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Í.Nováková D.,Iglerová, Cermínová:
Aplikace DIAMOXU a HMPA O při vyšetření perfuze mozku SPÉCT - práce
sestry.

, 2.Augustinová J.:
Informace z kongresu EANM.

J KNM-FN Motol Praha
Súhrn nebol dodaný.

3.Netíková M., Urbanová E.:
Scintigrafická diagnostika akutního skrota.
ONM FN Hradec Králové

Scintigrafické vyšetření skrota je jednoduchá neinvazivní metoda
v diferenciální diagnostice torze a zánětu varlete. Po rychlé i.v. aplikaci
99mTc-pertechnetátu se sleduje pomocí gamakamery jeho distribuce v oblasti
skrota. Posuzuje se fáze perŕuzní a tkáňová. Při akutní torzi dochází k snížení
až výpadu záchytu radiofarmaka do varlete ve fázi tkáňové. Za 24 hod. od
vzniku torze přetrvává defekt, avšak již s periferní hyperemií. Zánětlivé stavy
mají zvýšený záchyt ve fázi perŕuzní i tkáňové.

Scintigrafické vyšetření má vysokou senzitivitu i specificitu (asi 90 %).
Problematické nálezy mohou být při intermitentní torzi, semitorzi či starší torzi,
doprovázené výraznou zánětlivou složkou. Vyšetření není použitelné u

1 retinovaného varlete.

4. Sopko V., Jakubova O.:
Rádionuklidové vyšetrenie po spenektómii.
ONM Nemocnica S.Kukuru Michalovce
Súhrn nebol dodaný.

5.Steinerová M.:
Funkční scintigrafie pro vyšetřování transplantované ledviny.
KNMFN Ostrava-Poruba
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Funkční scintigrafii provádíme u každého nemocného
s transplantovanou ledvinou v časné pooperační fázi do 4 dnu p. op. a pak
v dalších časových intervalech podle klinického průběhu.

Ve sdělení je popsána metodika a diskutovány některé problémy
techniky vyšetření i sledovaných funkčních parametru.
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6.Rabatin Ľ.: SK97K0370
Transformácia obrazových scintigrafických vyšetření.
KNMFN Košice
Súhrn nebol dodaný.

7. Benešová V.,Mysliveček M.,Erban J.:
Scintimamografie 99 mTc-MIBL
KNM FN Olomouc

Scintimamografie je diagnostická metoda, která muže :
- rozlišit mezi benigní a maligní lézí prsu,
- detekovat metastázy v nehmatných axilárních uzlinách,
- potvrdit klinicky pozitivní metastázy v lymfatických uzlinách.

Vyšetření provádíme planárně po aplikaci 99mTc-MÍBI v „prone,, a AP
projekcích, vyšetrovací lůžko je upraveno speciálními podložkami, které
umožňují optimální polohu pacienta při vyšetření.

Cílem sdělení je popsat naše roční zkušenosti s touto vyšetrovací
metodou a navázat na první sdělení přednesené na DNM v Hradci Králové.

8. Bencsiková D.,Binková A.:
SPÉCT mozku u epileptiku - asistence SZP.
V-RIP IKEM Praha
Súhrn nebol dodaný.

9. Bencsiková D.,Binková A.:
Scintigrafické vyšetření ledvin u detí.
V-RIP IKEM Praha
Súhrn nebol dodaný.
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