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Šiaulių centro poliklinika nuo šiol turi naują ir saugų rentgeno aparatą
Trečiadienį Šiaulių centro poliklinikoje iškilmingai
atidarytas skaitmenizuotas ir renovuotas rentgeno
diagnostikos skyrius. Nuo šiol pacientai bus
aptarnaujami ne tik gražiai sutvarkytose patalpose,
bet ir gaus kur kas geresnės kokybės rentgeno
nuotraukas.
Agnė BRAZAITIENĖ
Pol ikl in ik os vad ov as Mind au
gas Maželis sako, kad technologi
jos nepaliaujamai eina į priekį, ir
medicinos mokslui bei medicinos
technologijoms vytis iš paskos yra
gana sunku, o gydymo įstaigoms
(poliklinikoms, ligoninėms) – dar
sunkiau, todėl ne visada sugebama
įsigyti reikiamą techniką, kad būtų
galima suspėti su progresu.
Centro pol ikl in ik oj e esanč iais
rentgeno aparatais per metus atlie
kama apie 30 tūkstančių tyrimų.
Senajam fluorografui jau beveik
30 metų. Jį, ko gero, prisimena
daugelis šiauliečių iš tų laikų, kai
profilaktinių sveik atos patikr ini
mų metu reikėjo būtinai peršvies
ti plaučius.
Senasis rentgeno aparatas veikia
dar ir šiandien, bet jau skaičiuoja
paskutines dienas. Pasak M. Maželio,
senasis fluorografas toks pasenęs,

kad jau nebeatitinka nei higienos
normų, nei radiacijos saugos, nei
kokybės reikalavimų, todėl nuo kitų
metų grėsė visiškai nebeteikti rent
geno diagnostikos paslaugų.
„Jau trejetą ketvertą metų rašė
me įvairius projektus ir Sveikatos
apsaugos, ir Aplinkos minister i
joms, kad skirt ų lėš ų atn auj int i
rentgeno diagnostikos įrangą. Krei
pėmės ir į Šiaulių miesto savivaldy
bę. Administracijos ir Tarybos nariai
mus išgirdo, suprato reikalo esmę
ir šį pavasarį skyrė 150 tūkstančių
eurų naujam rentgeno aparatui įsi
gyti“, – pasakojo M. Maželis.
Vieš oj o konk urs o būd u buv o
nupirktas skaitmeninis rentgeno
aparatas „Radspeed MC“, kurio įsi
gijimo vertė – 149 991,60 euro.
Aparatas pagal panaudos sutar
tį penkeriems metams perduotas
Šiaulių centro poliklinikai.
„Gavę tokią dovaną, galvojome,
kad reikia ir mums prisidėti, ir pa
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Šiaulių centro poliklinikos skaitmenizuoto ir renovuoto rentgeno
diagnostikos skyriaus atidarymo simbolinę juostelę perkirpo (iš kairės)
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, poliklinikos vadovas Mindaugas
Maželis ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
Antanas Bartulis.

našią sumą skyrėme skaitmenizuo
ti savo turimą rentgeno aparatą,
įsigijome dvi detektoriaus plokštes,
įsteigėme naują radiologijos tech
nologo ir gydytojo radiologo vietą,
atnaujinome serverius“, – sakė po
liklinikos vadovas.
Taip pat perplanuotos ir sure
montuotos rentgeno diagnostikos
skyriaus patalpos. Dabar jos švie
sios, jaukios ir skyriaus darbuoto

joms, ir pacientams.
Kokie visos šios investicijos pliu
sai?
„Pirmiausiai gauname vaizdą čia
ir dabar, nereikia laukti, ryškinti, fik
suoti, džiovinti nuotraukų ir taip
toliau. Gaunamas vaizdas yra visiš
kai kitos kokybės – jį galima daug
kartų padidinti ir pamatyti net ma
žiausią taškelį, kuris padės diagno
zuoti ligos pirmąsias stadijas.

Nuotrauką galima matyti ne tik
mūsų įstaigoje, bet ir nusiųsti į ESP
BI informacinę sistemą, E.sveikatos
centrą ir kitur. Bet kuris gydytojas,
būdamas kitoje darbo vietoje, kon
sultuodamas pacientą jau mato at
liktą rentgeno nuotrauką.
Naujieji rentgeno aparatai yra
saugūs ir aplinkai, ir darbuotojams,
ir pacientams. Nereikia pirkti ryš
kalų, rūpintis jų utilizavimu, nėra
kitų priemonių su sunkiaisiais me
talais“, – privalumus vardijo įstai
gos vadovas.
M. Maželis taip pat pasidžiau
gė, kad prie poliklinikos netrukus
atsiras dar viena automobilių sto
vėjimo aikštelė. Jai pinigų taip pat
skyrė Šiaulių miesto savivaldybė.
Dabar prie poliklinikos esanti aikš
telė tėra 25 vietų.
Į skaitmenizuoto ir renovuoto
rentg en o diagn ost ik os skyr iaus
atidar ymą susirinko gausus būr ys
svečių: kolegų, miesto valdžios at
stovų. Patalpas pašventino Šiaulių
Šventųjų Apaštalų Petro ir Pau
liaus parapijos klebonas kunigas
Egidijus Venckus. Šventės dalyviai
poliklinikos vadovui ir rentgeno
diagnostikos skyriaus darbuoto
joms linkėjo sėkmingų darbų, pa
kančių pacientų ir toliau sėkmingai
diegti naujoves, keistis, tobulėti.
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