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Šiuolaikinei medicinai 
būtinos naujos 
technologijos

Pristatydamas modernizuotą 
skyrių poliklinikos direktorius 
Mindaugas Maželis pasakojo, 
kad per metus Šiaulių centro po-
liklinikoje dviem turimais rent-
geno aparatais būdavo atliekama 
beveik 30 tūkstančių tyrimų. 

Poreikis, žinoma, daug di-
desnis. Bet vienas šių aparatų – 

Šiaulių centro poliklinikoje – modernus rentgeno diagnostikos skyrius
Šiaulių centro poliklinikoje gruodžio 13 d. 
popietę iškilmingai atidarytas ir pašventintas 
modernus skaitmenizuotas ir renovuotas rentgeno 
diagnostikos skyrius. Atnaujinta ne tik aparatūra, 
bet ir patalpos. Jos suremontuotos bei įrengtos 
pagal šiuolaikinius reikalavimus. Šiaulių miesto 
savivaldybė naujam rentgeno aparatui įsigyti skyrė 
150 tūkst. eurų. Visam diagnostikos kompleksui 
atnaujinti poliklinika prisidėjo panašia suma. 

beveik trisdešimt metų senumo 
fluorografas, o kitas – įsigytas 
prieš 10 metų. Senasis fluoro-
grafas neatitinka nei higienos, 
nei radiacinės saugos normų, jo 
naudojimo licencija galioja tik 
iki metų pabaigos. Abu aparatai 
veikiantys, bet nei sparta, nei 
kokybe nebeatitinka šių dienų 
reikalavimų.

„Medicinos mokslas spar-
čiai eina į priekį, mūsų gydymo 
įstaiga privalo teikti Europos 
standartus atitinkančias dia-
gnostikos, gydymo ir profilak-

tikos paslaugas. Be to, turime 
tapti įstaiga, saugia ne tik pa-
cientams, bet ir savo darbuoto-
jams. Be papildomų investicijų 
nebūtume pajėgę įsigyti mo-
dernios aparatūros. Suvokda-
mi tai, ketverius metus rašėme 
įvairius projektus, tikėdamiesi 
finansinės paramos iš Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Aplinkos 
apsaugos ministerijos, Savi-
valdybės. Džiugu, kad Šiaulių 
miesto taryba skyrė lėšų naujam 
rentgeno aparatui įsigyti“, – dė-
kodamas miesto savivaldybei 
kalbėjo M. Maželis. 

Skaitmenizuotos sistemos 
privalumai

Pasak direktoriaus, pridė-
jus beveik tiek pat lėšų, pavy-
ko skaitmenizuoti ir turimą 10 
metų senumo rentgeną, sujungti 
jį su naująja aparatūra. Sure-
montuotos patalpos, įrengtos 
dvi modernios, saugios darbo 
vietos radiologijos technologui 
ir gydytojui radiologui. Sukurta 
bendra dviejų detektorių, archy-
vavimo ir perdavimo sistema. 
Atsirado galimybė dirbti  šiuo-
laikiškais metodais – skaitmeni-
ne rentgenografija bei nuotoline 
rentgenodiagnostika. 

Vertindamas naująją apara-
tūrą, vadovas pabrėžė, jog jos 
privalumus pajus tiek medikai, 
tiek pacientai. Naujos kartos 
rentgeno aparatas suteikia labai 
ryškų, aiškų vaizdą. Jį galima 
daug kartų padidinti. Matomas 
mažiausias taškelis ar įskilimas, 
galima tirti visas organizmo sis-
temas. Tyrimas atliekamas ope-
ratyviai, kokybiškai, diagnos-
tika patikima, liga nustatoma 

ankstyvos stadijos. Gerokai pa-
lengvės traumų diagnostika.

Aparatai skaitmeniniai, turi 
automatinę ekspozicijos kon-
trolę, nebereikia ryškinti nuo-
traukų, vaizdus galima kaupti ir 
archyvuoti. Rentgeno nuotrau-
ka iš karto matoma kompiuterio 
ekrane, ji išsaugoma duomenų 
bazėje. Radiogramą gydytojas 
radiologas gali aprašyti nuotoli-
niu būdu, o kompiuteryje įkeltą 
nuotrauką iš karto galės matyti 
šeimos ar kitas gydytojas, ne-
laukdamas, kol ją išryškins ir 
atneš į kabinetą. E. sveikatos 
sistema elektroniniu būdu tokį 
tyrimą operatyviai galės pateik-
ti ir kitoms gydymo įstaigoms. 

Aparatūros eksploatacija 
ekonomiška ir ergonomiška, 
nes nebereikės pirkti chemikalų 
ir juostų, kuriose gausu sunkių-
jų metalų. Ypač svarbu tai, kad 
ši moderni aparatūra mažiau ap-
švitina pacientą  bei darbuotoją, 
nekenkia aplinkai.

Moderni diagnostika – vizitinė 
miesto kortelė

Atidarymo ceremonijoje da-
lyvavę poliklinikos medikai, 
kitų miesto gydymo įstaigų va-
dovai,  Savivaldybės ir miesto 
visuomenės atstovai, susipažinę 
su skaitmenizuoto renovuoto 
rentgeno diagnostikos skyriaus 
privalumais džiaugėsi, kad pa-
žangios technologijos tobulina 
paslaugų kokybę ir medikų dar-
bo sąlygas. 

Pasak poliklinikos direkto-
riaus M. Maželio, investicijos 
į mediciną būtinos, norint už-
tikrinti visuomenės sveikatą. 
Šiaulių miesto savivaldybė su-
prato būtinybę, parėmė labai 
svarbų projektą. Bendromis jė-
gomis pasiekiama gerų rezulta-
tų, tai pajus ir miesto gyventojai, 
nes moderni aparatūra tarnaus 
žmonėms, mūsų visų sveikatai. 
Gydymo įstaigų  modernėjimas 
keičia ir miesto įvaizdį. 
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Trečiadienį Šiaulių centro poliklinikos vadovas M. Maželis su miesto meru A. Visocku 
ir savivaldybės administracijos direktoriumi A. Bartuliu iškilmingai atidarė moder-
nų skaitmenizuotą ir renovuotą rentgeno diagnostikos skyrių. 

Centro poliklinikos vadovas M. Maželis su darbuotojomis miesto merui A. Visockui 
rodo kompiuterio ekrane rentgeno nuotraukas.


