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Precyzja i komfort pacjenta, czyli nowoczesna diagnostyka obrazowa w Kielcach

W Kielcach właśnie powstało kolejne centrum medyczne należące
do grupy Affidea. Jest ono wyposażone w najnowszy w regionie
aparat rezonansu magnetycznego, który pozwala na drobiazgowe
przebadanie w komfortowych warunkach m.in. głowy, kręgosłupa
czy stawów. Dostęp do takich profesjonalnych badań obrazowych
i nowoczesnej aparatury jest niezwykle ważny – stanowi nieocenioną pomoc w rozpoznawaniu wielu
chorób, także nowotworowych.
Badania – nie tylko, gdy coś
ci dolega
Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na jej pokonanie – wiemy to doskonale. Stosując badania
obrazowe profilaktycznie zyskujemy
dodatkową przewagę, bo dzięki nim
możliwe jest wykrycie schorzenia
w początkowej fazie, gdy jeszcze
nie daje o sobie znać. Nawracające
dolegliwości mogą już wskazywać
na bardziej zaawansowane stadium.
Gdy więc dostrzeżesz je u siebie, koniecznie skonsultuj swój stan z lekarzem, by jak najszybciej znaleźć źródło niepokojących objawów i zaplanować skuteczną terapię. We wszystkim
tym może pomóc rezonans magnetyczny. – Rezonans magnetyczny to
jedna z kluczowych metod diagnostyki
obrazowej. Za pomocą pola magne-

O badaniach warto pomyśleć nie
tylko, gdy już towarzyszą nam
niepokojące czy nawracające
dolegliwości, ale i profilaktycznie.
Dzięki temu wiele schorzeń (nie
tylko raka) można wykryć jeszcze
zanim pojawią się ich objawy,
a w efekcie skutecznie je leczyć!

tycznego i fal radiowych pozwala na
uzyskanie wyjątkowo precyzyjnego obrazu wnętrza ludzkiego ciała
oraz szybkie wykrycie wielu zmian chorobowych. Badanie jest bezbolesne,
nieinwazyjne oraz bezpieczne – mówi
Paweł Pytlewski, Dyrektor Regionu
Świętokrzyskiego Affidea, w ramach
którego działa Ce trum Medyczne Affidea w Kie cach (ul. Szydłówek Górny 10). To właśnie ta nowo powstała
placówka dysponuje najnowszym
w regionie aparatem rezonansu magnetycznego, który nie tylko bardzo
dokładnie przedstawia w trójwymiarze anatomię pacjenta, ale i zapewnia
badanemu większy komfort. W jaki
sposób?

z pozostaniem w bezruchu lub nie
mogą wstrzymać oddechu przez dłuższy czas – mówi Paweł Pytlewski z Centrum Medycznego Affidea w Kielcach.
Sprzęt, którym dysponuje ta placówka, pozwala też na diagnozę pacjentów o solidniejszej budowie ciała,
bo udźwig stołu aparatu wynosi
250 kg. Dodatkowo ten nowoczesny
rezonans magnetyczny nie tylko redukuje hałas podczas skanowania,
ale nawet daje pacjentowi w tym czasie możliwość słuchania swojej muzyki dzięki specjalnemu, wbudowanemu panelowi do jej odtwarzania.

Muzyka zamiast dźwięków
aparatury

Marka Affidea jest już dobrze znana
mieszkańcom Kielc. To właśnie w tym
mieście w 2001 roku przy ul. Jagiellońskiej powstała pierwsza w Polsce
placówka diagnostyczna tej sieci
(wówczas pod szyldem Euromedic).
– Cieszymy się z zaufania, jakim darzą
nas mieszkańcy Kielc. Dostrzegliśmy
duże zapotrzebowanie na profesjonalną diagnostykę w tym regionie, stąd
decyzja o otwarciu drugiego Centrum
w stolicy województwa świętokrzyskiego – mówi Paweł Pytlewski z Affidea.
– Obecnie w naszej nowej placówce
wykonujemy rezonans magnetyczny
obszaru głowy, kręgosłupa, stawów,
kończyn górnych i dolnych oraz miednicy. Sukcesywnie planujemy również rozszerzać zakres badań, by przy

Wielu pacjentów boi się badań obrazowych, kojarząc je z przeszywającym dźwiękiem aparatury i ciasnym
tunelem. Tymczasem dziś nowoczesny sprzęt pozwala minimalizować takie negatywne odczucia,
a taże skrócić czas samego badania.
– Nowy rezonans magnetyczny
SIGNA™ Voyager 1,5T firmy GE Healthcare, którym dysponujemy w naszym Centrum, posiada większą średnicę tunelu
do badania, dzięki czemu pacjent
zyskuje więcej miejsca wewnątrz.
Wszystko to umożliwia wykonanie rezonansu u osób, które mają lęk przed
ograniczoną przestrzenią, trudność

Nowe Centrum, dobrze znana
marka

pomocy rezonansu magnetycznego
diagnozować także prostatę i serce.
Zamierzamy też wprowadzić badanie
whole body STIR. To nowoczesna metoda, która pozwala na zeskanowanie całego ciała. Stosowana jest jako
technika przesiewowa, która umożliwia uchwycenie np. nowotworowych
zmian ogniskowych jeszcze zanim
pojawią się jakiekolwiek objawy raka,
a nawet wcześniej niż ulegają podwyższeniu markery nowotworowe w surowicy krwi – wyjaśnia. To bardzo ważne
w szczególności w obliczu rosnącej
zachorowalności na nowotwory. Według szacunków WHO liczba zachorowań na raka w Polsce z przeszło
185,5 tys. w 2018 roku wzrośnie
w 2025 roku do niemal 204 tys.
Affidea to międzynarodowa sieć nowoczesnych centrów diagnostycznych
oraz radioterapii onkologicznej z ponad
20-letnim doświadczeniem. Działa obecnie
w 16 europejskich krajach. W Polsce specjalizuje się w diagnostyce obrazowej (m.in.
rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa czy pozytonowa tomografia emisyjna), a także kompleksowej opiece dla
pacjentów onkologicznych, z której mogą
oni korzystać w Affidea Międzynarodowych
Centrach Onkologii.
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