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Сьогодні в клінічній практиці все більшого поши-
рення набуває новий метод рентгенологічної візуалі-
зації, який отримав назву томосинтезу (ТС).
Зокрема, у 2005 році на Європейському конгресі
радіологів у Відні в газеті «ECR Today» було надруко-
вано статтю, в якій томосинтез розглядався як аль-
тернатива низькодозовій комп’ютерній томографії
при проведенні скринінгу на виявлення раку легень.
З кожним роком цьому методу і його клінічному
застосуванню присвячується все більше публікацій.
Зокрема, матеріали про цей новий метод рентгено-
логічної візуалізації минулого року було надруковано
у «Медичному ринку — 2017».

До 2017 року в Україні було встановлено лише
одну рентгенівську систему з режимом ТС, але у
зв’язку з тим, що вона знаходиться у відомчій медич-
ній установі, інформації про неї було небагато. Проте
минулого року в країні почали працювати ще дві рент-
генівські системи з ТС: одна — в лікарні швидкої
медичної допомоги м. Харкова, а друга — в полікліні-

ці дитячої клінічної лікарні № 3 м. Києва, де 17 років
тому було введено в експлуатацію першу в Україні
цифрову рентгенографічну систему (рис.1а).

Сьогодні відремонтоване обладнання отримало
друге життя і нові можливості (рис.1б).

Поки невідомо, наскільки новітня рентгенівська
система з ТС буде використовуватися в Харкові.
Проте в київській поліклініці відкритий після ремонту
кабінет вже знов став неформальним центром нових
рентгенівських технологій, куди їдуть радіологи з
Києва та інших міст країни знайомитися з новою тех-
нологією рентгенівської візуалізації.

Ефективність використання нових технологій
значною мірою залежить від того, до яких рук вони
потрапляють. За київську рентгенівську систему
можна бути спокійними: вона попала до надійних
рук Уріної Лариси Кирилівни, яка свого часу успіш-
но опанувала цифрову рентгенографію та переда-
ла свої знання багатьом рентгенологам з усіх регіо-
нів країни. Приємно відмітити, що молоді рентгено-
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Рис.1. Перша в Україні цифрова рентгенівська система для загальної діагностики:
а – після встановлення у 2001 р.; б – після капітального ремонту у 2017 р.
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Рис. 2. Біля автоматизованого робочого місця рентгенолога: а – 2007 р., б – 2018 р.
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логи, які колись навчались у Уріної Л.К., тепер стали
кваліфікованими радіологами, які нині також ділять-
ся своїми знаннями з колегами і допомагають
своєму вчителю аналізувати томографічні зобра-
ження (рис. 2). І сьогодні поруч із Ларисою
Кирилівною ті, хто тільки починає свій шлях у радіо-
логії. Хочеться сподіватися, що вони любитимуть
радіологію так само, як їх наставник.

Незважаючи на свій багаторічний практичний
досвід, Лариса Кирилівна постійно радиться із свої-

ми колегами, які сьогодні допомагають їй опановува-
ти нову технологію рентгенівської візуалізації (рис.3).
І можна бути впевненими, що вже найбли-жчим
часом ми почуємо доповіді з використання томосин-
тезу в клінічній практиці. Сподіваємось, що  і рентге-
нологи Харківської лікарні швидкої медичної допомо-
ги також ділитимуться своїми результатами з колега-
ми, що сприятиме більш активному впровадженню
томосинтезу в клінічну практику.

Рис. 3. Радіологи всіх поколінь знайомляться з томосинтезом
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ния из прак ти ки). — К.: Ме ди ци на Ук ра и ны, 2009. — 124 с.
В сбор ни ке обоб щен мно го лет ний опыт ра бо ты ав то ра, а так же дан -

ные оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры в об лас ти при ме не ния
рент ге но ло ги чес ко го и ульт раз ву ко во го ме то дов ди аг нос ти ки пре-
и мущест вен но в пе ди ат ри чес кой прак ти ке.

Наз на че ние сбор ни ка — ока за ние прак ти чес кой по мо щи вра чам по
воп ро сам ор га ни за ции ра бо ты в рент ген ка би не те детс ко го ле чеб но�
п ро фи лак ти чес ко го уч реж де ния, вы бо ра не об хо ди мо го ме то да обсле -
до ва ния де тей в конк рет ной кли ни чес кой си ту а ции, осо бен нос тей обс -
ле до ва ния де тей и пу тей сни жения лу че вой наг руз ки во вре мя рент ге -
но ло ги чес ко го обс ле до ва ния. В сбор ни ке предс тав лен опыт ра бо ты
ав то ра на пер вом оте че ст вен ном циф ро вом рент ге но ди аг нос ти чес ком
ап па ра те.

Предс тав лен ные ра бо ты пос вя ще ны ди аг нос ти ке ост рых вос па ли -
тель ных за бо ле ва ний лег ких и си нусоп нев мо па тий, по ро кам раз ви тия
же лу доч но� ки шеч но го трак та, па то ло гии опор но�д ви га тель но го ап -
пара та, в част нос ти дисп ла зии та зо бед рен ных сус та вов. Под роб но из -
ло же на ме то ди ка обс ле до ва ния де тей при раз лич ных па то ло ги чес ких
про цес сах, об ра ще но осо бые вни ма ние на функ ци о наль ные из ме не -
ния, а так же ошиб ки, ко то рое до пус ка ют ся при ди аг нос ти ке. При ве де -
ны ре зуль та ты ульт раз ву ко во го скри нин га — дисп ла зии та зо бед рен -
ных сус та вов.

Комп лек та ция ав то ма ти зи ро ван но го ра бо че го мес та вра ча �ре нт ге но ло га ульт раз ву ко вым ап па ра том поз во -
ли ла ав то ру предс та вить пер вый опыт комп ле кс но го ис сле до ва ния па то ло гии опор но�д ви га тель ного ап па ра та.

Прак ти чес ки все лек ции и статьи бы ли опуб ли ко ва ны в жур на ле «Радіологічний вісник», три ра бо ты были
предс тав ле ны на меж ду на род ных фо ру мах.

Кни га рас счи та на на ши ро кий круг вра чей� пе ди ат ров, рент ге но ло гов, вра чей ульт раз ву ко вой ди аг ности ки,
ор то пе дов, ра бо та ю щих в детс кой се ти на эта пе пер вич ной ди аг нос ти ки.
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