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Відповідальність	за	до-
стовірність	наведених	
у	рекламі	відомостей,	а	
також	за	відповідність	
змісту	реклами	вимогам	
законодавства	несе	рек
ламодавець.	
Усі	матеріали	охороня-
ються	законами	України	
та	міжнародними	конвен-
ціями	про	інтелектуальну	
власність.	Без	письмового	
дозволу	Засновника	за-
бороняється	повністю	або	
частково	використовувати,	
змінювати	(адаптувати)	
статті,	фотографії	та	інші	
опубліковані	матеріали.	
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Дорогі друзі!

Історія	мережі	центрів	сучасної	діа-
гностики	«НЕЙРОМЕД»	розпочалася	
задовго	до	появи	першого	пацієнта	на	
порозі	тоді	ще	маловідомої	клініки.	

Спочатку була ідея! 
Насамперед	я	замислився:	«Що	відчу-
ває	людина,	коли	відвідує	традиційний	
медичний	заклад	охорони	здоров’я?	
Це	біль,	страх,	невідомість,	а	іноді	й	
приниження».	Наша	команда	вирішила	
змінити	звичний	перебіг	речей.	Так	
виникла	думка	створити	приватний	
медичний	заклад,	де	надають	якісні	
діагностичні	послуги	й	одночасно	пі-
клуються	про	людей,	цінують	та	пова-
жають	кожного	пацієнта.

Потреби пацієнта понад усе!
Так	звучить	головний	принцип	роботи	
усіх	наших	відділень.	І	це	не	просто	
слова.	Всі	учасники	процесу:	від	са-
нітарки	до	лікаря	і,	що	дуже	важливо,	
адміністраторів	клініки,	керуються	
цим	девізом.	Ми	рухаємося	в	єдиному	
пориві	–	зробити	перебування	пацієнта	
максимально	комфортним.
Для	нас	важливо	побудувати	довгостро-
кові	стосунки	з	нашими	пацієнтами:	
так	ми	ближче	познайомимося	одне	з	
одним,	і	наша	турбота	стане	посправж-
ньому	персоналізованою.	Ми	намага-
ємося	створювати	те,	чого	так	бракує	
державним	медичним	закладам,	–	ком-
фортні	умови	та	щирий	сервіс.

Найпрогресивніша 
діагностика
Головний	напрям	нашої	діяльності	–	
сучасна	діагностика	на	актуальному	
обладнанні.	Це	магнітнорезонансна	
томографія,	спіральна	комп’ютерна	
томографія,	ультразвукова	діагности-
ка.	У	виданні,	яке	ми	раді	представити	
вам,	наші	лікарі	знайомлять	із	можли-

востями	та	особливостями	цих	мето-
дик,	а	наші	пацієнти	діляться	історіями	
про	те,	наскільки	рятівною	може	стати	
вчасна	й	точна	діагностика.	

Ми	переконані,	що	доступ	до	високо-
точних	медичнодіагностичних	послуг	
має	бути	легким	і	комфортним.	Саме	
тому	ми	й	працюємо	для	вас!	

З побажанням здоров’я вам та 
вашим близьким!

Руслан Васильович 
СИВАЧЕНКО,
директор мережі Центрів сучасної 
діагностики «НЕЙРОМЕД»
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МРТ-
діагностика  

Магнітно-
резонансна 

томографія на 
апараті:

Philips Achieva 1,5 T 

вул. Замостянська, 
26 (будинок побуту 

«Ювілейний»)

МРТ-
діагностика

Магнітно-
резонансна 
томографія  

на апаратах:

Hitachi Airis
Philips Achieva 1,5 T

вул. Пирогова, 109 
(лікарня ім.  

акад. О.І. Ющенка)

МРТ-
діагностика 

Магнітно-
резонансна 
томографія  
на апараті:

Philips Achieva 1,5 T

вул. Хмельницьке 
шосе, 92  

(територія Централь-
ної районної лікарні)

Невролог 
дорослий
Кардіолог

Ультразвукова 
діагностика

Електро-
нейроміографія

Ультразвукова 
діагностика

Холтер

Електро-  
нейро- 

міографія

Невролог дорослий

Ультразвукова 
діагностика

Електронейро-
міографія

Електро-
енцефалограма

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР «НЕЙРОМЕД»:  

ВІННИЦЯ

 (0432) 50-80-40  (068) 293-18-81  (063) 306-47-13 neuromed.vn@gmail.com

СКТ-
діагностика

Спірально-
комп’ютерна 
томографія  
на апараті:

Toshiba Aquilion 128

вул. Пирогова, 46  
(територія Вінниць-
кої обласної клініч-

ної лікарні  
ім. М.І. Пирогова)

СКТ-
діагностика  

Спірально-
комп’ютерна 
томографія  
на апараті:

Toshiba Aquilion 64

вул. Хмельницьке 
шосе, 84 

(територія Поділь-
ського регіонального 

центру онкології)

НАШІ ФІЛІЇ

4 ІНФОГРАФІКА

Невролог дорослий
Невролог дитячий

Вертебролог
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вул. Платона 
Майбороди, 32  

(територія	Інституту	
нейрохірургії	ім.	акад.	

А.П.	Ромоданова		
НАМН	України)

МРТ-
діагностика

Магнітно-
резонансна 
томографія  
на апараті:

Philips Achieva 3,0 T

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР «НЕЙРОМЕД»:
 

(067) 337-336-3

neuromed.k@gmail.com

КИЇВ		

НАШ САЙТ:		
NEUROMED.UA

5ІНФОГРАФІКА

6 СУЧАСНИХ 
ПРОФЕСІЙНИХ МРТ-АПАРАТІВ 
ТА 2 ВИСОКОКЛАСНИХ
СК-ТОМОГРАФИ
Є У РОЗПОРЯДЖЕННІ
«НЕЙРОМЕД»

просп. Миколи  
Бажана, 30 

МРТ-
діагностика

Магнітно-
резонансна 

томографія на 
апараті:

Siemens Magnetom 
Sempra 1,5 Т

Реабілітація
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Світлано Григорівно, розкажіть, будь 
ласка, наскільки помітно змінилися 
можливості вінничан отримати точ-
ну та якісну діагностику з появою 
Цент ру? 
Вони	дуже	суттєво	зросли!	Порівняно	із	
2000ми	роками,	діагностика	сягнула	
принципово	нового	рівня.	Те,	наскіль-
ки	швидко	вона	набирає	обертів,	було	
добре	видно	на	прикладі	закордонних	
клінік.	У	Вінниці	ж,	на	жаль,	доступними	
були	лише	такі	МРТ	та	КТ	апарати,	які	не	
мали	достатньої	потужності	або	ж	спри-
чиняли	значне	променеве	навантаження	
на	пацієнта.	

Підняти 
діагностику та 
лікування на

новий 
рівень
Про роботу Центру розповідає головний лікар  
«НЕЙРОМЕД», радіолог, спеціаліст з організації і  
управління охороною здоров’я Світлана ДАНИЛЕВИЧ. 

Виправити	цю	ситуацію	та	піднести	
діагностику	до	європейських	стандар-
тів	–	це	й	було	завданням	«НЕЙРОМЕД».	
У	2015	році	Центр	першим	на	Вінниччині	
встановив	МРТ	томограф	потужністю		
1,5	Тесла.	Й	відтоді	ми	дотримуємося	
принципу	–	використовувати	у	нашій	ме-
режі	найефективнішу	медичну	апаратуру	
останніх	поколінь.	

Як обираєте обладнання?
До	цього	питання	підходимо	дуже	ре-
тельно.	Ключовий	принцип	–	це	має	бути	
апаратура,	яка	є	визнаною	в	усьому	світі	
та	вважається	«золотим	стандартом»	
для	діагностики.	Зробити	правильний	
вибір	допомагає	досвід,	набутий	у	ході	
багаторічної	співпраці	з	провідними	по-
стачальниками	медичного	обладнання.	
Але	апаратура	–	це	лише	інструмент	у	
руках	професіоналів...	
І	ми	безмежно	пишаємося	тим,	яку	пре-
красну	команду	нам	вдалося	зібрати!	
Наші	лікарі,	лаборанти,	менеджери,	які	

здійснюють	супровід	пацієнтів,	інжене-
ри,	які	обслуговують	високоточну	склад-
ну	апаратуру,	–	усі	вони	висококласні	
фахівці.

	Оснащення Центру вдосконалюєть-
ся – і водночас розвиваються навички 
співробітників? 
Сучасна	медицина	вимагає	того,	щоб	
спеціалісти	завжди	тримали	руку	на	
пульсі,	тож	ми	повсякчас	дбаємо	про	
підвищення	компетенції	персоналу.	
Кожен	наш	медичний	працівник	щороку	
проходить	стажування	згідно	зі	складе-
ним	індивідуальним	планом.	
Якісний	сервіс	сьогодні	передбачає	не	
тільки	фахову	компетентність	медиків,	
а	й	комфорт	та	швидкість	у	проходженні	
діагностичних	маніпуляцій.	
Для	того,	щоб	Центр	працював	як	го-
динник,	розроблено	чіткі	алгоритми.		
Аби	мати	можливість	обрати	зручний	
для	себе	час,	ми	радимо	записуватися		
за	кілька	днів.

38 
КВАЛІФІКОВАНИХ 
ЛІКАРІВ ПРАЦЮЮТЬ  
У «НЕЙРОМЕД»



Neuromed  2021

7ЗНАЙОМСТВО

Чудово, коли пацієнт прямує до 
Центру з направленням від ліка-
ря та чітким усвідомленням того, 
яка діагностична процедура йому 
необхідна. Та не всі зобов’язані ро-
зумітися на медицині, людина може 
щось переплутати... Як мінімізувати 
похибки?
Наші	спеціалісти	завжди	готові	на-
дати	консультацію	та	зорієнтувати	
пацієнта	у	виборі	правильного	виду	
діагностики.	Адже	вони	прекрасно	
знають,	який	вид	обстеження	є	опти-
мальним	для	виявлення	тієї	чи	іншої	
проблеми.

І цілу низку негараздів можна вирі-
шити просто в «НЕЙРОМЕД»!
Так,	у	Центрі		працює	команда	фахівців,	
які	спеціалізуються	на	лікуванні	не-
врологічних	захворювань.	На	сьогодні	
ми	маємо	штат	із	8	лікарів,	кожен	з	
яких	відповідає	за	вузький	напрям	у	
неврологічній	проблематиці.	Це	допо-
магає	з	максимальною	ефективністю	
забезпечити	процес	лікування.	Коли	до	
нас	звертається	пацієнт,	ми	можемо,	
залежно	від	захворювання,	рекоменду-
вати	профільного	спеціаліста.	Всі	лікарі	
мають	багаторічний	досвід	роботи,	
підвищують	рівень	своїх	знань,	відвіду-
ючи	конференції,	семінари	та	тренінги.	
При	складних	патологіях	наші	лікарі	
об’єднуються	у	консиліуми.	В	кожній	
конкретній	ситуації		розробляється	той	
алгоритм	лікування,	який	буде	макси-
мально	ефективним,	без		зайвих	діа-
гностик	та	непотрібних	призначень.

Чудові фахівці, надсучасна апарату-
ра – які ще складові успіху Центру, 
якому вдалося протягом семи років 
роботи завоювати авторитет серед 
професійних медичних кіл України 
та за кордоном? 
Це	–	повага	до	кожного	пацієнта	та	тур-
бота	про	безпеку	дорослих	і	дітей.	Наш	
сервіс	не	поступається	обслуговуванню	
у	провідних	клініках,	але	при	цьому	ми	
надаємо	допомогу	за	суттєво	нижчими	
цінами,	ніж	у	Європі.	Саме	тому	до	нас	
приїжджають	з	усієї	України	та	навіть	з	
інших	країн.	І	з	кожним	роком	кількість	
вдячних	пацієнтів	зростає!

КОЛИ ДО НАС ЗВЕРТАЄТЬСЯ ПАЦІЄНТ,	МИ	МОЖЕМО,	ЗАЛЕЖНО	ВІД	
ЗАХВОРЮВАННЯ,	РЕКОМЕНДУВАТИ	ПРОФІЛЬНОГО	СПЕЦІАЛІСТА.	ПРИ	
СКЛАДНИХ	ПАТОЛОГІЯХ	НАШІ	ЛІКАРІ	ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ	У	КОНСИЛІУМИ.		
В	КОЖНІЙ	КОНКРЕТНІЙ	СИТУАЦІЇ		РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТОЙ АЛГОРИТМ 
ЛІКУВАННЯ, ЯКИЙ БУДЕ МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНИМ,	БЕЗ		ЗАЙВИХ	
ДІАГНОСТИК	ТА	НЕПОТРІБНИХ	ПРИЗНАЧЕНЬ.

	
І зробити це можна у будь-який 
зручний спосіб:	 	
зателефонувати	за	номерами		
(0432) 50-80-40,  
(068) 293-18-81,  
(063) 306-47-13,	 	
через	сайт	«НЕЙРОМЕД»:		
neuromed.ua,  
або	ж	через	соціальні	мережі.	

А	щодо	часу,	який	потрібний,	аби	
отримати	результати,	то	після	УЗД	
та	ЕНМГ	пацієнт	отримує	їх	одразу.	
Так	само	й	результати		МРТ	та	СКТ	
діагностики	в	електронному	вигляді	
видаються	пацієнту	одразу	після	про-
ходження	обстеження.		Висновок	лі-
карярадіолога	пацієнт	отримає	впро-
довж	1	години	після	маніпуляції.
Пацієнт	може	не	очікувати	на	отриман-
ня	документації.	Коли	результат	буде	
готовий,	йому	надійде	смсповідомлен-
ня	з	доступом	до	особистого	кабінету.	
Зайшовши	туди,	можна	скачати	резуль-
тат	діагностики.	Це	дуже	зручно!	
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Розкажіть, будь ласка, з чого роз-
починався «НЕЙРОМЕД»? 
Із	мрії	про	те,	щоб	сучасна	діагности-
ка	стала	доступною	і	пацієнти	могли	
пройти	обстеження	в	рідному	місті,	не	
витрачаючи	час	на	поїздки	до	інших	
регіонів.	

Скільки було співробітників на по-
чатку і зараз? Як змінювався 
колектив?
У	2013	році	ми	розпочинали	роботу	із	
командою,	яка	налічувала	п’ять	осіб.	І	
мені	приємно	зазначити,	що	й	сьогодні	
ці	спеціалісти	продовжують	працювати	
у	«НЕЙРОМЕД».
Наразі	наш	колектив	складається	зі	117	
людей.	Це	найкращі	лікарірадіологи,	
неврологи,	діагности,	рентгенлаборан-
ти,	адміністратори,	медсестри,	санітари.	
Це	не	просто	команда	професіоналів.	
«НЕЙРОМЕД»	–	це	справжня	родина.	Ми	

разом	працюємо,	розвиваємося,	відпочи-
ваємо.	Переконана,	що	саме	злагоджена	
робота	колективу	є	запорукою	успіху	та	
зростання	мережі	центрів.

Якою є головна місія Центру?
Головною	місією	нашого	Центру	є	турбо-
та	про	кожного	нашого	пацієнта	та	щире	
бажання	допомогти.	Ми	розуміємо,	що	
часто	до	нас	звертаються	в	дуже	склад-
них	ситуаціях.	Кожен	працівник	нашого	
Центру	знає,	що	ми	повинні	вирішити	
проблему	пацієнта	у	найкомфортніший	
для	нього	спосіб.	

Рентген-лаборант  
Ірина СПІЦИНА була серед 
тих, хто брав участь 
у заснуванні першого з 
медичних центрів. Відтоді 
для команди головне – 
турбота про пацієнта. 

Якість, швидкість,
професіоналізм 

НЕ	МЕНШ	ВАЖЛИВОЮ	ДЛЯ	НАС	Є	
ПІДТРИМКА	ВИСОКОГО	РІВНЯ	СЕР-
ВІСУ,	ДЕМОНСТРАЦІЯ	ТОГО,	ЩО	
ПРОЙТИ ДІАГНОСТИКУ МОЖНА 
БЕЗ ЧЕРГ ТА ДОВГИХ ОЧІКУВАНЬ	
РЕЗУЛЬТАТІВ.

Що для Вас означає «якісна діагно-
стика»?
Це	діагностика	майбутнього!	Це	сучасні	
світові	методи	обстежень,	які	стали	до-
ступними	в	Україні.	

Які принципи в роботі сповідує 
«НЕЙРОМЕД»?
Важливим	для	нас	є	професіоналізм	
команди.	Всі	наші	працівники	–	як	
лікарі,	так	і	молодший	медичний	пер-
сонал	–	не	зупиняються	у	навчанні:	
відвідують	семінари,	тренінги,	стажу-
вання.
Не	менш	важливою	для	нас	є	підтрим-
ка	високого	рівня	сервісу,	демон-
страція	того,	що	пройти	діагностику	
можна	без	черг	та	довгих	очікувань	
результатів.	Ми	ставимося	до	паці-
єнтів	так,	ніби	до	нас	завітали	наші	
близькі	знайомі.	Й	намагаємося	допо-
могти	якнайшвидше!
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Золотий стандарт 
діагностики
Нове	відділення	оснащене	передо-
вим	обладнанням,	представленим	на	
ринку	МРТдіагностики.	Це	томограф	
Philips	Achieva	1,5	Tesla,	який	у	всьо-
му	світі	вважається	найбільш	точною	
та	ефективною	діагностичною	сис-
темою	та	дає	можливість	виконувати	
обстеження	головного	мозку,	хребта,	
суглобів	та	внутрішніх	органів.

Нова локація
«НЕЙРОМЕД»!

Зручне розташування
Завдяки	розташуванню	нового	Центру	
на	лівому	березі	Південного	Бугу	місце-
ві	мешканці	зможуть	користуватися	но-
вітніми	технологіями	у	своєму	районі.	

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:  
м. Вінниця, вул. Замостянська, 26 
(будинок	побуту	«Ювілейний).

Найвищий рівень 
обслуговування
Завдяки	висококваліфікованим	лікарям	
та	сучасному	обладнанню	наші	клієнти	
отримують	послуги	найвищого	рівня,	
що	означає	достовірний	діагноз	та	при-
значення	ефективного	лікування.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ  
НОВОГО ВІДДІЛЕННЯ:

 МРТ-діагностика.

 УЗД-діагностика.

 Неврологія з можливістю консультації 
у вузьких спеціалістів.

Нещодавно 
Центр 
сучасної 
діагностики 
«Нейромед» 
відкрив 
своє п’яте 
відділення  
у м. Вінниця. 
А отже, якісні 
обстеження 
стали 
ближчими для 
широкого кола 
пацієнтів.
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МРТ
головного мозку
Дослідження «центрального 
комп’ютера» організму було 
дуже складним процесом, 
доки не з’явилася МРТ – 
магнітно-резонансна 
томографія. Відтоді 
діагностика набула 
надзвичайної точності.

тобто		введення	контрасту	в	сонні	артерії,	причому	пункцію	
судин	проводили	в	ділянці	шиї.	Інколи	робили	пневмоенцефа-
лографію	–	введення	повітря	в	порожнину	черепа...	Тож	поде-
куди		діагностика	була	небезпечнішою	за	саму	хворобу.	

Чому МРТ? 
МРТ		–	це	неінвазивне	дослідження,	яке	дає	змогу	виявити	пере-
важну	більшість	патологій	нервової	системи,	і	в	деяких	випадках	
є	єдино	можливою	достовірною	методикою.	Принцип	дії	полягає	
у	використанні	потужних	магнітних	полів.	З	даних,	отриманих	
завдяки	високочастотним	імпульсам	в	радіодіапазоні,	комп’ютер	
створює	детальне	зображення	структур	та	органів.	Рентгенівське	
випромінювання	при	МРТ	не	використовується.	Саме	тому	на	
сьогодні	МРТ	–	одне	з	найбільш	безпечних	досліджень	із	якістю	
візуалізації,	яка	перевищує	рентген	та	УЗД.	

Як було раніше?
Структури	центральної	нервової	системи	
надійно	сховані	в	порожнині	черепа	та	
в	спинномозковому	каналі,	що	раніше	
робило	їх	дослідження	надзвичайно	
складним.	Ще	30	років	тому	для	з´ясу-
вання	причин	неврологічних	порушень	
лікарі	були	вимушені	проводити	дуже	
неприємні	та	доволі	небезпечні	інвазивні	
процедури.	Наприклад,	для	діагностики	
кили	міжхребцевого	диска	та	виконання	
рентгенограми	хребта	потрібно	було	
зробити	прокол	в	поперековому	відділі	
хребта	(люмбальну	пункцію)	та	ввести	
йодовмісну	контрастну	речовину	в	спин-
номозковий	канал.		Для	діагностики	пух-
лин	мозку	використовували	ангіографію,	

КОЛИ МОЖНА ОТРИМАТИ  
РЕЗУЛЬТАТИ МРТ? 
Термін очікування результатів залежить від 
типу та складності дослідження, зазвичай він 
становить не більше 1,5-2 год. Пацієнт може 
отримати висновок на руки в будь-якому 
вигляді – роздрукованим, записаним на диск 
або ж в електронному вигляді на електронну 
пошту. 

МОКАНЮК 
Володимир 
Олександрович 
Лікар-радіолог

МРТ – най-
надійніший 
зі способів 
дослідження 
стану нерво-
вої системи. А 
точність діа-
гнозу – це за-
порука впевне-
ності і лікаря, і 
пацієнта. 
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Для чого потрібні  
контрастні речовини? 
МРТ,	залежно	від	ситуації,	проводять	без	
або	з	використанням	контрастної	речови-
ни.	У	другому	випадку	пацієнту	внутріш-
ньовенно	вводять	парамагнітні	контрастні	
препарати	на	основі	солей	гадолінію.	
Лікарські	засоби	цієї	групи	забезпечують	
найбільш	чітке	зображення	патологічних	
ділянок.		Наприклад,	пухлину	при	засто-
суванні	контрасту	видно	набагато	краще	–	
її	межі	окреслені	чіткіше,	і	це	дозволяє	
побачити	її	справжній	розмір	навіть	на	
тлі	зони	набряку.	Це	особливо	важливо	у	
випадках	первинної	діагностики	пухлин,	
оцінки	післяопераційних	змін,	а	також	при	
визначенні	ефективності	лікування.

Які типи апаратів існують? 
У	Центрі	сучасної	діагностики	«НЕЙРО-
МЕД»	є	два	види	магнітнорезонансних	
томографів.
Апарат МРТ закритого типу	–	це	вели-
кий	циліндр	з	отворами	з	обох	кінців.	Па-
цієнт	розташовується	на	рухомому	столі	
всередині	цього	пристрою.
Є також апарат відкритого типу,	який	
використовується	для	обстеження	людей,	
що	бояться	замкненого	простору,	або	па-
цієнтів	з	надлишковою	вагою.	Також	така	
конструкція	апарата	дає	близьким	людям	
можливість	перебувати	біля	пацієнта.

Пристрій		закритого	типу	має	більшу	напруженість	магнітного	
поля,	що	забезпечує	більшу	швидкість	дослідження	та	деталі-
зацію	зображень.	Проте	складність	конструкцій	таких	апаратів	
та	використання	допоміжних	технологій,	таких	як	охолодження	
надпровідників	магніту	рідким	гелієм,	обумовлює	більшу	вартість	
дослідження	порівняно	з	апаратом	відкритого	типу.	Незважаючи	
на	меншу	силу	магнітного	поля,	можливостей	апарату	відкрито-
го	типу	цілком	вистачає	для	діагностики	в	переважній	більшості	
ситуацій,	наприклад,		для	виявлення	причин	головного	болю	або	
візуалізації	міжхребцевої	кили.	

Як відбувається процес? 
При	обстеженні	пацієнта	поміщають	на	спеціальний	стіл.	Звер-
ху	розміщують	рідіочастотну	котушку,	яка	посилає	і	приймає	
радіо	хвилі	від	тіла.	Пацієнту	надягають	спеціальні	захисні	на-
вушники,	оскільки	всередині	томографа	досить	шумно	–	під	час	
роботи	апарат	видає	характерний	стукіт.	Після	цього	стіл	пере-
міщається	всередину	томографа,	а	лікар	проходить	у	сусідній	
кабінет,	де	розташований	комп’ютер,	що	обробляє	дані.	
Томограф	робить	серію	послідовних	знімків,	які	допомагають	
скласти	чітку	картину.	Зазвичай	МРТ	головного	мозку	без	
контрасту	триває	1520	хвилин,	з	контрастом	–	2530	хвилин.	
Дослідження	безболісне	і	не	викликає	ніяких	неприємних	від-
чуттів.	Єдина	незручність	полягає	в	тому,	що	для	отримання	
якісних	знімків	доводиться	дотримуватися	повної	нерухомості.

ЯКІ Є 
ПРОТИПОКАЗАННЯ? 
Абсолютним протипоказанням 
є наявність кардіостимулято-
ра. Що ж до інших металевих 
предметів у тілі, то рішення 
має ухвалити лікар, адже 
більшість сучасних медичних 
імплантів є сумісними з МРТ. 
Також МРТ не проводять під час 
першого триместру вагітності. 

МРТ дає 
можливість 
виявити 
патологічні 
процеси, що 
протікають 
непомітно, 
і вчасно 
застосувати 
рятівні 
лікувальні 
стратегії. 
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2  У створенні пілотного апарата магнітно-резонансної то-
мографії брав участь сам правнук великого винахідника, 

інженера Альфреда Нобеля – Мікаель Нобель. Але Нобелівську 
премію, на жаль, він не отримав.

3 Застосовувати магнітно-резонансну томографію для діа-
гностики організму першим запропонував радянський уче-

ний Владислав ІВАНОВ (його винахід посвідчено патентом СРСР 
від 1960 року). За кордоном перші томографи в клініках з’яви-
лися в першій половині 80-х років. До початку 90-х у всіх краї-
нах світу вже функціонувало понад 5000 апаратів.

4	ЛЮДИ,	ЯКІ	СТРАЖДАЮТЬ	НА	КЛА-
УСТРОФОБІЮ,	МОЖУТЬ	ОБСТЕЖИТИСЯ	

В	ТОМОГРАФАХ	ВІДКРИТОГО	ТИПУ.	ЄДИ-
НИЙ	МОМЕНТ,	ЯКИЙ	ВАРТО	ВРАХОВУВАТИ,	
ЩО	НАПРУЖЕНІСТЬ	ЇХ	МАГНІТНОГО	ПОЛЯ	Є	
НИЖЧОЮ.	

5 Магнітно-резонансну томографію використовують в об-
стеженні стану здоров’я не тільки людей, а й тварин. Цю 

процедуру для тварин можна застосовувати для обстеження 
головного і спинного мозку, суглобів, середнього та внутріш-
нього вуха, носової порожнини.

15	фактів
про МРТПроцедура МРТ має захопливу 

історію впровадження в медицину. 

Медична тема, у тому числі й МРТ-сканування, надихає 
деяких діячів мистецтва. Інсталяції голландського 
художника Йоріса КУІПЕРСА незвичайні і спонукають 
глядача думати та фантазувати. Художник спостерігає, 
як медичний апарат пошарово сканує людський організм, 
і творить свої скульптури з фрагментарних шарів у різних 
площинах.
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15
14

Лікарі теж дивляться телевізор, і від 
справжніх лікарів не вислизає те, що 
не помічають прості телеглядачі. 
Наприклад, у відомому серіалі про 
медицину «Доктор Хаус» виявили 
сім неточностей, що стосуються 
використання МРТ.

10 Одиниця Тесла, в якій 
вимірюється напруженість 

магнітного поля томографів, 
іменується на честь Ніколя Тесли. 

11 Вага магніту 
найпотужнішого на  

сьогодні апарата становить 

Він створює магнітне  
поле з індукцією 

12 Для системи охолоджування магнітів  
томографа застосовується рідкий гелій.  

В одному апараті його міститься 

13 Вражає і температура рідкого гелію 
всередині магніту!  

Її значення – мінус 260° С. 

9,4 Тесла.

45 тонн. 

до 1700 літрів.

6 За допомогою МРТ можна проводити дослідження всіх ді-
лянок тіла і під будь-яким кутом. При цьому пацієнту немає 

потреби перевертатися або якось змінювати положення тіла.

7 МРТ допомагає не лише лікарям, не відстають і археологи. 
Ці технології застосовують при вивченні мумій. Сканування 

дає можливість не порушувати  цілісність давніх об’єктів.

8 Головний технолог Енді ЕЛЛІСОН з Біомедичного 
томографічного центру просканував овочі й фрукти 

та створив їх анімовані зображення. І ще один цікавий 
факт – для роботи ЕЛЛІСОН, як і наш діагностичний 
центр «НЕЙРОМЕД», використовує томограф Philips.

9 Науковці перестали застосовувати позначення «ядерний», 
що було присутнє в назві методу дослідження, після траге-

дії на Чорнобильській АЕС. Після цієї події з’явилися негативні 
асоціації і довелося відмовитися від вживання абревіатури ЯМРТ.

Поширена помилка допускається 
в кінематографі у сценах, коли 
вмикається  томограф і до нього 
притягуються всі розташовані 
поруч металеві предмети. 
Це неправда, і ось чому: 
сценаристи не враховують, що 

магнітне поле працює постійно, а 
не тільки тоді, коли апарат вмикають. 

До того ж така висока потужність працює 
лише на відстані близько метра від магніту.
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певних	патологічних	станів	проводиться	
обстеження	з	внутрішньовенним	під-
силенням,	тобто	на	фоні	введення	кон-
трастної	речовини.	Залежно	від	ділянки	
та	поставлених	завдань	процедура	
може	тривати	від	7	до	40	хвилин.

Переваги МРТ-діагностики
На	відміну	від	КТ	чи	рентгену,	магніт-
норезонансна	томографія	дає	мож-
ливість	чітко	деталізувати	структуру	
м’яких	тканин.	Обстеження	здійсню-
ється	у	трьох	різних	площинах	під	не-
обхідним	для	кращої	візуалізації	кутом,	
а	це	прицільна	діагностика	та	точний	
діагноз.	

Абсолютна безпека
Це	цілком	безпечний	та	безболісний	
метод	обстеження.	Контрастні	пре-
парати,	які	використовуються	для	
МРТобстеження,	не	містять	йоду,	що	
убезпечує	від	алергічних	реакцій.	Якщо	
обстеження	потрібно	провести	під	се-
дацією,	до	маніпуляції	залучається	до-
свідчений	лікаранестезіолог.	

Низка обмежень
Абсолютними	протипоказаннями	до	
МРТ	є	наявність	імплантованих	про-
грамованих	пристроїв	–	штучного	
водія	ритму,	кардіовертера;	імплантів	
середнього	вуха,	а	також	наявність	ме-
талевих	деталей	близько	до	головного	
мозку,	магістральних	судин,	серця	або	
очей.	Інші	обмеження	–	відносні,	тож	рі-
шення	щодо	обстеження	приймає	лікар.

«НЕЙРОМЕД»
має найбільшу серед вітчизняних 
діагностичних центрів кількість 
сучасних професійних МРТ-
апаратів – чотири у Вінниці та  
два у Києві. 

Магнітно-резонансна томографія 
є одним із найінформативніших 

видів діагностики. Втім, достовірність 
результатів  насамперед залежить 
від професійності команди та якості 
обладнання.

МРТ якість має 
значення

КАПШУК Ірина 
Олексіївна 
Лікар-радіолог

МРТ-апарат 
Philips Achieva 
1,5 T – це по-
єднання ви-
сокої якості 
зображення 
при короткій 
тривалості 
обстеження.

Золотий стандарт
МРТапарат	Philips	Achieva	1,5	T	вважається	еталоном	медич-
них	досліджень	та	найкращим	томографом	для	багатопро-
фільних	клінік.	У	Центрі	сучасної	діагностики	«НЕЙРОМЕД»	
цей	апарат	працює	з	2015	року,	і	вже	тисячі	пацієнтів,	а	також	
клініцисти	мали	змогу	переконатися	в	його	ефективності	під	
час	встановлення	діагнозу.	

Мета діагностики
Цей	сучасний	пристрій	допоможе	ретельно	обстежити	голов-
ний		та	спинний	мозок,	суглоби,	органи	малого	таза	і	черевної	
порожнини,	м’які	тканини	та	кістки.	Вже	на	ранніх	стадіях	
розпізнати	дегенеративні,	травматичні,	токсичні,	метаболічні	
чи	інфекційні	ураження;	не	допустити	можливості	патології	
найдрібніших	структур,	скажімо,	нервових	корінців.	Безкон-
трастна	МРангіографія	визначить	стан	судин	та	встановить	
судинні	захворювання	різного	походження.	Для	уточнення	
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головного мозку  
та судин

м’яких тканин шиї

судин шиї

плечового суглоба 

ліктьового суглоба

променево-зап’ястного 
суглоба

кульшового суглоба

кісток таза

колінного суглоба

гомілково-ступневого 
суглоба

шийного відділу хребта 

грудного відділу хребта

поперекового відділу 
хребта та куприка

Для кращої візуалізації мож-
ливе проходження будь-якої 
анатомічної ділянки з внутріш-
ньовенним контрастуванням

ПЕРЕЛІК	МРТ	ОБСТЕЖЕНЬ,	
які ми проводимо на нашому обладнанні

органів черевної 
порожнини
(печінка, жовчний міхур, 
підшлункова, селезінка)

нирок та наднирників

молочних залоз 

органів малого таза 
(матка з придатками/
простата)
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Першокласна діагностика 	
Якісні	обстеження	забезпечує	томо-
граф	Siemens	1,5	Т,	що	є	«золотим	
стандартом»	у	діагностиці.	Серед	до-
сліджень,	які	можна	буде	пройти:	МРТ	
головного	мозку,	хребта,	внутрішніх	
органів,	органів	малого	таза	(проста-
ти),	суглобів	тощо.

Нюанси відновлення 
Напрям	реабілітації	зосередиться	на	
комплексному	лікуванні	больових	
синдромів	опорнорухового	апарату,	
включаючи	використання	новітніх	ме-
тодик	малоінвазивного	хірургічного	
лікування	та	індивідуальні	програми	
реабілітації	на	сучасному	обладнанні	з	
кваліфікованими	спеціалістами.

Швидке одужання 
Пацієнти	Центру	зможуть	поновлю-
вати	здоров’я	на	підвісній	системі	
REDCORD	–	це	спеціальна	технологія	
кінезіотерапії	та	реабілітації,	яка	доз-
воляє	виконувати	вправи	у	стані	«ква-
зіневагомості».	За	допомогою	системи	
можна	кардинально	прискорити	процес	
одужання	після	важких	травм	опор-
норухового	апарату	та	забезпечити	
тривалий	лікувальний	ефект.

Наша адреса: м. Київ,  
просп. Миколи Бажана, 30
Телефон: (067) 337-336-3

«НЕЙРОМЕД» у Києві
МИ	ЗРОСТАЄМОНезабаром відкриється 

другий Центр у 
Києві, де буде реалізовано 
два ключових напрями: 
МРТ-діагностика та 
реабілітація на системі 
REDCORD. 

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ:

 Остеохондроз хребта

 Дитячий сколіоз

 Біль у суглобах (коксартроз, 
гонартроз)

 Біль у шийному і попереко-
вому відділах хребта

 Тазовий біль (дисфункція 
крижово-клубового з’єд-
нання)

 Головний біль і запаморо-
чення, пов’язані з пробле-
мами в шийному відділі 
хребта

 Грижі міжхребцевих дисків 
(шийний, грудний, попере-
ковий відділи хребта)

 Спондилолістез

 Артроз міжхребцевих суг-
лобів (фасет-синдром)

 Стеноз хребтового каналу

 Тунельний синдром (біль у 
кисті та лікті)

 Невралгія трійчастого нерва

 Постгерпетична невралгія 
(міжреберна, корінцева)

 Гострий біль після операцій, 
травм та переломів хребта 
чи суглобів

 Спортивні травми

 Реабілітація хворих після 
інсульту

16 РОЗВИТОК
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Роздивитися все
Відкритий	томограф	дає	змогу	здійснювати	діагностику	голо-
ви,	хребта.	Дослідження	допомагають	побачити	будьякі	трав-
матичні	ушкодження,	запальні	процеси	та	новоутворення.

За чіткими вказівками
Аби	діагностика	пройшла	швидко,	інформативно	й	принесла	
максимум	користі,	пацієнти	мають	отримати	від	фахівцяте-
рапевта	чи	вузького	спеціаліста	чіткі	настанови	для	радіо-
логів,	які	саме	органи	чи	ділянки	треба	дослідити	та	на	що	
звернути	особливу	увагу.	

Для усіх бажаючих
Відкритий	томограф	Hitachi	Airis	–	
єдиний	апарат	цього	типу,	який	
працює	у	Вінницькій	області	й	надає	
можливість	скористатися	сучасною	ді-
агностикою	пацієнтам,	які	через	певні	
обставини	не	могли	пройти	обстежен-
ня	на	традиційних	апаратах	МРТ.	На-
самперед	йдеться	про:

 пацієнтів з клаустрофобією – вони 
почуваються вільно, адже апарат не 
має закритого поля та не схожий на 
тунель;

 людей із вагою понад 120 кг;

 дітей, оскільки батьки мають змогу пе-
ребувати поруч упродовж процедури;

 літніх людей, які потребують сторон-
ньої допомоги;

 пацієнтів з «медичними» металами в 
організмі (імпланти, пластини).

МРТ	без	обмежень	
доступно всімЯ кісні дослідження та правильний 

діагноз – це запорука швидкого 
одужання. Аби кожен пацієнт, 
незважаючи на фізіологічні чи 
психологічні особливості, мав доступ 
до ефективного обстеження, у Центрі 
сучасної діагностики «НЕЙРОМЕД» 
працює МРТ відкритого типу.

ЛАГОДА  
Василь 
Володимирович 
Лікар-радіолог

МРТ – це абсо-
лютно безпеч-
не, безболісне 
та достовірне 
обстеження.

ЖОДНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Магнітно-резонансна томографія є абсолютно 
безпечним видом діагностики без жодної шкоди для 
організму, оскільки не передбачає випромінювання. 
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СИНЧУК   
Олена 
Михайлівна
Лікар-радіолог 

У нашому 
Центрі 
встановлено 
томограф 
відкритого 
типу, єдиний 
у Вінницькій 
області. 

Специфіка процедури 
Кожен	п’ятий	українець	має	
надлишкову	вагу,	і,	згідно	з	
прогнозами	фахівців,	найближ-
чим	часом	ця	тенденція	тільки	
зростатиме.	На	жаль,	зайві	кіло-
грами	–	це	не	лише	особливість	
фігури.	Жирові	відкладення	
можуть	стати	причиною	захво-
рювань	судин,	серця,	органів	
травлення	тощо.	При	цьому	що	
більша	маса	тіла	пацієнта,	то	
важче	здійснити	діагности-
ку	організму,	особливо	якщо	
йдеться	про	інноваційні	методи	
обстеження.
Магнітнорезонансна	томо-
графія	дає	змогу	сканувати	
органи	і	тканини	повних	людей	
крізь	жировий	прошарок.	Утім,	
успішно	застосувати	цей	метод	
діагностики	вдається	далеко	не	
завжди,	адже	конструкція	біль-
шості	апаратів	не	розрахована	
на	обслуговування	людей	з	ве-
ликою	вагою.

Оптимальний вибір 
У	нашому	Центрі	люди	з	над-
лишковою	масою	можуть	пройти	
МРТ,	обравши	максимально	
зручний	для	себе	варіант.		

Зайві сантиметри
не	проблема!

Більшість сучасних 
МРТ-апаратів мають 
вагові обмеження, 
що робить 
надлишкові кілограми 
перешкодою на 
шляху до якісного 
обстеження. Цю 
проблему вирішує 
обладнання 
відкритого типу.

Більш як 130 кг
Таким	пацієнтам	підійде	лише	відкри-
тий	томограф.
Цей апарат має:
 стіл для дослідження, здатний ви-
тримати вагу до 200 кг;

 паралельно розташовані електро-
магнітні датчики.  

Простір	навколо	поверхні,	на	якій	ле-
жить	пацієнт,	залишається	відкритим.	
Завдяки	цьому	діаметр	тіла	пацієнта	
не	має	ніякого	значення.

До 130 кг
Пацієнти	з	вагою	до	130	кілограмів	і	діа-
метром	тіла	до	140	сантиметрів	можуть	
вибирати	між	відкритим	та	закритим	томо-
графом.
Другий варіант доступний  
тим, хто:	
 не має протипоказань до перебування в 
закритому апараті, наприклад, фобії пе-
ред тісним простором чи психічних захво-
рювань (епілепсії, шизофренії);

 може тривалий час лежати на спині, не ру-
хаючись (не має  травм і сильного болю). 

19ДІАГНОСТИКА
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Високі технології 
Більшість	операцій	у	Spinex	належать	
до	категорії	«хірургія	одного	дня».	Це	
означає,	що	хірургічні	втручання	здій-
снюють	у	максимально	короткий	тер-
мін.	Зазвичай	це	відбувається	в	день	
прибуття	пацієнта	до	клініки,	а	вже	
наступного	–	його	виписують	додому	
без	больового	синдрому	чи	іншої	про-
блеми,	яка	потребувала	вирішення.	
Досягти таких результатів вдається 
завдяки запровадженню новітніх 
технологій:

МРТ ТА СКТ –	діагностичні	методи,	
які	дають	можливість	точно	планувати	
хірургічне	втручання.	Золотим	стан-
дартом	дослідження	патологій	хребта	
є	МРТ	з	потужністю	магнітного	поля	
1,5Т.	А	також	СКТ	–	детальне	обсте-
ження	кісткових	структур	за	допомо-
гою	рентгенопромінення.	Ці	дослі-

дження	допомагають	виявити	можливі	
патологічні	чинники	та,	порівнявши	їх	
із	клінічними	проявами,	знайти	пра-
вильні	шляхи	розв’язання	проблеми.	

ІНТРАОПЕРАЦІЙНИЙ ЕОП	(електрон
нооптичний	перетворювач),	який	
дає	змогу	здійснювати	рентген	без-
посередньо	під	час	операції,	а	отже,	
корегувати	її	хід	у	реальному	часі.	
Застосування	інновації	дає	можливість		
безпомилково	визначати	локалізацію	
патологічного	процесу	й	мінімізувати	
ризик	хірургічної	помилки.

Застосування	інноваційних	світових	
методик	у	лікарській	практиці	Spinex	
зробили	хірургічні	втручання	більш	
точними,	якісними	та	ощадними	для	
пацієнтів.	Це	руйнує	давній	радянський	
міф	про	те,	що	операції	на	хребті	загро-
жують	інвалідністю.	

SPINEX
операції на 
хребті за 
один день
Мінімальна травматизація під час 
оперативного втручання та швидка 
реабілітація після нього – мрія будь-
якого пацієнта хірургічного відділення.  
У Центрі сучасної хірургії Spinex – 
це реальність. 
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SPINEX: НА ВІСТРІ ПРОГРЕСУ
Центр сучасної хірургії Spinex – провідний хірургічний центр на 
Поділлі та один із кращих в Україні. Репутація клініки бездо-
ганна, а за рівнем технічного оснащення вона не поступається 
відомим медичним закладам розвинених країн. 
Лікувальна база Центру містить усі найсучасніші методики 
консервативного й оперативного лікування. У Spinex зібрані 
найкваліфікованіші представники медичної галузі, які працю-
ють з передовим діагностичним та експертним обладнанням 
від світових лідерів. Фахівці Центру дотримуються незламних 
принципів збереження здоров’я нації, впроваджуючи передові 
технології та досягнення світової науки у практику україн-
ської медицини.

НАПРЯМИ РОБОТИ 
SPINEX
НЕЙРОХІРУРГІЯ
 хребта;
 головного мозку; 
 нервів; 
 судин.

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
 спортивна травма;
 травматологія;
 ортопедія;
 регенеративна медицина.

РИНОХІРУРГІЯ
 операції на пазухах носа;
 на носовій перетинці; 
 видалення сторонніх предметів і но-
воутворень.

ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ
 обличчя та шиї;
 грудей; 
 живота;
 інтимна пластика.

РЕАБІЛІТАЦІЯ
 післяопераційна реабілітація; 
 центр психологічної підтримки;
 медичний фітнес;
 фізіотерапія.  

ДІАГНОСТИКА
 цифровий рентген;
 УЗД-обстеження;
 аналізи.

КОНТАКТИ
м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 
209-А (ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка) 
Тел. (0432) 50 70 90, 

(068) 150 90 90, 
(066) 150 90 90, 
(073) 150 90 90

spinex.vin@gmail.com 
spinex.com.ua
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Переваги ультразвуку
 можливість дослідити більшість органів та систем;
 доступність і швидкість;
 відсутність протипоказань;
 висока інформативність;
 безпека, неінвазивність;
 можливість неодноразового повторення процедур для 
уточнення діагнозу, моніторингу перебігу захворюван-
ня, відстеження динаміки лікування;

 можливість проведення скринінгових обстежень для 
профілактики і раннього виявлення патології.

ЩЕРБ  
Ірина 
Анатоліївна
Лікар УЗД 

Ультразвукові 
досліджен-
ня в нашому 
Центрі від-
буваються 
на сучасному 
обладнанні, 
яке гарантує 
точний ре-
зультат. Про-
цедура повні-
стю безпечна 
та безболісна. 
Зазвичай три-
ває близько 15 
хвилин.

Завдяки точності, безпечності та 
відсутності больових відчуттів у 
процесі обстеження ультразвукова 
діагностика нині широко 
використовується в усіх галузях медицини.  

ВИДИ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 органів черевної порожнини;
 щитоподібної залози;
 молочних залоз;
 судин голови та шиї з доплерівським аналізом;
 вен та артерій верхніх та нижніх кінцівок;
 колінних суглобів;
 м’яких тканин;
 периферичних нервів.

УЗД просто, доступно, 
інформативно!

Механізм дії
В	основі	УЗД	лежить	принцип	ехолокації:	
датчик	випромінює	хвилі	високої	частоти,	
які,	відбиваючись	при	контакті	з	тканина-
ми	різної	щільності,	повертаються	до	при-
строю	та	відображаються	на	екрані	моніто-
ра	у	вигляді	тіней.	Залежно	від	тканинної	
щільності	тіні	мають	темний	або	більш	
світлий	відтінок.

Актуальні процедури
Є	різні	види	ультразвукової	діагностики.	
Найчастіше	використовуються	сканування	–	
це	те,	що	традиційно	розуміється	під	понят-
тям	УЗД,	а	також	доплерографія	–	вид	до-
слідження,	що	дає	змогу	вивчати	швидкість,	
напрямок	та	інші	характеристики	кровотоку.

НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ 
СВІЙ ВІЗИТ 
ДО ЛІКАРЯ – 
ЗБЕРЕЖІТЬ 
ВІДМІННЕ 
САМОПОЧУТТЯ!
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Дуплексне сканування
Слово	«дуплекс»	означає	подвійне.	Дуплексне	сканування	має	
на	увазі	проведення	акустичного	(звичайного)	УЗД	і	доплерів-
ских	досліджень,	які	доповнюють	один	одного	і	дають	можли-
вість	отримати	максимально	точну	діагностичну	інформацію.

Дуплексне	сканування	відрізняється	від	звичайного	ультразву-
кового	дослідження	тим,	що	з	його	допомогою	лікар	не	тільки	
«бачить»	артерії	та	вени	і	тканини,	що	їх	оточують,	а	й	оцінює	
в	реальному	часі	напрямок	кровотоку	та	його	характер.	Без	
цього	достовірно	дослідити	роботу	судин	неможливо.

Доплерівські дослідження головного мозку та шиї	дають	
змогу	оцінити	стан	і	функцію	судин,	що	відповідають	за	кровопо-
стачання	в	ділянці	голови:	магістральних	артерій	головного	моз-
ку,	сонних	артерій,	хребетних	і	підключичних	артерій	та	вен	шиї.	

УЗД судин допомагають	оцінити	правильність	ходу	судин,	ді-
аметр,	будову	і	товщину	стінки,	стан	просвіту,	прохідність,	на-
явність	перешкод	кровотоку,	скажімо,	атеросклеротичні	бляшки,	
тромби,	звуження,	звивистості,	закупорки	(оклюзії)	тощо	і	вплив	
виявлених	змін	на	кровопостачання	досліджуваного	органа.

КЛЮЧКОВСЬКА  
Олександра 
Анатоліївна
Лікар УЗД 

УЗ-обсте-
ження судин 
голови та 
шиї – один з 
найбільш точ-
них сучасних 
діагностич-
них методів 
оцінки стану 
артерій, що 
несуть кров 
до головного 
мозку. Якщо 
відбуваються 
перебої у по-
стачанні кро-
ві, мозок почи-
нає серйозно 
страждати. 
Тож варто 
стежити за 
станом судин.

УЗД	судин
голови та шиї

У льтразвукове 
обстеження 

судин головного 
мозку та шиї дає 
змогу виявити 
судинні розлади, 
що є ознакою 
більшості 
неврологічних, 
кардіологічних, 
ендокринних та 
психосоматичних 
захворювань. 

Потенційні пацієнти
Проведення УЗД судин головного 
мозку та шиї показано:
 пацієнтам з гострим або хронічним 
порушенням мозкового кровообігу;

 людям, які перенесли відкриту або 
закриту черепно-мозкову травму або 
нейрохірургічне втручання;

 тим, хто має різні види патології 
шийного відділу хребта: вроджені 
порушення постави, травми шийного 
відділу хребта, остеохондроз та інше.

Також	ультразвукове	дослидження	
буде	корисним	пацієнтам	із	виявлени-
ми	хронічними	захворюваннями,	скажі-
мо,	гіпертонічною	хворобою,	цукровим	
діабетом,	атеросклерозом	та	людям	із	
вестибулярними	розладами,	якто,	за-
паморочення,	шум	у	вухах,	порушення	
координації,	при	періодичних	втратах	
свідомості.	

ДУПЛЕКСНЕ 
СКАНУВАННЯ – 
високоефективний, 
безпечний і простий 
метод – допомагає 
діагностувати безліч 
судинних патологій, 
своєчасне виявлення 
яких є запорукою пра-
вильного ефективного 
лікування та профі-
лактикою небезпеч-
них ускладнень. 

23ДІАГНОСТИКА
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Факторами	ризику	розвитку	серцевосу-
динних	захворювань	є	куріння,	високий	
вміст	холестерину	та	цукру	в	крові.	
Якщо	в	пацієнта	є	цукровий	діабет,	не-
обхідно	регулярно	проводити	обстежен-
ня	серця	і	судин.

Відсутність обмежень
ЕХОКГ	є	універсальним	методом	дослі-
дження,	який	не	має	протипоказів	і	не	
потребує	особливої	підготовки.	Однак	
все	ж	потрібно	дотримуватися	кількох	
правил:	відмовитися	від	фізичних	наван-
тажень	і	вживання	кофеїну	безпосеред-
ньо	перед	процедурою.	Також	тимчасово	
припинити	прийом	заспокійливих	ліків.

КОЙБІЙЧУК 
Ольга 
Володимирівна
Лікар УЗД 

Є й хороша 
новина: зде-
більшого хво-
роби серця 
розвиваються 
повільно. Ще 
до серйозного 
погіршення 
ситуації мож-
на виявити 
перші зміни 
і зупинити 
їх розвиток. 
Однак для цьо-
го потрібно 
регулярно про-
ходити обсте-
ження.

УЗД	серця
УЗД СЕРЦЯ, АБО ЕХОКАРДІОГРАФІЯ,	–	найскладніше	до-
слідження	у	всій	ультразвуковій	діагностиці.	Серце	–	це	
рухома	структура,	з	порожнинами,	клапанами,	судинами,	
які	впадають	у	нього	і	від	нього	відходять.	Під	час	дослі-
дження	вимірюють	багато	різних	параметрів:	розміри	та	
об’єми	порожнин,	товщину	стінок,	стан	серцевих	клапанів	
тощо.	Оскільки	серце,	як	насос,	качає	кров,	важливим	по-
казником	є	його	скоротлива	здатність.		Одне	з	основних	
завдань	ехокардіографії	–	вивчення	скоротливості	лівого	
шлуночка,	який	качає	кров	по	всьому	організму.

Безсимптомна небезпека 
Зазвичай	УЗД	серця	пацієнтам	призначає	лікар.	Однак	вони	
можуть	прийти	й	самі	з	метою	профілактики,	тому	що	багато	
серцевосудинних	захворювань	на	ранніх	стадіях	протікають	
без	видимих			симптомів	і	їх	можна	виявити	тільки	під	час	ді-
агностики.	Найпоширенішим	захворюванням	з	відсутністю	
яскраво	виражених		симптомів	є	атеросклероз,	що	призводить	
до	таких	ускладнень,	як	інсульт	та	інфаркт.	На	жаль,	багато	
пацієнтів	потрапляють	до	нас	саме	з	ускладненнями.	

Вчасне звернення
Показаннями	до	проведення	УЗД	серця	є	дискомфорт	за	
грудиною,	біль	у	ділянці	серця,	особливо	при	фізичному	
навантаженні,	порушення	серцевого	ритму.	У	багатьох	мо-
лодих	людей	періодично	коливається	артеріальний	тиск,	що	
також	є	показанням	для	дослідження	серця	і	сонної	артерії.

Незважаючи на те, 
що серце є одним з 
найбільш вивчених 

органів у людському 
тілі, смертність від серцево-

судинних хвороб усе 
ще займає перші рядки 

сумної статистики. Одна з 
причин - нехтування ранньою 

діагностикою. 

Проста, безболісна і безпеч-
на процедура, яка дає об’єк-
тивну інформацію про стан 
серцевого м’яза і судин. З її 
допомогою можна виявити 
перші ознаки майбутніх па-
тологій, вчасно вжити захо-
дів, щоб зберегти своє серце 
здоровим на довгі роки.
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Що таке інсульт та які його основні 
причини? 
Раптове	порушення	кровопостачання	ді-
лянки	головного	чи	спинного	мозку	лю-
дини		спричиняють	дві	основні	патології:
 блокування судини, через що певна 
ділянка мозку не отримує кисню;

 розрив судини, кров з якої ушкоджує 
частину мозку.	

Тому	розрізняють	два	типи	інсульту:	
перший	називають	ішемічним,	другий	–	
геморагічним.	

Скільки людей в Україні стикаються 
з хворобою?
Згідно	з	офіційною	статистикою	МОЗ	
України,	щороку	в	країні	стається	до	100	
тис.	інсультів.	Проте	насправді	кількість	
катастрофічних	випадків	може	бути	й	
більшою.	Приблизно	третина	цих	випад-
ків	закінчується	летально,	а	в	більшості	
з	тих,	кому	пощастило	пережити	напад,	
залишаються	ті	чи	інші	ушкодження,	ви-
кликані	інсультом.

Як діяти та як діагностувати?	
При	підозрі	на	інсульт	необхідно	негай-
но	викликати	швидку	допомогу	і	пові-
домити	лікарям	про	помічені	симптоми,	

навіть	тоді,	як	вони	зникли	або	послабилися.		Госпіталізація	
потрібна	невідкладно.	У	стаціонарі	буде	проведено	комп’ютер-
ну	томографію	головного	мозку,	на	якій	підтвердять	або	спрос-
тують	побоювання.	

Чому вона важлива?	
Сучасний	підхід	до	діагностики	обов’язково	передбачає	ме-
тоди	нейровізуалізації.	Це	дає	змогу	диференціювати	інсульт	
від	інших	захворювань,	побачити,	якими	є	обсяги	ураження,	та	
встановити	тип	пошкодження	–	геморагічний	або	ішемічний.	
На	основі	цих	даних	буде	призначено	правильне	лікування,	яке	
обмежить	осередок	ураження	та	допоможе	уникнути	додатко-
вих	ускладнень.	

Комп’ютерна 
томографія

ПРИ	ІНСУЛЬТІ

КАПІТАНЧУК 
Юлія Юріївна
Лікар-радіолог

Комп’ютерна 
томографія 
відіграє клю-
чову роль у 
діагностиці 
інсульту.

Вижити, а потім відновитися 
після судинної катастрофи – таке 

щастя, як уціліти в серйозній аварії. 
Звісно, найкращий варіант – зробити 
все можливе, аби уникнути цього. Втім,  
якщо біда трапилася, діяти треба 
негайно – і за правильним алгоритмом. 

ЩО ПІДВИЩУЄ ЙМОВІРНІСТЬ 
КАТАСТРОФИ?
Інсульт традиційно вважають бідою людей 
старшого віку. Це не зовсім точно, бо ура-
ження може спіткати навіть немовля. Просто 
з віком ризик інсульту зростає. При цьому 
його значно примножують такі чинники, як 
паління, зловживання алкоголем, наявність 
надмірної ваги, гіподинамія. В такому разі 
перегляд способу життя є неодмінною умо-
вою збереження здоров’я.

25ЯКІСТЬ
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Спіральна
комп’ютерна томографія
рятівний онкоскринінг 

Раціональна стратегія
Одним	із	найефективніших	способів	боротьби	з	онкологічними	
захворюваннями	є	скринінг	–	перевірки	стану	здоров’я	у	той	мо-
мент,	коли	людину	ще	не	турбують	жодні	симптоми.	Адже	відо-
мо:	якщо	захворювання	починають	лікувати	на	ранній	стадії,	а	не	
тоді,	як	проблема	«обростає»	ускладненнями,	прогнози	є	опти-
містичними.	Це	можливо	навіть	тоді,	коли	ми	ведемо	мову	про	
злоякісні	пухлини.	Цифри	говорять	самі	за	себе:	за	даними	ВООЗ,	
п’ятирічне	виживання	після	лікування	раку	на	І	стадії	–	93%,	після	
лікування		захворювання	ІІ	стадії	–	75%,	ІІІ	–	45%,		ІV–13%.

Уникати діагностики, аби не почути 
страшний діагноз «рак», – найбільша 
із можливих помилок. Бо саме тоді, 
коли небажані новоутворення 
виявлені на ранній стадії, шанси на 
подолання хвороби є високими – на 
відміну від занедбаних випадків. 

ДО 80 %  
РАКОВИХ ПУХЛИН,  
ВИЯВЛЕНИХ НА РАННІХ 
СТАДІЯХ, УСПІШНО 
ПІДДАЮТЬСЯ ЛІКУВАННЮ. 

ПАЛАДА 
Світлана 
Іванівна 
Лікар-радіолог

Спираючись на 
свій багато-
річний досвід, 
можу впевне-
но сказати: 
виявлення 
онкозахворю-
вань на ранній 
стадії суттє-
во покращує 
прогнози щодо 
результатів 
лікування.
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Золотий стандарт 
діагностики 
Надзвичайно	інформативним	методом	
виявлення	онкозахворювань	на	ранніх	
стадіях	є	проведення	спіральної	комп’ю-
терної	томографії. КТ	дозволяє	отрима-
ти	зображення	внутрішніх	органів	зав-
дяки	рентгенівському	випромінюванню.	
У	результаті	сканування	комп’ютерна	
програма	отримує	послідовність	зобра-
жень	(зрізів)	тканин	і	потім	складає	їх	в	
єдине	тривимірне	зображення.	Ось	тому	
такий	спосіб	дослідження	й	отримав	
назву	«томографія»,	від	латинсько-
го	tomos	–	зріз,	graphos	–	малювання.	
Захворювання	грудної	клітки,	живота,	
таза,	мозку	та	кісток	–	томограф	допо-
може	розпізнати	патології	усіх	внутріш-
ніх	структур.		
Така	перевірка	є	особливо	нагальною	
для	пацієнтів		з	обтяженим	онкоанамне-
зом	та	шкідливими	звичками,	які	можуть	
провокувати	онкопатологію.	Конкретні	
ж	рекомендації,	кому,	коли	і	при	яких	
супутніх	захворюваннях	слід	зробити	КТ,	
надасть	лікар.	

КЛИМЕНКО 
Ольга 
Олександрівна 
Лікар-радіолог

Раннє виявлен-
ня онкопроце-
су базується 
на двох скла-
дових – це  
рання діагнос-
тика, тобто 
визначення 
патології при 
певних симп-
томах, та 
скринінг – у 
безсимптом-
них пацієнтів.

Під лікарським контролем 
Підготовку	до	проведення	комп’ютерної	томографії	слід	об-
говорити	з	лікарем	–	у	нього	має	бути	інформація	про	меди-
каменти,	які	вживає	пацієнт,	а	також	дані	про	хронічні	незду-
жання.	Це	необхідно	для	того,	аби	впевнитися	в	абсолютній	
безпечності	введення	контрастної	речовини,	що	застосову-
ється	для	кращої	візуалізації.	Пацієнтам	з	хронічним		захво-
рюванням		нирок,	цукровим	діабетом	попередньо	потрібно	
проконсультуватись	з	лікарем	та	отримати	рекомендації	щодо	
проведення	обстеження	з	внутрішньовенним	підсиленням,	
щоб	попередити	небажані	ускладнення.	В	нашому	центрі	Вас	
зорієнтують,	які	аналізи	є	необхідними	перед	проведенням		КТ	
та	нададуть	необхідні	роз’яснення	щодо	питного	режиму	та	
вживання	їжі	перед	обстеженням.

У межах одного дослідження  
Сканування	проводиться	в	положенні	лежачи	на	спині.	Голов-
не	завдання	пацієнта	–	не	рухатись	та	виконувати	необхідні	
команди.	Тоді	в	ході	комп’ютерної	томографії	можна	буде	
отримати	достовірні		дані	про	органи	грудної	клітки	(легені,	
середостіння,	плеври),	органи	черевної	порожнини	(печінку,	
жовчний	міхур,	селезінку,	підшлункову	залозу,	надниркові	
залози,	нирки,	видимі	відділи	шлунка),	органи	малого	таза	
(матки,	придатків	і	сечового	міхура	у	жінок;	простати,	сім’я-
них	міхурців,	сечового	міхура	у	чоловіків).

З високою точністю
Використовуючи	індивідуальний	підхід,	СКТонкоскринінг	
проводять	у	2,	3	або	4	фази:	сканування	здійснюватиметься	як	
до	введення	контрастної	речовини,	так	і	після	нього.	Введення	
контрасту	допоможе	лікарюрадіологу	деталізувати	загальну	
картину	органів	і	систем	організму,	виявити	пухлини,	які	пато-
логічно	накопичують	контрастну	речовину,	визначити	пухлин-
ну	патологію	судин,	оцінити	динаміку	накопичення/виведення	
контрастного	препарату	в	патологічних	осередках.

ПРИЦІЛЬНО  
І БЕЗПЕЧНО 

 Достовірність обстежень у Центрі 
сучасної діагностики «НЕЙРОМЕД» 
забезпечують два ключових чинники: 
високочутлива апаратура і досвід лі-
карів. 

 Новий 128-зрізовий мультизрізовий 
комп’ютерний томограф японського 
виробництва Toshiba Aquillion 128 доз-
воляє поєднати точність досліджень із 
низьким рівнем випромінювання.

 Правильність інтерпретації даних, 
отриманих у результаті КТ, забез-
печують лікарі-радіологи, які мають 
великий досвід роботи саме з онкопа-
тологіями. 

Бути насторожі! 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
рак є однією з основних причин смертності в усьому 
світі. Щорічно до 14 млн людей дізнаються про не-

втішний діагноз і 8,2 млн помирають. Аналогічну тенденцію 
можна спостерігати і в Україні: щороку онкозахворювання 
діагностують у 160 тис. українців, і кількість випадків таких 
захворювань зростає з кожним роком.
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Як це працює
Основними	елементами	комп’ютерного	томографа	є	рент-
генівська	трубка	і	детектори.	Трубка	генерує	промінь,	який	
проходить	крізь	людину.	Цей	промінь	уловлюється	детек-
торами	і	реконструюється	для	отримання	дво	або	триви-
мірного	зображення.	Іншими	словами,	апарат	обертається	
навколо	людини,	роблячи	в	цей	час	знімки,	які	потім	буде	
опрацьовано	на	комп’ютері.	Результати	дослідження	розшиф-
ровує	лікар.
СКТдослідження	можуть	проводити	з	використанням	кон-
трастної	речовини,	яка	застосовується	для	поліпшення	візуа-
лізації	внутрішніх	структур	організму.		

СКТ	
показання та особливості
Спіральна комп’ютерна томографія 

— це один із сучасних методів 
дослідження внутрішніх органів. У його 
основі лежить дія рентгенівських променів.

Коли необхідно 
Цей різновид томографії необхідний 
при визначенні безлічі захворювань, 
які вражають різні органи і системи 
організму:

 опорноруховий	апарат:	кістки,	суглоби	
і	хребет;

 нервову	систему	(у	тому	числі,	голов-
ний	мозок);

 щитоподібну	і	паращитоподібні	залози;

 легені,	трахеї,	бронхи;

 органи	черевної	порожнини:	печінку,	
селезінку,	підшлункову	залозу,	шлун-
ковокишковий	тракт,	жовчний	міхур	і	
жовчовивідні	шляхи;

 сечостатеву	систему:	нирки	і	наднир-
ники,	сечовий	міхур,	органи	таза;

 лімфатичну	систему.

КОЛЯДЕНКО  
Світлана 
Вікторівна
Лікар-радіолог

СКТ – спосіб 
виявити ве-
лику кількість 
проблем зі 
здоров’ям у 
широкого кола 
пацієнтів.

ВАРТО ЗНАТИ

1 Для оптимізації СКТ-діагностики реко-
мендуємо мати направлення від лікаря 
з попереднім діагнозом, метою і за-
вданнями дослідження.

2 При зверненні для оцінки динаміки 
раніше виявленого захворювання або 
для уточнення даних інших методів 
діагностики (УЗД, КТ, МРТ, ангіогра-
фія, сцінтіографія, ПЕТ та ін.) важливо 
принести з собою результати (знімки, 
висновки, CD/DVD) раніше проведених 
обстежень.

3 Вкрай бажано мати при собі клінічні 
виписки (амбулаторна карта, епікри-
зи, консультативні висновки) – усі до-
кументи, що стосуються захворювання.
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Toshiba Aquilion 64
Апарат	надає	можливість	зробити	64	
зрізи	завтовшки	0,5	мм	за	час	повно-
го	оберту	0,35	сек.,	що	робить	його	
незамінним	при	діагностиці	онколо-
гічних	захворювань,	черевної	порож-
нини,	нервової	та	серцевосудинної	
систем.	

Переваги: 
 можливість отримання об’ємних 
зображень;

 швидкісне проходження діагнос-
тики, не більше 10 сек.: скажімо, 
сканування всієї аорти – 7 сек., 
грудної клітки, органів черевної 
порожнини і таза – 8 сек.;

 чіткість деталізації і, як наслідок, 
можливість бачити: початкове утво-
рення пухлин та метастаз, внутріш-
ніх пошкоджень суглобів і прихова-
них переломів.

ЗОРИЧ  
Марина 
Олександрівна 
Лікар-радіолог

У нашому 
Центрі прово-
диться СКТ-об-
стеження на 
томографах 
найвищої 
якості, що не 
мають анало-
гів у клініках 
Вінниці.

Під час 
сканування 
томограф 

робить 
безліч зрізів 

досліджуваної 
ділянки, що 

дає змогу 
максимально 

точно 
розглянути 

усі шари 
тканин і 
виявити 

патологію. 

Toshiba Aquilion 128
Генерує	128	зрізів	завтовшки	0,5	
мм	за	0,5	сек.	Ідеально	підходить	
для	дослідження	головного	мозку	і	
всього	тіла,	особливо,	коли	йдеться	
про	великі	площі	обстеження	за	одну	
затримку	дихання,	наприклад,	при	
множинних	травмах,	емболії	легенів,	
в	онкології.

Переваги:
 висока якість MPR (мультипланар-
ної реконструкції, що показує на 
одному екрані три перпендикуляр-
ні проекції) та 3D реконструкції;

 найменше променеве навантажен-
ня на пацієнта серед  
апаратів СКТ; 

 діапазон сканування – 180 см;

 можливість великого навантажен-
ня на стіл – 205 кг.

ВООЗ 
рекомендує 
СКТ як 
найдосто-
вірніший 
спосіб 
виявлення 
найдрібніших 
новоутворень 
у легенях.

СКТ золотий стандарт 
обладнання
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Доказова медицина
Центр	головного	болю	практикує	
науково	обґрунтований	підхід	до	
діагностики	та	лікування	пробле-
ми.	Для	правильної	постановки	
діагнозу	використовується	Міжна-
родна	класифікація	головного	болю	
(ICDHII),	в	якій	зосереджено	чіткі	
діагностичні	критерії	для	кожного	
виду	болю.

Головний	біль	лікується
у Центрі головного болю «НЕЙРОМЕД»

ЛЕТА  
Іван Іванович
Лікар-невролог, 
керівник Центру 
головного болю

Головний біль 
може проявля-
тись у різних 
частинах го-
лови, мати різ-
ний характер, 
інтенсивність, 
періодичність. 
Якщо він три-
валий або регу-
лярний, варто 
звернутися до 
лікаря, адже 
це вираже-
ний симптом 
системних 
порушень в ор-
ганізмі.

Головний біль є чи не 
найпоширенішою скаргою 

пацієнтів. І дуже часто люди 
звикають жити з цією проблемою 
або ж займаються самолікуванням. 
З’ясувати та усунути справжню 
причину недуги до снаги лише 
досвідченому неврологу.

Широкий спектр допомоги

Унікальні можливості
Високопрофесійне	діагностичне	обладнання	Центру	дає	змогу	
помітити	найменші	зміни	в	роботі	головного	мозку.	А	правильна	
інтерпретація	результатів	професійними	лікаряминеврологами	
допомагає	поставити	безпомилковий		діагноз	та	призначити	
ефективне	лікування.
Втім,	пам’ятайте,	що	профілактика	завжди	простіша	й	дешевша,	
ніж	лікування	недуги.	У	будьякому	разі,	якщо	біль	з’явився	рапто-
во,	дуже	сильний	і/або	довготривалий,	а	також	супроводжується	
іншими	небезпечними	симптомами,	звертайтеся	до	фахівця.

ВЕЛИКА УВАГА  
ПРИДІЛЯЄТЬСЯ 
НЕЙРОКАРДІАЛЬНИМ ТА 
НЕЙРОСУДИННИМ РОЗЛАДАМ: 
 артеріальній гіпертензії;
 вегето-судинним кризам;
 ішемічній хворобі головного 
мозку.

Не зволікайте та не займайтеся самолікуванням. 
Звертайтесь у Центр головного болю «НЕЙРОМЕД»!

НИНІ ЦЕНТР ПРОПОНУЄ ДІАГНОСТИКУ 
ТА ЛІКУВАННЯ НЕРВОВИХ І ПСИХІЧНИХ 
РОЗЛАДІВ, А САМЕ:

 усіх видів головного болю;
 запаморочення;
 проблеми зі сном;
 порушення настрою (депресії, тривога);
 хвороби і синдрому Паркінсона;
 гіперкінези;
 зниження пам’яті, уваги;
 епілепсії та інших видів судомних нападів.
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Особлива увага
Дитяча	неврологія	–	важливий	напрям	
Центру,	оскільки	здорова	нервова	система	
в	дитинстві	позбавляє	багатьох	проблем	у	
дорослому	житті.	Вона	має	свої	особливос-
ті,	адже	до	18	років	перебуває	у	постійній	
динаміці.	Дитячий	невролог	перевіряє	та	
оцінює	відповідність	ступеня	розвитку	ди-
тини	до	її	віку,	спостерігає	індивідуальні	
особливості	кожного	маленького	пацієнта,	
лікує	дитячі	неврологічні	захворювання.

Ваша	дитина	
у надійних руках!

Ц ентр має 
неврологічний 

профіль, тож наші 
лікарі є фахівцями 
з діагностики та 
лікування хвороб 
центральної та 
периферичної 
нервової системи 
дорослих і дітей. 
До того ж напрям 
дитячої неврології – у 
пріоритеті. 

Небезпечні симптоми
Негаразди	у	розвитку	нервової	системи	можуть	проявлятися	
певними	симптомами,	які	важливо	не	проґавити	і	вчасно	
звернутися	за	консультацією	до	дитячого	лікаряневролога.	

КОВАЛЬЧУК 
Павло 
Васильович
Дитячий  
лікар-невролог 

Планова кон-
сультація ди-
тячого невро-
лога дає змогу 
контролюва-
ти фізичний і 
неврологічний 
розвиток ди-
тини, своєчас-
но виявляти 
патології і 
призначати 
результатив-
ну терапію.

БАТЬКІВ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ:

 порушення сну;

 повторне неспровоковане блювання, зригування у 
немовлят;

 відставання у розвитку;

 проблеми з концентрацією уваги і гіперактивністю;

 запаморочення і непритомність;

 головний біль;

 судоми і нервові посіпування;

 мимовільні рухи, підвищений і знижений тонус м’язів;

 порушення ходи;

 втрата навичок дитини;

 підозра на захворювання нервової системи при огля-
ді педіатром чи сімейним лікарем.

РУКА НА ПУЛЬСІ
Функціональний розвиток і 
перебудова нервової системи 
у дітей практично не припиня-
ються, тож варто відстежува-
ти ці процеси разом з дитячим 
неврологом. 
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Біль	у	спині	турбував	мене	давно.	Мені	було	
дискомфортно	не	лише	ходити,	а	й	лежати,	а	
лікування	у	різних	спеціалістів	полегшення	не	
приносило.	Коли	зробила	рентген	і	з’ясувала,	
що	маю	грижу	міжхребцевого	диска,	бага-
то	знайомих	винесли	вердикт:	без	операції	
не	обійтись.	Але	я	вирішила	не	здаватися	й	
почала	шукати	невролога,	який	зміг	би	допо-
могти,	застосувавши	методи	консервативної	
терапії.		Після	довгих	пошуків	звернулася	до	
спеціалістів	«НЕЙРОМЕД».	Там	мені	зробили	

МРТ	поперекового	відділу	хребта	і	виявили	
протрузії	міжхребцевих	дисків,	після	чого	я	
пройшла	курс	лікування	в	Олени	Михайлівни	
Кудіної.	На	відміну	від	інших	медиків,	вона	не	
лякала	страшними	прогнозами,	а	показала	
реальні	шляхи	подолання	проблеми.	Що	ска-
зати?	Сьогодні	я	почуваюся	абсолютно	здо-
ровою	людиною.	Я	легко	і	багато	ходжу,	веду	
активний	спосіб	життя.	Мені	бракує	слів,	аби	
висловити	вдячність	лікарці,	яка	повернула	
мені	життя	без	постійного	болю	в	спині.	

Вчасна діагностика – 
збережене	здоров’я!
У цьому пощастило переконатися нашій пацієнтці – завдяки точному 
визначенню причини болю та правильно підібраному лікуванню їй вдалося 
уникнути оперативного втручання. 

Віра Михайлівна КАРАТНЮК, пацієнтка	«НЕЙРОМЕД»

КУДІНА  
Олена Михайлівна  
 Лікар-невролог

За свій більш ніж 30-річний досвід роботи я не припиняю 
наголошувати, що вчасна діагностика та лікування збере-
жуть ваше здоров’я на довгі роки.  

Якби пацієнтка не звернулася по допомогу своєчасно, її 
історія закінчилася б операцією та довгим періодом реа-
білітації. На щастя, Віра Михайлівна прийшла до нас тоді, 
коли був шанс позбутися проблеми медикаментозно. Ми 
призначили їй міорелаксанти, нестероїдні препарати, засіб 
для захисту шлунка й невеликі дози гормонів. Для закрі-
плення ефекту потрібна була реабілітація, яку пацієнтка 
успішно пройшла в центрі «АКСІС». Там їй порекомендува-
ли комплекс вправ, який вона виконувала вдома, й незаба-
ром досягла бажаного результату. Зараз Віра Михайлівна 
почувається добре й веде звичний для себе спосіб життя. 

Зазвичай ми відкладаємо лікування на потім, доки не 
зіштовхуємося з гострим станом і неможливістю повноцін-
но жити. Не чекайте на загострення хвороби, звертайтеся 
до фахівців вчасно! 
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Втручання без розрізів
Малоінвазивне	хірургічне	лікування	
болю	–	це	ін’єкційний	вплив	при	го-
стрих	та	хронічних	больових	синдро-
мах	у	хребті	та	суглобах,	що	викону-
ються	під	візуальним	контролем:
Трансфорамінальна	та	епідуральна	
ін’єкції	при	болю	у	хребті	та	кінцівках,	
який	провокують	грижі	міжхребцевого	
диска,	тиснучи	на	нервові	корінці.	У	
місце	стиснення	уводять	препарати	на	
основі	стероїдів	та	анестетиків.
Радіочастотна	денервація	при	артро-
зах	ІІІV	ступеня.	Метод	ґрунтується	
на	виключенні	з	роботи	нервів,	які	
проводять	больові	імпульси	від	капсул	
суглобів.	Метод	використовується	при	
хронічному	больовому	синдромі	для	
покращення	якості	життя;
PRPтерапія	та	внутрішньосуглобове	вве-
дення	гіалуронової	кислоти	–	при	артро-
зах,	пошкодженнях	зв’язкового	апарата	та	
менісків.	Фахівець	внутрішньосуглобово	

 дестабілізаційна кінезіотерапія та 
заняття на блочних тренажерах;

 методи прикладної кінезіології та ос-
теопатії;

 йоготерапія з використанням інших 
східних інструментів оздоровлення;

 фізіотерапія: ударно-хвильова тера-
пія, високоінтенсивна магнітотерапія, 
електротерапія, лімфодренаж;

 балансуюче та функціональне кінезіо-
тейпування;

 сенсорна інтеграційна терапія та фі-
зична терапія для дітей;

 терапія розвитку для покращення ін-
телектуального розвитку дитини.

КУРС ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО, 
ПІСЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕСТУВАННЯ, ЗАЛЕЖНО 
ВІД ДІАГНОЗУ ТА ФІЗИЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ПАЦІЄНТА. 

АКСІС		
комплексна 
реабілітація 
Медичний центр 
відновлення хребта АКСІС – 
клініка, де допомагають 
зберегти здоров’я 
опорно-руховому 
апарату. Сучасне 
обладнання, прогресивні 
методики, комплексний 
підхід, кваліфіковані лікарі – 
запорука ефективного 
лікування та відновлення.

ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ  
ХРЕБТА АКСІС –  
єдиний в Україні, де по-
єднуються малоінвазивне  
лікування больових син-
дромів та сучасні реабі-
літаційні програми для 
дорослих і для дітей.

КОНТАКТИ
Філія 1.	Вінниця,	вул.	Келецька,	102
Філія 2.	Вінниця,	вул.	Князів		

Коріатовичів,	209А
Філія 3.	Вінниця,	вул.	Стрілецька,	7

ТЕЛЕФОНИ:	
067	100	15	88	
093	100	15	88
099	100	15	88	

axis.painclinic@gmail.com
fb: @axis.vn
Instagram: @axis_vn
axis-pain.com.ua 

вводить	насичену	факторами	відновлення	
плазму	крові,	що	сприяє	швидшій	регене-
рації	хряща,	а	гіалуронова	кислота	трива-
лий	час	захищає	його	від	пошкодження.

Комфортне відновлення
Реабілітація	в	АКСІС	–	це	вирішення	
проблеми	максимально	швидко	та	най-
більш	щадним	методом.	

СЕРЕД ЗАСТОСОВУВАНИХ ТЕХНІК:
 реабілітація Neurac на системі підвіс-
ної терапії RedCord;

 кінезіотерапія за системами PNF, 
FDM, DNS; 

 м’яка мануальна терапія з викорис-
танням постізометричної релаксації, 
мобілізації суглобів згідно з кон-
цепцією Mulligan та фаціальними 
техні ками ERGON;

 шрот-терапія, як корекція та лікуван-
ня сколіозу
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Цільова аудиторія
Обстеження	призначається	пацієнтам,	які	скаржаться	
на	зниження	або	повну	втрату	сили,	чутливості	кінці-
вок,	больові	синдроми,	оніміння	та	атрофію	м’язів.	

Дослідження виконується у двох основних мето-
диках:

 стимуляційна електронейроміографія (ЕНМГ);

 голкова електроміографія (ЕМГ). 

Професійна команда
Досвідчені	лікаріневрологи	Центру	оперативно	вста-
новлюють	діагноз,	розшифровують	результат	та	спря-
мовують	на	подальше	лікування.	До	речі,	електроней-
роміографія	не	потребує	спеціальної	підготовки:	лікарі	
радять	лише		душ	без	лосьйону	для	тіла,	щоб	не	збіль-
шувати	опір	шкіри	на	електростимули.	Також	пацієнт	
має	повідомити	лікаря	про	всі	препарати,	які	приймав	
останнім	часом	або	безпосередньо	перед	процедурою.

Електронейроміографія
сучасні можливості

ДЯЧЕНКО  
Павло Юрійович
Лікар-невролог

Більшість не-
врологічних і 
нейром’язових 
захворювань 
можна досто-
вірно виявити 
тільки мето-
дом ЕНМГ.

Для швидкого 
виявлення захворювань 

периферичної 
нервової системи 
у нашому Центрі 

використовується 
унікальний вид 

діагностики.

ГОЛКОВА ЕМГ	є інвазивним методом, оскільки для нього характерне введення 
під шкіру одноразового надтонкого голкового електроду. Метод виявляє локальні 
та генералізовані патології нервів, їх сплетінь і безпосередньо самих м’язів.
Переваги: точне визначення стадії враження при більшості патологій, виявлення 
складних захворювань, а також діагностика набутих і спадкових м’язових патологій.

Дві техніки дослідження
СТИМУЛЯЦІЙНА ЕНМГ– обстеження проводиться з використанням електро-
дів, які кріплять до шкіри пацієнта і за допомогою коротких електричних розрядів 
реєструють проходження нервового імпульсу різними ділянками тіла. Цей метод 
дає змогу діагностувати ураження периферичних нервів та м’язів, оцінити стан 
нервово-м’язового з’єднання.
Переваги: неінвазивність, безболісність, швидкість, простота виконання.

ПЕРЕДОВЕ 
ОБЛАДНАННЯ 

Усі різновиди 
ЕНМГ проводять  
на новітніх 
високоточних 
міографах 
виробництва 
«Нейрософт». 
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Як дослідити МОЗОК?
Електроенцефалографія, або ЕЕГ – дослідження головного мозку, 

яке дає можливість зафіксувати його біопотенціали, виявити 
будь-які ураження та з’ясувати причини загальних розладів.  

СЛЮСАРЕВА  
Олександра 
Миколаївна
Лікар-невролог 

ЕЕГ – аб-
солютно 
безпечна й 
безболісна 
процедура, 
яка реєструє 
та аналізує 
біо електричну 
активність 
головного 
мозку. 

Нас запитують
Ви читаєте думки?
На жаль чи на радість, але ні! Апарат лише зчитує мозкову активність і показує 
роботу вашого мозку під час дослідження. Обробивши дані, прилад видає їх у 
вигляді хвиль на екран. Моя робота полягає у тому, аби інтерпретувати ці по-
казники і надати розгорнутий висновок.

Навіщо так багато електродів?
Чим більше електродів, тим більше інформації ми можемо здобути. У нашому Центрі 
використовується 25-канальний апарат і це допомагає детальніше дослідити мозок. 

Чи не загрожує мені удар струмом?
У жодному разі! Бо енцефалограф запрограмований на конкретні дії, і серед 
переліку немає функції биття струмом. Завдання апарата полягає тільки у вимі-
рюванні та реєструванні імпульсів мозку.

Потенційні пацієнти
За допомогою ЕЕГ лікар може  
визначити причини таких станів:
 судомний синдром;
 втрата свідомості;
 головний біль;
 порушення сну (сноходіння,  
сноговоріння);

 затримка психомоторного та мовленнє-
вого розвитку у дітей;

 емоційні порушення;
 нервові посмикування.

Процедура	показує	наслідки	черепномоз-
кових	травм	та	перенесених	нейроінфек-
цій,	на	кшталт	менінгіту	чи	енцефаліту.	
Також	ЕЕГ	призначають	у	разі	підозри	на	
органічні	ураження	головного	мозку	та	
для	контролю	протиепілептичної	терапії.

Нюанси процедури
Обстеження	здійснюється	у	такий	спо-
сіб:	пацієнт	займає	зручне	положення	
в	кріслі,	йому	вдягають	спеціальну	
шапочку	з	електродамиантенами,	
з’єднаними	з	приладом	–	електроенце-
фалографом.	Імпульси,	що	надходять	з	
кори	головного	мозку,	передаються	на	
прилад	й	перетворюються	на	графічне	
зображення.	
Зазвичай	запис	триває	30	хвилин,	але	
за	потреби	лікар	може	продовжити	або	
зменшити	час	процедури.	Після	завер-
шення	дослідження	пацієнт	отримує	
розгорнутий	висновок	з	надрукованими	
графічними	елементами	запису.	
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Щорічні стажування 
Лікар	повинен	вчитися	–	не	важливо,	
чи	він	тільки	починає	практику,	чи	вже	
має	багаторічний	досвід.	З	огляду	на	
це,	наші	фахівці	завжди	в	курсі	про-
фільних	стажувань,	що	відбуваються	
в	Україні	та	за	кордоном.	Традиційно,	
щороку	лікарірадіологи	беруть	участь	
у	Всеукраїнській	школі	МРТ.	Цей	захід	
збирає	найкращих	лікаріврадіологів	
зі	всієї	України,	що	дає	можливість	
обмінятись	досвідом	та	поділитися	
результатами	роботи,	розповісти	про	
себе,	виступаючи	з	доповідями	у	різ-
них	містах	нашої	країни.

Крім того, спеціалісти Центру мали 
змогу заявити про себе за межами 
України. Наші фахівці брали участь у 
таких заходах:
 Міжнародні курси з нейрорадіології  
«GALEN Global Foundation» (м. Вар-
шава, Польща);

 ХІ Міжнародна школа-семінар 
«Практичні питання сучасної візуа-
лізації в клініці» за участю провід-
них спеціалістів з клініки США (Case 
Western Reserve University School of 
Medicine);

 модульні цикли «Advanced 
MRImaging of Abdomen» (м. Брюс-
сель, Бельгія) та «Advanced 
MRImaging of the Musculoskeletal 
System» (м. Цюріх, Швейцарія);

 клінічний курс з рентгенології E.A.R. 
Tutorial (м. Грац, Австрія) і т. д. 

НАВЧАННЯ
професійний 

підхід 

Один з основних 
принципів роботи 

«НЕЙРОМЕД» – постійне 
вдосконалення. Тому 

лікарі Центру, аби 
тримати руку на пульсі 

сучасних нововведень, 
не припиняють вчитися 

й впроваджувати нові 
знання у практику. 

Актуальні питання 
Наразі	одна	з	головних	тем	сучаснос-
ті	–	запобігання	онкологічним	захво-
рюванням	та	способи	боротьби	з	ними.	
Спеціалісти	«НЕЙРОМЕД»	ретельно	
відстежують	інформацію	щодо	ново-
введень	у	цій	сфері.	Скажімо,	до	таких	
подій	належить	Міжнародний	семінар	з	
медичної	радіології	«Сучасна	візуаліза-
ція	в	онкології»,	що	об’єднав	спеціаліс-
тів	з	України	та	Німеччини.	
Також	лікарі	Центру	часто	діляться	
досвідом	у	питаннях	онкології,	органі-
зовуючи	власні	заходи.	Одним	з	таких	
стала	конференція	«СКТ	діагностика	в	
онкології»,	яка	зібрала	провідних	онко-
логів	Вінницької	області.	Лікарі	Центру	
Світлана	ПАЛАДА	та	Ольга	КЛИМЕНКО	
презентували	свої	напрацювання	у	вияв-
ленні	раку	на	ранніх	стадіях.	
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Усі наші лікарі є учасниками різних професій-
них об’єднань. Зокрема, це Асоціація радіоло-
гів України, Європейська асоціація нев рологів 
(EAN), Американська асоціація нейром’язової 
і електродіагностичної медицини (ААNEM), 
Українська протиепілептична ліга (УПЕЛ), Єв-
ропейська асоціація радіологів.

Вдосконалення навичок	
Внутрішні	навчання	для	усіх	співробітників	давно	стали	тра-
дицією.	Зокрема,	одна	із	зустрічей	була	присвячена	питанням	
серцеволегеневої	реанімації.	Особливу	увагу	приділили	тре-
нуванням	з	надання	медичної	допомоги	при	невідкладних	ста-
нах,	вирішенню	ситуаційних	завдань	з	дефібриляції.
Крім	того,	«НЕЙРОМЕД»	є	майданчиком	для	навчання	моло-
дих	спеціалістів.	Досвідчені	радіологи,	неврологи,	лікарі	УЗД	
періодично	проводять	змістовні	зустрічі	зі	студентами	–	май-
бутніми	лікарями.	Такі	заходи	допомагають	молодим	фахів-
цям	опанувати	обрану	ними	професію	на	практиці.		
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Механізм дії МРТ
На	зображенні,	отриманому	в	ході	магнітнорезонансної	томо-
графії,	патологічно	змінені	ділянки	тканин	і	органів	зовні	від-
різняються	від	здорових.	Це	відбувається	через	те,	що	здорові	
клітини	мають	один	рівень	сигналу,	тоді	як	органи	і	тканини,	
уражені	патологічним	процесом,	видають	інший	сигнал,	зміне-
ний,	так	чи	інакше.	
Чим	більша	індукція	(потужність)	поля	апарата,	яка	вимірюєть-
ся	в	Тесла	(міжнародне	позначення	–	Т),	тим	сильніший	відгук,	
що	реєструється,	і,	відповідно,	тим	вища	якість	зображення.

Переваги 3Т
Томограф	із	3Т	надзвичайно	потужний	–	його	вирізняє	висока	
чутливість	та	просторова	роздільна	здатність,	точність	зобра-
ження.	Все	це	дає	змогу	ефективно	виявляти	патологічні	зміни	
та	візуалізувати	такі	ультратонкі	структури,	як,	скажімо,	черепні	
нерви.	Співвідношення	сигнал/шум	у	системах	з	3Т	удвічі	вище,	
ніж	у	МРТапаратах	з	напруженістю	магнітного	поля	у	1,5Т.	Цей	
показник	якраз	і	забезпечує	ідеальне	зображення,	зменшує	час	
сканування	та	надає	можливість	робити	надтонкі	зрізи	до	0,5	мм.	

МРТ-апарати відрізняються за 
своєю потужністю, яка, звісно, 
впливає на діагностичні спроможності 
обстеження. У «НЕЙРОМЕД» є унікальний 
томограф із  суперпотужністю у  
3 Тесла – Philips Achieva 3T.

РОБАК  
Крістіана 
Олегівна 
Лікар-радіолог 

Як у мікроскопі 
з потужнішим 
збільшенням 
можна поба-
чити найдріб-
ніші деталі, 
так і завдяки 
3Т томографу 
ми отримуємо 
чіткіше зобра-
ження тканин 
мозку, серця і 
м’язів. 

Можливості 3Т
На	апараті	можливо	дослідити	практич-
но	усі	частини	тіла,	крім	легень	та	сер-
ця.	Втім,	навіть	це	завдання	стає	реаль-
ністю	за	умови	додаткового	технічного	
забезпечення.	

Крім звичних досліджень томограф 
«НЕЙРОМЕД» Philips Achieva 3T спро-
можний на високоспеціалізовані опції: 
 дифузія, перфузія і спектроскопія го-
ловного мозку;

 трактографія головного мозку та 
шийного відділу спинного мозку;

 ліквородинамічне дослідження (для 
виявлення прихованих порушень цир-
куляції ліквора).

Ці	дослідження	унікальні	і	входять	до	
технічного	забезпечення	далеко	не	
кожного	томографа.	

3	Тесла	
унікальний томограф

МАГНІТНЕ ПОЛЕ
Потужність томографа визна-
чається індукцією постійного 
магнітного поля, яке генерується 
магнітом приладу. 3Т означає 
супервисоку силу. Для порівняння: 
магнітне поле Землі близько  50 
мікроТ, а сувенірний магнітик для 
холодильника створює магнітне 
поле 5 міліТ.



Neuromed  2021

39ІННОВАЦІЇ

Особливості обстеження
Сучасний	МРТтомограф	Philips	Achieva	3T	–	це	широкі	можли-
вості	для	прицільної	діагностики	органів	малого	таза	у	чоло-
віків	та	жінок.	Апарат	забезпечує	якісне	зображення,	тож	лікар	
зможе	розпізнати	будьякі	патологічні	процеси	–	а	це	запорука	
правильного	діагнозу	та	успішного	лікування.	

За	допомогою	такого	обладнання	у	жінок	більш	ретельно	можна	
дослідити	матку,		сечовий	міхур,	яєчники,	а	в	чоловіків	–	сім’яні	
пухирці,	лімфатичні	вузли	малого	таза	тощо.	Також	є	мож-
ливість	оцінити	стан	кісткових	структур	малого	таза,	чого	не	
покаже	УЗД,	та	проблемні	ділянки	маткових	труб.	Обстеження	
триває	приблизно	пів	години,	проте	коли	треба	провести	дослі-
дження	з	контрастуванням,	час	може	збільшуватись	удвічі.	

Переваги для жінок
Діагностика органів малого таза на апараті Philips Achieva 3T 
виявляє проблеми, що загрожують безпліддям: 

 ЕНДОМЕТРІОЗ. Радіолог		має	можливість	не	лише	підтвердити	
діагноз,	а	й	оцінити	поширеність	патологічного	процесу,	що	
особливо	важливо	перед	оперативним	втручанням	та	для	оцінки	
ефективності	гормонотерапії.

 МІОМИ МАТКИ.	МРТ	дає	змогу	достовірно	визначити	тип	вузлів	
та	їх	розташування.	Ця	інформація	особливо	цінна	для	жінок,	у	
яких	згодом	проводитимуть	ультразвукову	абляцію	–	сучасний	
метод	лікування	міом	матки,	при	якому	вузол	руйнується	за	до-
помогою	ультразвукової	хвилі.	

 ПАТОЛОГІЯ МАТКОВИХ ТРУБ.	Є	можливість	чітко	диференцію-
вати	гідро	та	гематосальпінкс,	що	важливо	для	оцінки	фертиль-
ного	здоров’я	жінки.	

Жінкам краще робити МРТ на 6–12-й день менструального циклу.

КОЗАРЕНКО 
Тетяна 
Маратівна
Лікар-радіолог

Наступним 
після УЗД об-
стеженням 
органів малого 
таза призна-
чають МРТ, 
що дає можли-
вість прове-
сти більш ди-
ференційовану 
діагностику.

МРТ	органів	малого	таза	
нові можливості з 3 Тесла

Профілактика та вчасне лікування 
захворювань органів малого таза 

допоможуть зберегти репродуктивну 
функцію та уникнути ускладнень, що 
можуть мати серйозні наслідки для 
здоров’я. 

Переваги для чоловіків
МРТ допомагає максимально ретельно 
дослідити передміхурову залозу, осо-
бливо коли у пацієнта є підвищений 
рівень простат-специфічного антигену 
(ПСА). 

По-перше,	виявити	всі	осередки	з	
підозрою	на	онкологічний	процес,	аби	
лікаруролог	безпомилково	зробив	
пункційну	біопсію.

По-друге,	з	високою	вірогідністю	можна	
визначити,	чи	новоутворення	є	доброя-
кісним	та	потребує	спостереження,	а	чи	
йдеться	про	злоякісну	пухлину	і	діяти	
треба	невідкладно.

МТР органів малого таза у чоловіків роб-
лять тільки з контрастом.

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ
За три дні до проведення МРТ органів ма-
лого таза не рекомендують їсти овочі, 
фрукти, солодощі, молочні продукти. За 
рекомендацією лікаря можна прийняти ліки 
від здуття живота та спазмолітики. 
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Особливості діагностики
Діагностика	на	апараті	3Т	дає	можли-
вість	отримати	більш	чіткі	зображення	з	
кращою	роздільною	здатністю	порівня-
но	з	апаратами	1,5	Т,	а	значить	–		ефек-
тивніше	розпізнавати	уражену	тканину.	
Дослідження	триває	40–50	хв.

Коли потрібне обстеження
Для	скринінгу	жінок	з	високим	ризиком	
розвитку	раку	грудних	залоз	МРТ	засто-
совують	як	метод	№1,	у	всіх	інших	ви-
падках	його	використовують	тільки	після	
рентгенівської	мамографії	чи	УЗД.	

ОБСТЕЖЕННЯ НЕОБХІДНЕ ПРИ:
 передопераційному стадіюванні щой-
но виявленого раку грудних залоз; 

 оцінці ефекту передопераційної хі-
міотерапії (дослідження роблять на 
початку та в кінці курсу);

 оцінці стану імплантів грудних залоз;
 підозрі на локальний рецидив (за	
відсутності	можливості	проведення	
біопсії);

 наявності підозрілих виділень із 
сосків;

 оцінці уражень з високим рівнем ри-
зику;

 множинних простих та складних кі-
стозних утвореннях;

 вкрай щільній грудній залозі великих 
розмірів (чашка	С	і	більше).

МРТ	грудних	залоз	
на апараті 3 Тесла

ГУРАНДО Андрій 
В’ячеславович
Лікар-радіолог

МРТ молочних  
залоз – це пере-
довий та висо-
коефективний 
метод діагнос-
тики, що може 
оцінити стан 
грудей, а та-
кож цілісність 
силіконових 
імплантів. 

У кожної восьмої жінки у світі є ризик 
виникнення раку грудей. Апарат 

Philips Achieva 3T дає змогу зробити 
більш точні обстеження та виявити 
найменші патологічні зміни.

Обмеження та застереження 
Стандартні обмеження до МРТ:	клаустрофобія,	наявність	кар-
діостимуляторів,	металевих	елементів	і	вага	понад	135	кг.	
Якщо жінка вживає препарати для замісної гормональної 
терапії,	їй	порекомендують	скасувати	їх	прийом	за	місяць	до	
обстеження.

ДЕНЬ ЦИКЛУ

Дослідження краще  
проводити з 5 по 14 день 
менструального циклу.

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ?
Направлення лікаря та всю медичну доку-
ментацію, що стосується захворювання. 
Скажімо, усі попередні результати:

1УЗД грудних залоз;

2 мамографічних досліджень з плівками 
або/та дисками й описом;

3 МРТ грудних залоз з диском та описом;

Ця інформація 
потрібна 
лікарю для 
порівняння 
стану молоч-
них залоз у 
динаміці та 
оцінки ново-
виявлених 
змін.
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КТ VS МРТ
Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія –  
ефективні, високоінформативні й поширені у різних галузях 

медицини методи діагностики. У чому їх відмінність?

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУР

Протипоказання та ризики	

 МРТ	
працює за допомогою 

магнітного поля та 
радіочастотних імпульсів 

Принцип дії 

Мета застосування 

 КТ
проводиться із застосуванням 

рентгенівських променів

МРТ 
призначають в амбулаторних умовах, з метою виявлення 
онкологічних захворювань, обстеження головного мозку, 

хребта, органів малого таза, суглобів, м’яких тканин 

КТ 
застосовується при потребі  екстреної діагностики 
патологій черевної порожнини та грудної клітки, 

внутрішніх кровотеч, травм, переломів

МРТ 
також не становить загрози здоров’ю, за умови дотримання 

рекомендацій фахівців та правил техніки безпеки при 
здійсненні дослідження. Втім, пам’ятайте, що процедура 

заборонена пацієнтам, в організмі яких встановлені 
металеві конструкції або електронні пристрої, зокрема, 

кардіо- й нейростимулятори, інсулінові помпи 

Обидві методики є доволі безпечними для 
людського організму, за умови правильного 

виконання процедур.КТ 
не несе ризиків для здоров’я пацієнта в разі  

використання технології чітко за призначенням 
лікаря і з мінімальною дозою опромінення.  
Втім, при надто частих обстеженнях може 

виникнути ризик розвитку онкологічних патологій

10-15 хв. 30-45 хв.
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Крокувати вперед,      
УСМІХАЮЧИСЬ

Почуття гумору – 
ось без чого навряд 

чи вдалося б зробити 
кар’єру акторові, шоуме-
ну, телеведучому  Ігорю 
ЛАСТОЧКІНУ. Та комік усер-
йоз наголошує: з власним 
здоров’ям жартувати не 
варто в жодному разі! 

У круговерті буднів 
Творити	свято	–	непроста	робота:	щоб	
відзняти	легкі	розважальні	шоу,	творчі	
групи	працюють	не	покладаючи	рук.	Чи	
не	щодня	Ігор	ЛАСТОЧКІН	перебуває	у	
постійних	роз’їздах,	адже		зйомки	у	нього	
заплановані	на	тижні	та	місяці	наперед.	
Побути	з	родиною	чи	приділити	час	своє-
му	хобі,	футболу,	йому	вдається	лише	у	
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проміжках	між	проектами...	Й	вочевидь	
пауза	на	лікарняний	–	це	не	те,	що	може	
дозволити	собі	популярний	актор!	

Неочікуваний збій
Та	організм	може	діяти	на	власний	роз-
суд.	Це	розум	зосереджений	на	подіях,	
внесених	у	робочий	щоденник,	а	тіло,	
слухняний	виконавець,	часом	накопичує	
втому	та	внаслідок	перенапруження	
вибивається	з	ладу.	Тож	найважливіше	
завдання	на	тому	етапі,	коли	негаразди	
даються	взнаки	больовими	проявами,	–	
з’ясувати,	де	відбувся	збій.	І	це	не	завж-
ди	вдається	зробити	відразу.		

Перше,	що	спало	на	думку	Ігореві,	коли	
в	нього	почала	боліти	шия,	напевно,	по-
тягнув	м’язи,	коли	у	ході	гри	у	футбол	
відбивав	м’яча	головою!	Чи	може,	винен	
протяг	у	машині,	або	холодне	повітря	
від	кондиціонера	в	офісі...	Оскільки	при-
чина	болю	на	початку	здавалася	оче-

«ГОЛОВНЕ	–	ВЧАСНО	ЗВЕРТАТИ	УВАГУ	НА	СТАН	ЗДОРОВ’Я.	Й	
КЛЮЧОВУ	РОЛЬ	У	ЦЬОМУ	ВІДІГРАЄ	ДІАГНОСТИКА:	ДЛЯ	ТОГО,	
ЩОБ	ВИЛІКУВАТИСЯ,	ПОТРІБНО РОЗУМІТИ, ЩО ЛІКУВАТИ,	БО	
Ж	СПЕЦІАЛІСТИ	ПОВИННІ	МАТИ	ЦІЛІСНУ	КАРТИНУ.	У	ПІДСУМКУ	
ВИХОДИТЬ:	ТОЧНА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМИТЬ ЧАС ТА ГРОШІ	
Й	СТАЄ	ЗАПОРУКОЮ	ШВИДКОГО	ВІДНОВЛЕННЯ».

видною,	то	в	хід	пішли	знеболювальні	
мазі,	таблетки	і	пігулки.	Актор	зізнаєть-
ся:	«Здавалося,	стає	легше,	та	мене	не	
полишало	внутрішнє	відчуття	того,	що	я	
щось	роблю	не	так.	Я	ж	не	лікар!»	

Чим допоможе інтернет?
Без	експертної	лікарської	думки,	покла-
даючись	на	допомогу	«гугла»	у	пошу-

ках	методик	лікування	болю	в	шиї,	мож-
на	надибати	все,	що	завгодно	–	поради	
завітати	до	мануального	терапевта	чи	
масажиста,	пройти	сеанси	акупунктури,	
зайнятися	йогою	у	Тибеті...	«На	щастя,	
у	мене	є	знайомий	з	медичною	освітою.	
Він	роз’яснив,	що	розпочинати	треба	з	
МРТ,	і	на	підставі	точних	даних	чітко	
зрозуміти,	що	саме	болить	і	як	лікувати	
захворювання»,	–	згадує	Ігор.	І	ось	тут	
«гугл»	таки	зміг	зробити	свою	справу:	
пошук	за	запитом	«Найкращий	центр	
МРТ	у	Києві»	привів	до	«НЕЙРОМЕД».	

Лікар	підтримав	такий	вибір,	звернувши	
увагу	на	те,	що	в	цьому	центрі	встанов-
лено	потужний,	унікальний	3	Тесловий	
МРТ	апарат.	Тож	уже	наступного	ранку	
актор	стояв	на	порозі	Центру	та	го-
тувався	пройти	магнітнорезонансну	
томографію	шийного	відділу	хребта.	
«Відчуття	під	час	проходження	проце-
дури	були	цікавими,	нагадували	подо-

рож		у	якомусь	апараті	з	фантастичних	
фільмів.	Мені	навіть	вдалося	трохи	пе-
репочити,	поки	тривало	обстеження»,	–	
ділиться	враженнями	Ігор.	

Правильний алгоритм
Результат	був	готовий	дуже	швид-
ко,	й	пацієнта	відразу	спрямували	на	
консультацію	до	нейрохірурга.	Лікар	
на	знімках	безпомилково	вказав,	що	
болить,	як	болить	і	що	буде,	якщо	затя-
гувати	з	розв’язанням	проблеми,	а	не	
лікувати	грижу,	яка	якраз	і	була	причи-

ною	всіх	негараздів.	І	герой	нашої	роз-
повіді	усвідомив:	«Одним	уколом	тут	
не	відбудешся.	Для	того,	щоб	і	надалі	
мати	змогу		посміхатися	на	всі	32,	по-
трібно	зайнятися	собою.	Лікар	підказав,	
де	пройти	реабілітацію	–	на	щастя,	лі-
кування	було	консервативним,	тривало	
недовго,	і	я	в	короткий	термін	зміг	по-
вернутися	до	звичного	ритму	життя».	
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Де	звичайна	людина	проводить	більшу	части-
ну	свого	життя?	Вчені	називають	страшенну	
цифру	–	третину	часу	ми	перебуваємо	на	ро-
боті.	Але	колектив	«НЕЙРОМЕД»	це	зовсім	не	
лякає,	ба	більше	–	проводимо	ми	цей	час	завше	
з	користю	та	задоволенням.	Сприяють	цьому	і	
посправжньому	дружні	стосунки	в	колективі,	
яскраве	корпоративне	життя,	івенти	та	спільні	
відпочинки.	

Найпотужніше	та	найсучасніше	обладнання	в	
комплексі	з	командою	професіоналів	вивело	
наш	Центр	не	тільки	на	конкурентоспроможний,	
а	й	на	найвищий	рівень	у	Вінницькій	області	та	
за	її	межами.	Тож	пропонуємо	вам	прагнути	до	
найкращого	разом	з	«НЕЙРОМЕД».

СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ:
Найкращі у своїй справі діагности нашого міста.
Лікарі з багаторічним досвідом роботи.
Адміністратори, оператори кол-центру, ме-
дичні сестри та санітарки, які турбуються про 
комфорт та створення ідеальних умов для пе-
ребування в нашому Центрі.
«НЕЙРОМЕД» – це велика та дружня родина. 
Для кожного співробітника створюються най-
комфортніші умови для роботи.  
А саме:
 офіційне працевлаштування;
 можливість безперервного розвитку та нав-
чання;

 якісний соціальний пакет: харчування, до-
звілля, страхування.

Якщо бажаєте стати части-
ною нашої команди – шу-
кайте анкету на офіційному 
сайті neuromed.ua або пере-
ходьте за QR кодом.

Сім’я	«НЕЙРОМЕД»
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Сім’я	«НЕЙРОМЕД»
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Віктор  
БАШТА: 
Склалося так, що я кілька 
разів проходив обстеження в 
цьому медичному закладі. Й 
визначив для себе дві пере-
ваги Центру: найсучасніше 
обладнання та професійний 
медичний персонал. Крім 
МРТ та СКТ тут є можли-
вість зробити УЗД та ЕНМГ 
(електронейроміографію). 
Ще один плюс – оптималь-
не співвідношення «ці-
на-якість»! 

Для фахівців 
Центру щирі 

відгуки пацієн-
тів – це найбіль-
ша нагорода та 
найвище визнан-
ня. Дякуємо за 
те, що ділитеся 
досвідом! Ваші 
коментарі допо-
магають нам зро-
стати та вдо-
сконалюватися. 

Євгенія  
ВИСОЦЬКА: 
На обстеження до Центру 
ми записалися швидко й 
пройшли його без затримок. 
Привітні та чуйні дівчата 
з рецепції дали відповіді 
на всі запитання, які нас 
цікавили. Результат дослі-
дження ми чекали годину. 
Цей час минув непомітно 
завдяки комфортним умо-
вам перебування в клініці: 
є можливість подивитися 
телевізор і підзарядити те-
лефон. Одне слово, якість, 
професійність та турбота 
про пацієнтів на найвищому 
рівні!

Віолетта  
НАЗАРЧУК: 
Величезна подяка фахів-
цям Центру. Я робила МРТ 
шийного відділу хребта й 
була дуже задоволена об-
слуговуванням. Процедуру 
здійснили швидко й якісно, 
на сучасному обладнанні. 
Потім мій лікар дав високу 
оцінку тому, як у Центрі 
проінтерпретували ре-
зультати обстеження. Не 
шкодую, що звернулася у 
«НЕЙРОМЕД», адже пра-
вильний діагноз – це поло-
вина успішного лікування. 
Рекомендую!

Михайло  
ЧАЙКА: 
Неодноразово користувався 
послугами Центру. Щоразу 
переконуюсь у професіона-
лізмі персоналу й у чудово-
му ставленні до пацієнтів. 
На мою думку, це найкра-
щий діагностичний центр у 
Вінниці. 
Безперечно, тут усе на «від-
мінно»!

Пацієнти	–
наш рушій  
прогресу!
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