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I. Ar radiologinis tyrimas reikalingas? Ko tikimės?
•
•

•
•

Radiologiniai tyrimai nenaudojami infekuotumo nustatymui, o tinka tik COVID19 išraiškai plaučiuose įvertinti.
Radiologiniai požymiai nėra specifiniai, jie konkrečiai COVID-19 nepatvirtins
- kitos infekcijos, ypač atipinės pneumonijos, intersticinės plaučių ligos ir kt.
patologija, gali pasireikšti labai panašiai.
Būtinas klinikinis COVID - 19 įtarimas (karščiavimas, kosulys, limfopenija,
CRB padidėjimas, epidemiologiniai duomenys).
Įvertinti žinomas gretutines ligas.

II. COVID-19 radiologinė diagnostika:
1. Rentgenografija (pirmo pasirinkimo tyrimas)

•

•
•
•

Portatyvu ar stacionariu aparatu - minimalus kontaktas, kontroliuojama
plitimo rizika, saugomi žmogiškieji, apsaugos priemonių ir laiko resursai. Gali
padėti atmesti alternatyvias diagnozes.
Objektyvus metodas dinamikai vertinti.
Radiologiniai požymiai pasireiškia palaipsniui ir tiesiogiai priklauso nuo
ligos simpotų pasireiškimo.
Būtina klinikinė informacija.

2. Kompiuterinė tomografija (KT)

•
•
•
•
•
•

Tyrimas atliekamas be i/v kontrastavimo
KT tyrimas be pakitimų plaučiuose neatmeta ankstyvos COVID-19 infekcijos
galimybės.
Jei rentgenograma be pakitimų, o klinika būdinga.
Jei keistųsi gydymo taktika, kai rentgenograma abejotina, yra klinikinis
COVID- 19 įtarimas.
Jei įtariamos komplikacijos, gretutinė/alternatyvi patologija.
Siuntime būtini klinikiniai duomenys ir tyrimo tikslas

III. Personalo apsauga:
•

Radiologijos technologai ir radiologai (atliekantys UG tyrimą) tiesiogiai
kontaktuojantys su COVID - 19 pacientais remiantis tarptautinėmis
rekomendacijomis privalo būti aprūpinti:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Vienkartinėmis pirštinėmis
Apsauginiu skysčiui nepralaidžiu chalatu ar kombinezonu
Respiratoriumi (FFP2/FFP3)
Aspauginiais akiniais arba skydeliu
Diagnostinėmis pirštinėmis

Manome, kad tiriant COVID-19 pacientus svarbus įvairių specialistų tarpusavio
bendradarbiavimas bei kolegiškumas.
Norime informuoti, jog pasaulinės rekomendacijos šiuo metu labai greitai keičiasi, todėl pateiktos
rekomendacijos bus nuolat atnaujinamos
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