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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Ôóíêö³îíóº ÊÒ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ õ³-
ðóðã³÷íîãî êîðïóñó öåíòðàëüíî¿ ðàéë³êàðí³ 
(ÖÐË). Ó êàá³íåò³ êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ 
ïðàöþþòü ë³êàð-ðåíòãåíîëîã Ìèêîëà Ñòîã-
í³é (íà ôîòî) ³ ðåíòãåí-ëàáîðàíòêà Îëåíà 
Ïåòðåíêî. Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ î÷îëþº 
ðåíòãåíîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ, äîñâ³ä÷åíèé 
ôàõ³âåöü ó ö³é ãàëóç³ ìåäèöèíè. Çàâ÷àñíî 
îïàíóâàâ íîâèé ìåòîä ä³àãíîñòèêè âíó-
òð³øí³õ îðãàí³â ³ ñèñòåì íà ñïåö³àëüíèõ 
êóðñàõ. ² òåïåð ïðàöþº íà òîìîãðàô³. 

— Òå, ùî òàêå îáëàäíàííÿ ç’ÿâèëîñÿ 
â ìåäè÷íîìó çàêëàä³, âåëèêèé ïðîãðåñ ÿê 

äëÿ ðàéîíó, òàê ³ äëÿ ë³êàð³â, — ìîâèòü 
Ìèêîëà Ñòîãí³é. — Àäæå ìè îòðèìàëè 
çìîãó øâèäêî âèçíà÷àòè ³íñóëüòè, ð³çí³ 
òðàâìè, íå âòðà÷àþ÷è äîðîãîö³ííîãî 
÷àñó. Êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô íîâèé, 
2020 ðîêó âèïóñêó, 32-çð³çîâèé, óêîìï-
ëåêòîâàíèé óñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ òîãî, 
àáè ïðîâåñòè ä³àãíîñòèêó íàéâèùî¿ 
ÿêîñò³, ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì. 
Áåçïåðåá³éíå æèâëåííÿ äîçâîëÿº çàâåð-
øèòè îáñòåæåííÿ íàâ³òü áåç ñòàö³îíàðíî¿ 
ïîäà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿. Îòîæ ïàö³ºíòîâ³ 
íåìàº ÷îãî õâèëþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ ö³º¿ 

ïðîöåäóðè. Ëþäèíà — ó ïîâí³é áåçïåö³. 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-ðåíòãåíîëîãà, íà 

ÊÒ ìîæíà îãëÿíóòè âñ³ ÷àñòèíè ò³ëà ÿê 
ç êîíòðàñòîì, òàê ³ áåç íüîãî. Äî ðå÷³, 
êîíòðàñòíå äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àº 
âíóòð³øíüîâåííå ââåäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ 
ïðîçîðî¿ ðå÷îâèíè, ó ñêëàä³ ÿêî¿ º éîä. 
Ðîç÷èí çàïîâíþº ñóäèíè ³ â òàêèé ñïîñ³á 
êðàùå ïðîãëÿäàºòüñÿ ïàòîëîã³ÿ, ÿê-îò 
³íñóëüòè. Ôàõ³âåöü áà÷èòü, ùî ïðèïè-
íÿºòüñÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ áóäü-ÿêîãî 
îðãàíó, íàïðèêëàä, ãîëîâíîãî ìîçêó. Ç 
êîíòðàñòîì äîáðå âèäíî é îíêîëîã³÷í³ 

çàõâîðþâàííÿ. Îäíàê ÿêùî õâîðèé ìàº 
ïðîòèïîêàçàííÿ, çîêðåìà àëåðã³÷í³ 
ðåàêö³¿ àáî âàæêèé ñòàí, â³ä òàêî¿ ä³àã-
íîñòèêè äîâåäåòüñÿ â³äìîâèòèñÿ. Ïðè 
öüîìó ë³êàð íàãîëîøóº, ùî êîíòðàñò 
çàçâè÷àé íå äàº óñêëàäíåíü, àëå ðîáèòü 
îãëÿä íàáàãàòî åôåêòèâí³øèì. ÊÒ-äîñë³-
äæåííÿ òðàâì, ð³çíèõ ïåðåëîì³â, êîâ³äí³ 
ïíåâìîí³¿ ðîáëÿòü áåç âíóòð³øíüîâåííî-
ãî êîíòðàñòóâàííÿ. 

Â óìîâàõ ïàíäåì³¿ îñîáëèâî âàæëèâî 
ÿêîìîãà ðàí³øå ðîçï³çíàòè ïíåâìîí³þ. 
²ç öèì çàâäàííÿì óñï³øíî ñïðàâëÿºòüñÿ 
êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô. Ìèêîëà Âàñèëüî-
âè÷ ðîçïîâ³äàº, ÿê äíÿìè äî íèõ çâåðíóâñÿ 
ïàö³ºíò ç áðîíõ³òîì. Óò³ì îãëÿä ïîêàçàâ 
êîâ³äíó ïíåâìîí³þ. Íà ðåíòãåíîãðàì³ âîíà 
ìàº ñïåöèô³÷íèé ìàëþíîê ³ äåìîíñòðóº 
çàòåìíåííÿ ïî òèïó «ìàòîâîãî ñêëà».

Òîæ ÊÒ äîçâîëÿº ñüîãîäí³ îïåðà-
òèâíî àíàë³çóâàòè âíóòð³øí³ ñòðóêòóðè 
îðãàí³çìó, âèçíà÷àòè ä³àãíîç òà îáèðàòè 
ïðàâèëüíå ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ. 

Íàñàìê³íåöü ìè çàïèòàëè ôàõ³âöÿ, ÿê 
ïîòðàïèòè íà êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô ³ 
ñê³ëüêè öå êîøòóâàòèìå. Îòæå, íàïðàâ-
ëåííÿ íà îáñòåæåííÿ, â ÿêîìó çàçíà-
÷àºòüñÿ ïîïåðåäí³é ä³àãíîç, íàäàº ÿê 
ñ³ìåéíèé ë³êàð, òàê ³ âóçüêèé ñïåö³àë³ñò. 
Ñàìà æ ïîñëóãà ïëàòíà. Âàðò³ñòü äîñë³-
äæåííÿ îäí³º¿ ä³ëÿíêè ò³ëà áåç êîíòðàñòó 
ñêëàäàº 657 ãðí, à ç êîíòðàñòîì — 1284 
ãðèâí³. Êàá³íåò êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ 
ïðàöþº ùîäíÿ ç 11:00 äî 15:00, êð³ì ñó-
áîòè òà íåä³ë³. Äëÿ ïîïåðåäíüîãî çàïèñó 
ïîòð³áíî çàòåëåôîíóâàòè íà íîìåðè 
05744-73973 àáî 0507520600.

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Комп’ютерний томограф 
запрацював у районній лікарні
Цієї неординарної події давно очікували жителі Красноградщини. Уважно слідкували за 
повідомленнями. Ось держава виділила кошти на придбання комп’ютерного томографа 
(КТ). У КНП «Красноградська центральна районна лікарня» відремонтували приміщення, 
в якому розташується необхідне обладнання. Є дозвільні документи, ліцензія й навчений  
медперсонал. І нарешті — звістка про те, що апарат уже в роботі. Отож людям більше не 
потрібно їхати до Харкова чи в інші регіо ни, аби пройти важливе діагностичне обстеження.
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Як пояснила директорка КНП «Красно-
градська центральна районна лікарня» Ган-
на Васенко, Національна служба здоров’я, 
відповідно до Програми медичних гаран-
тій-2021, виплачує закладам певні кошти 
за лікування гострого мозкового інсульту. 
Відтак КТ-дослідження щодо підозри на 
гостре порушення мозкового кровообігу та 
гострі травми головного і спинного мозку 
в умовах стаціонарного лікування прово-
дяться безкоштовно. Але такого пакету 
цьогоріч райлікарня не має. Лише у 2022-му 
буде укладено відповідний договір між ЦРЛ 
і Національною службою здоров’я України.  

До темиДо теми

Особиста справа 
чи обопільна 
відповідальність

Зворотний зв’язок
У кожної людини — свої проблеми і свій 
біль. Комусь потрібні лавки біля під’їзду, 
а в когось країться серце від байдужості 
рідних...3 с.3 с.
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