Přehled a zobrazovacích vyšetření zajišťovaných v MNDK
Počítačová tomografie (CT)
CT pracoviště je vybaveno multidetektorovým spirálním CT přístrojem firmy Philips.
Na přístroji provádíme všechna běžná CT nativní a postkontrastní vyšetření plánovaná
i statimová. Používáme nízkoosmolární kontrastní látku. Provádíme také intervenční výkony
pod CT kontrolou (biopsie, punce, drenáže).
Na plánovaná CT vyšetření je nutné se objednat vzhledem k nutné přípravě u některých
vyšetření, dostupnost vyšetření je 1-2 týdny. Vhodnost vyšetření před jeho započetím stvrzuje
lékař radiolog svým podpisem.
Přehled CT vyšetření:CT hlavy a krku
CT páteře
CT hrudníku a břicha
CT končetin
CT angiografie
Skiagrafie (RTG)
Rentgenové pracoviště je vybaveno zařízeními pro nepřímou digitalizaci. Ty umožňují kvalitní
zpracování snímků, přenos dat do jiných zařízení přes komunikační uzel PACS. Nepřímou
digiatalizací je vybaveno i detašované pracoviště na poliklinice. Zhotovujeme běžná skiagrafická
vyšetření.
Skiagrafická vyšetření se zhotovují ihned, není nutné objednání.
Zhotovujeme běžná skiagrafická vyšetření: RTG hlavy
RTG hrudníku, břicha
RTG páteře
RTG končetin
Ultrazvuk
Vyšetření je prováděno na základě doporučení praktickým nebo odborným lékařem. Je nutné se
předem telefonicky objednat (z kapacitních důvodů a přípravy).
Dostupnost ultrazvukových vyšetření je 1 -2 týdny, u ultrazvuku srdce 2 měsíce.
Seznam vyšetření:

UZ břicha
UZ krku (štítná žláza)
UZ žil a tepen (Doppler)
UZ srdce
UZ dětských kyčlí
UZ kloubů
UZ měkkých tkání
UZ prsou
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Vyhodnocování a dostupnost výsledků:
Zhotovená vyšetření zobrazovacími metodami jsou vyhodnocovány radiologem a v písemné
formě zaslány indikujícímu lékaři (podle razítka na žádance). Praktickému, nebo odbornému
lékaři jsou dostupné do 3 pracovních dnů. Výsledek ultrazvukového vyšetření dostává pacient
do ruky. Vyšetření označená na žádance jako STATIM jsou prováděna ihned, radiologem
vyhodnocena a ihned popsána.
Výsledky jsou dostupné v elektronické (v rámci nemocnice) a písemné formě (pro oddělení
nemocnice, praktičtí a odborní lékaři). Rozesílány jsou podle razítka na žádance k vyšetření.

Dostupnost extramurálních zobrazovacích vyšetření
Fakultní nemocnice Hradec Králové – RTG, MR, CT, UZV, Skiaskopie
https://www.fnhk.cz/rdg/centralni-rtg
https://www.fnhk.cz/rdg/mr-magneticka-rezonancehttps://www.fnhk.cz/rdg/ct-vypocetni-tomografie
https://www.fnhk.cz/rdg/uz-ultrazvuk
https://www.fnhk.cz/rdg/skiagrafie
https://www.fnhk.cz/rdg/skiaskopie
Oblastní nemocnice Trutnov – RTG, MR, CT, UZV, Skiaskopie
://www.nemtru.cz/oddeleni-ambula http nce/radiodiagnostika
http://www.nemtru.cz/oddeleni-ambulance/nuklearni-medicina
Oblastní nemocnice Náchod – RTG, CT, Skiaskopie
http://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/radiodiagnostika-rdg/ctpracoviste
http://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/radiodiagnostikardg/skiagrafie-rtg-snimky
http://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/radiodiagnostikardg/skiaskopie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – RTG, MR
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