
Za kład Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio -
lo gii In ter wen cyj nej Wie los pe cja li stycz -
ne go Szpi ta la Wo je wódz kie go w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim, to je den z naj waż -
niej szych fi la rów tej lecz ni cy.
Z moż li wo ści dia gno stycz nych Za kła du
Ra dio lo gii ko rzy sta ją prze de wszyst kim
pa cjen ci od dzia łów i po rad ni przy szpi tal -
nych, ale tak że in nych pla có wek me dycz-
 nych spo za szpi ta la dzia ła ją cych na te re -
nie na sze go wo je wódz twa i po za nim. 

Współ czes na me dy cy na opie ra się na no-
 wo czes nym sprzę cie dia gno stycz nym.
Urzą dze nia do wy ko ny wa nia skom pli ko -
wa nych ba dań i umie jęt no ści wła ści we -
go ich in ter pre to wa nia poz wa la ją na pra-
 wi dło we i szyb kie wdro że nie le cze nia.

– Spe cja li ści i sprzęt na któ rym pra cu je my
poz wa la ją na skró ce nie dro gi, któ ra wie-
 dzie do po twier dze nia, lub ewen tu al ne -
go od rzu ce nie wstęp nej dia gno zy – mó wi
mó wi Lu bo mi ra van der Lin den – kie row -
nik Za kła du Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra-
 dio lo gii In ter wen cyj nej go rzow skie go
szpi ta la – co waż ne, ra dio lo gia jest wy ko -
rzy sty wa na na każ dym eta pie le cze nia
cho re go – od roz poz na nia sa mej cho ro -
by, po przez mo ni to ro wa nie po stę pów le-
 cze nia, aż po wy kry wa nie po wi kłań. 

Ta ga łąź me dy cy ny roz wi ja się bar dzo
szyb ko. Wy ko ny wa nie ba dań ra dio lo gicz -
nych dla spe cja li stów z róż nych dzie dzin
to dziś pod sta wa i wy znacz nik dal sze go
po stę po wa nia z pa cjen tem, dla te go wie -
lu z nich już so bie nie wy o bra ża pra cy bez
do brej dia gno sty ki ob ra zo wej. Do nie-
 daw na ba da nia ra dio lo gicz ne by ły ba da -
nia mi do dat ko wy mi, dziś ze wzglę du na
ich do kład ność co raz czę ściej są kla sy fi -
ko wa ne ja ko ba da nia pod sta wo we. 

Za kład Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio lo -
gii In ter wen cyj nej Wie los pe cja li stycz ne -
go Szpi ta la Wo je wódz kie go w Go rzo wie

Wiel ko pol skim ma bar dzo do bre moż li -
wo ści dia gno stycz ne. Na je go wy po sa -
że niu znaj du ją się m.in. dwa to mo gra fy
kom pu te ro we, re zo nans ma gne tycz ny,
apa ra ty USG i apa ra ty ren tge now skie,
a w pla nach są dal sze in we sty cje. 

Do koń ca mar ca 2016 ro ku uru cho mi my
ko lej ny to mo graf. Je go za kup, wspar ty
kwo tą 2,3 mln zł. do fi nan su je Mi ni ster -
stwo Zdro wia w ra mach pro gra mu „Za-
 kup Apa ra tu ry Dia gno stycz nej dla Wcze-
s ne go Wy kry wa nia No wo two rów”. Bę-
 dzie to sprzęt naj no wszej ge ne ra cji
– cie szy się dr van der Lin den. 

To mo graf 128 war stwo wy ozna cza, że
ilość szcze gó łów wi docz nych na ska nach
bę dzie du żo wię ksza niż na obec nych
urzą dze niach. Ba da nie bę dzie mog ło po-
 trwać kró cej, po nad to apa ra tu ra poz wa -
la ogra ni czyć daw kę pro mie nio wa nia, ja -
ką otrzy ma pa cjent pod czas ska no wa -
nia. To mo graf ma być wy po sa żo ny
w opro gra mo wa nie on ko lo gicz ne, któ re
umoż li wi po rów ny wa nie da nych u pa-
 cjen tów z cho ro bą no wo two ro wą przy
na ło że niu każ dej zmia ny na oś cza su. 

Ra dio lo dzy z go rzow skie go szpi ta la cze-
 ka ją też na no wy cyf ro wy apa rat ren tge-
 now ski, na któ ry nie ba wem lecz ni ca roz-
 pi sze prze targ. 

Do koń ca 2015 ro ku Za kład Dia gno sty ki
Ob ra zo wej i Ra dio lo gii In ter wen cyj nej
go rzow skie go szpi ta la bę dzie za kła dem
w peł ni ucyf ro wio nym. Tra dy cyj ne „cza-
r ne kli sze” bę dą mog ły tra fić do la mu sa,
po zre a li zo wa niu pro jek tu cyf ro we go
wszyst kie zdję cia pa cjent otrzy ma na
pły cie CD, a le ka rze wie lu szpi tal nych
od dzia łów (m.in. or to pe dii) bę dą mie li
do nich bez poś red ni do stęp on-li ne. 

– To znacz nie przy spie szy pra cę tech ni ka
wy ko nu ją ce go ba da nie. Bę dzie moż na

za osz czę dzić czas ocze ki wa nia na wy-
 wo ła nie zdję cia w ciem ni. Zdję cie zo ba -
czy my bez poś red nio po ba da niu na
ekra nie mo ni to ra. Cyf ro we sta cje dia-
 gno stycz ne, któ re znaj dą się na blo ku
ope ra cyj nym umoż li wią bez poś red ni
pod gląd zdjęć rtg. tak że w cza sie za bie -
gu – wy jaś nia Ali cja Pa zo ła – kie row nik
Zes po łu Tech ni ków.

Za kład Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio -
lo gii In ter wen cyj nej go rzow skie go szpi-
 ta la sta wia na no we tech no lo gie, a co
za tym idzie, na roz wój za wo do wy per-
 so ne lu.
Z du mą moż na po wie dzieć, że wie dza
le ka rzy i tech ni ków szpi ta la do trzy mu je
kro ku roz wo jo wi tej dzie dzi ny na świe-
 cie. No we urzą dze nia i moż li wo ści wy-
 ma ga ją od po wied nie go za ple cza, a to
go rzow ski szpi tal za pew nia swo im ra-
 dio lo gom. 

Wraz z po stę pem tech no lo gicz nym
wzra sta licz ba ba dań wy ko ny wa nych
w za kła dzie ra dio lo gii. W pierw szym
pół ro czu 2014 ro ku wy ko ny wa no oko ło
1000 ba dań USG mie sięcz nie, te raz licz -
ba ba dań wzro sła do 1400. Wy raź ny
wzrost licz by ba dań wi dać rów nież
w pra cow ni Re zo nan su Ma gne tycz ne -
go, gdzie przy rost jest dwu krot ny. Po-
 dob nie jest w przy pad ku wy ko rzy sta nia
apa ra tów RTG. 
Pra cow nia To mo gra fii Kom pu te ro wej
w pierw szym pół ro czu 2015 ro ku zro bi -
ła 3 ra zy wię cej ba dań, niż w ana lo gicz -
nym okre sie po przed nie go ro ku, dla te go
na ba da nia do Go rzo wa przy jeż dża ją
miesz kań cy z od leg łych re gio nów Pol ski.

Za in te re so wa nie usłu ga mi Za kła du Ra-
 dio lo gii jest ogrom ne. Wszyst kie ba da -
nia są re fun do wa ne przez Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia, to bar dzo waż ne dla
pa cjen tów, któ rzy z no wo czes nej tech-
 no lo gii mo gą ko rzy stać bez płat nie. 

Za kład Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio -
lo gii In ter wen cyj nej wciąż się roz wi ja
i wy cho dzi na prze ciw ocze ki wa niom pa-
 cjen tów. Na ba da nia dia gno stycz ne
moż na za re je stro wać się w do wol nie
wy bra ny i naj wy god niej szy dla pa cjen ta
spo sób: oso bi ście, te le fo nicz nie, a tak że
za po mo cą po czty elek tro nicz nej,
a o zbli ża ją cym się ter mi nie ba da nia pa-
 cjen ci są in for mo wa ni za po mo cą SMS. 

Na po trze by osób hos pi ta li zo wa nych
pra cow nia To mo gra fii Kom pu te ro wej
pra cu je w try bie dy żu ro wym ca łą do bę.

No we wy zwa nia zro dzi ły po trze bę
wzmoc nie nia ka dry Za kła du Ra dio lo gii.
W cią gu osta t nich mie się cy do szpi ta la
po wró ci ło czwo ro le ka rzy. Pię ciu ko lej -
nych, to cał kiem no wi spe cja li ści z do-
 świad cze niem zdo by tym du żych oś rod -
kach kli nicz nych. Po wię kszy ło się rów-
 nież gro no tech ni ków elek tro ra dio lo gii. 

– Na si le ka rze po głę bia ją swo ją wie dzę
na kur sach i sym po zjach, za rów no kra-
 jo wych jak i za gra nicz nych, to spra wia,
że świad czy my usłu gi me dycz ne na naj-
 wyż szym po zio mie, a ob ra ną przez nas
dro gę chwa lą i do ce nia ją nie tyl ko pa-
 cjen ci, ale co dla nas jest rów nie istot ne
tak że śro do wi sko me dycz ne – za chwa la
swo ją ka drę Lu bo mi ra van der Lin den.
– Nasz za kład jest pal ców ką, któ ra pro-
 wa dzi rów nież spe cja li za cje, sta że kie-
 run ko we i kształ ci le ka rzy re zy den tów.
Na sza pra ca zo sta ła uzna na i do ce nio na
przez MZ po przez przy zna nie pla ców ce
akre dy ta cji.

Zes pół Szpi tal ny przy ul. De ker ta 
– tel. 95 7 331 200

Zes pół Szpi tal ny przy ul. Wal cza ka 
– tel. 95 7 331 600

www.szpi tal.go rzow.pl
fa ce bo ok.pl/szpi tal go rzow

Wraz z po stę pem tech no lo gicz nym 
wzra sta licz ba ba dań wy ko ny wa nych 
w za kła dzie ra dio lo gii.


