mą, re gist ruo tis į mag ne
ti nio re zo nan so ty ri mą KMP Ši
lai nių pa da li ny je ga li ma tel. (8 37) 
282 233.

Ne tu rin tiems gy dy to jo siun ti
mo ar PSD ne draus tiems pa cien
tams ty ri mas mo ka mas.

Tiks lus: �� nau�ja�me�MRT�įdieg�ta�daug�tech�ni�nių�nau�jo�vių,�tarp�jų�–�ty
ri�mų�pa�klai�dą�su�ma�ži�nan�ti�sis�te�ma.


