NH/III/INF/024//02
Přehled zobrazovacích metod RDG

Přehled zobrazovacích metod zajišťovaných Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
intramurálních a extramurálních.
Radiodiagnostické oddělení NNP LDN Horažďovice, s.r.o. provádí na RDG odd. tato vyšetření:
Skiagrafie: není nutné objednání předem
hlavy – standardní i speciální projekce (Schüller, Stenvers, VDN apod.)
páteře- standardní projekce i speciální (u dětí na skoliózu, atd.)
plic
břicha
horních a dolních končetin
Sonografie: provádí MUDr. Voves Jiří (soukromě) pondělí a čtvrtek
pouze po tel. objednání na čísle 376 512 210
karotid
štítná žláza a krk
pleurální dutiny
prsa, axily a přilehlé LU
horní a dolní polovinu břicha
žíly a tepny HK a DK – Dopplerovou metodou
měkké části těla (skrotum, klouby apod.)
Extramurální vyšetření, která se v Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. neprovádějí,
ale poskytuje je FN v Plzni a Klatovská nemocnice a.s.
Na tato vyšetření objednává indikující lékař v příslušném ZZ
Mammografie
Nukleární medicina
Magnetická rezonance
Invazivní metody
CT vyšetření
Režim jednotlivých vyšetření:
Na skiagrafické vyšetření dochází pacient sám nebo je přivezen sanitářem z oddělení. Hospitalizovaní
pacienti jsou již zapsáni v NIS (nemocniční informační systém) systému, pracovník RDG oddělení
pouze převezme řádně vyplněnou žádanku. Pacienti od externích lékařů předají řádně vyplněnou
žádanku u příjmu, kde jsou zapsáni do NIS. Pacient vyčká v čekárně. Skiagrafické vyšetření se
provádí ihned po zapsání do NIS. Malé děti, pacienti urgentní nebo hospitalizovaní mají přednost.
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Sonografická vyšetření provádí lékař, který též určuje pořadí pacientů. Pouze po objednání na rdg
oddělení. Sonografická vyšetření se popisují ihned po provedení vyšetření, výsledek dostává pacient
do ruky ihned.
Výsledky skiagrafie jsou vyhotovovány do 24 hod. Na osobní žádost indikujícího lékaře je možné
oznámit výsledek vyšetření telefonicky prostřednictvím popisujícího lékaře nebo rdg laboranta. Popisy
skiagrafie jsou zaznamenány v NIS a zároveň v tištěné formě na jednu kopii žádanky. Výsledky –
popisy jsou distribuovány po areálu nemocnice sítí NIS a zároveň v tištěné podobě. Výsledky pro
externí lékaře jsou v tištěné podobě umisťovány do označených schránek. Distribuci těchto výsledků
do 24 hod. zajišťuje nemocnice. Po domluvě si pacient si může popis vyzvednout osobně. Obrazová
dokumentace je archivována na RDG oddělení (snímky 5 let zpětně) a od roku 2012 v digitální
podobě v síti PACS. Na vyžádání indikujícího lékaře je možnost přenosu dat vyšetření na CD nosiči,
nebo zaslání po medicinální síti, která tento systém mají.
Telefonní čísla pro objednání: skiagrafie 376 512 210

sonografie 376 512 210

lékaři:

MUDr. Jiří Voves
MUDr. Jiří Seidl
MUDr. Michaela Polánková

Radiologický asistent:

Lenka Staňková Dis.
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