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Tre čia die nį Šiau lių cent ro po lik li ni ko je iš kil min gai 
ati da ry tas skait me ni zuo tas ir re no vuo tas rent ge no 
diag nos ti kos sky rius. Nuo šiol pa cien tai bus 
ap tar nau ja mi ne tik gra žiai su tvar ky to se pa tal po se, 
bet ir gaus kur kas ge res nės ko ky bės rent ge no 
nuo trau kas.

Šiau lių cent ro po lik li ni kos skait me ni zuo to ir re no vuo to rent ge no 
diag nos ti kos sky riaus ati da ry mo sim bo li nę juos te lę per kir po (iš kai rės) 
Šiau lių mies to me ras Ar tū ras Vi soc kas, po lik li ni kos va do vas Min dau gas 
Ma že lis ir Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
An ta nas Bar tu lis.

Šiau lių cent ro po lik li ni ka nuo šiol tu ri nau ją ir sau gų rent ge no apa ra tą
Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Ag nė BRA ZAI TIE NĖ

Po lik li ni kos va do vas Min dau
gas Ma že lis sa ko, kad tech no lo gi
jos ne pa liau ja mai ei na į prie kį, ir 
me di ci nos moks lui bei me di ci nos 
tech no lo gi joms vy tis iš pa skos yra 
ga na sun ku, o gy dy mo įstai goms 
(po lik li ni koms, li go ni nėms) – dar 
sun kiau, to dėl ne vi sa da su ge ba ma 
įsi gy ti rei kia mą tech ni ką, kad bū tų 
ga li ma su spė ti su pro gre su.

Cent ro po lik li ni ko je esan čiais 
rent ge no apa ra tais per me tus at lie
ka ma apie 30 tūks tan čių ty ri mų.

Se na jam fluo rog ra fui jau be veik 
30 me tų. Jį, ko ge ro, pri si me na 
dau ge lis šiau lie čių iš tų lai kų, kai 
pro fi lak ti nių svei ka tos pa tik ri ni
mų me tu rei kė jo bū ti nai per švies
ti plau čius.

Se na sis rent ge no apa ra tas vei kia 
dar ir šian dien, bet jau skai čiuo ja 
pa sku ti nes die nas. Pa sak M. Ma že lio, 
se na sis fluo rog ra fas toks pa se nęs, 

kad jau ne bea ti tin ka nei hi gie nos 
nor mų, nei ra dia ci jos sau gos, nei 
ko ky bės rei ka la vi mų, to dėl nuo ki tų 
me tų grė sė vi siš kai ne be teik ti rent
ge no diag nos ti kos pa slau gų.

„Jau tre je tą ket ver tą me tų ra šė
me įvai rius pro jek tus ir Svei ka tos 
ap sau gos, ir Ap lin kos mi nis te ri
joms, kad skir tų lė šų at nau jin ti 
rent ge no diag nos ti kos įran gą. Krei
pė mės ir į Šiau lių mies to sa vi val dy
bę. Ad mi nist ra ci jos ir Ta ry bos na riai 
mus iš gir do, su pra to rei ka lo es mę 
ir šį pa va sa rį sky rė 150 tūks tan čių 
eu rų nau jam rent ge no apa ra tui įsi
gy ti“, – pa sa ko jo M. Ma že lis.

Vie šo jo kon kur so bū du bu vo 
nu pirk tas skait me ni nis rent ge no 
apa ra tas „Rads peed MC“, ku rio įsi
gi ji mo ver tė – 149 991,60 eu ro. 
Apa ra tas pa gal pa nau dos su tar
tį pen ke riems me tams per duo tas 
Šiau lių cent ro po lik li ni kai.

„Ga vę to kią do va ną, gal vo jo me, 
kad rei kia ir mums pri si dė ti, ir pa

na šią su mą sky rė me skait me ni zuo
ti sa vo tu ri mą rent ge no apa ra tą, 
įsi gi jo me dvi de tek to riaus plokš tes, 
įstei gė me nau ją ra dio lo gi jos tech
no lo go ir gy dy to jo ra dio lo go vie tą, 
at nau ji no me ser ve rius“, – sa kė po
lik li ni kos va do vas.

Taip pat per pla nuo tos ir su re
mon tuo tos rent ge no diag nos ti kos 
sky riaus pa tal pos. Da bar jos švie
sios, jau kios ir sky riaus dar buo to

joms, ir pa cien tams.
Ko kie vi sos šios in ves ti ci jos pliu

sai?
„Pir miau siai gau na me vaiz dą čia 

ir da bar, ne rei kia lauk ti, ryš kin ti, fik
suo ti, džio vin ti nuo trau kų ir taip 
to liau. Gau na mas vaiz das yra vi siš
kai ki tos ko ky bės – jį ga li ma daug 
kar tų pa di din ti ir pa ma ty ti net ma
žiau sią taš ke lį, ku ris pa dės diag no
zuo ti li gos pir mą sias sta di jas.

Nuot rau ką ga li ma ma ty ti ne tik 
mū sų įstai go je, bet ir nu siųs ti į ESP
BI in for ma ci nę sis te mą, E.svei ka tos 
cent rą ir ki tur. Bet ku ris gy dy to jas, 
bū da mas ki to je dar bo vie to je, kon
sul tuo da mas pa cien tą jau ma to at
lik tą rent ge no nuo trau ką.

Nau jie ji rent ge no apa ra tai yra 
sau gūs ir ap lin kai, ir dar buo to jams, 
ir pa cien tams. Ne rei kia pirk ti ryš
ka lų, rū pin tis jų uti li za vi mu, nė ra 
ki tų prie mo nių su sun kiai siais me
ta lais“, – pri va lu mus var di jo įstai
gos va do vas.

M. Ma že lis taip pat pa si džiau
gė, kad prie po lik li ni kos ne tru kus 
at si ras dar vie na au to mo bi lių sto
vė ji mo aikš te lė. Jai pi ni gų taip pat 
sky rė Šiau lių mies to sa vi val dy bė. 
Da bar prie po lik li ni kos esan ti aikš
te lė tė ra 25 vie tų.

Į skait me ni zuo to ir re no vuo to 
rent ge no diag nos ti kos sky riaus 
ati da ry mą su si rin ko gau sus bū rys 
sve čių: ko le gų, mies to val džios at
sto vų. Pa tal pas pa šven ti no Šiau lių 
Šven tų jų Apaš ta lų Pet ro ir Pau
liaus pa ra pi jos kle bo nas ku ni gas 
Egi di jus Venc kus. Šven tės da ly viai 
po lik li ni kos va do vui ir rent ge no 
diag nos ti kos sky riaus dar buo to
joms lin kė jo sėk min gų dar bų, pa
kan čių pa cien tų ir to liau sėk min gai 
dieg ti nau jo ves, keis tis, to bu lė ti.
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