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ІНФОРМАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ БАГАТОЗРІЗОВОЇ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА ОСНОВНІ ПРИЧИНИ 

ПОМИЛКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОТРИМАНИХ ДАНИХ ПРИ 

ОБСТЕЖЕННІ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

М. І. Линник, Г. Л. Гуменюк, Н. М. Мусієнко

Резюме. У статті вказується на високу інформативність багато-

зрізової комп’ютерної томографії (БЗКТ) при обстеженні пульмоно-

логічних і фтизіатричних хворих. Показані причини й складності її 

впровадження в практичну медицину. Адекватне програмне забезпе-

чення й правильна інтерпретація отриманих даних дозволяє значно 

зменшити кількість діагностичних помилок. Доведена необхідність 

проведення БЗКТ на ранніх етапах обстеження фтизіопульмонологіч-

них хворих.

Ключові слова: багатозрізова комп’ютерна томографія, інформа-

тивність БЗКТ, програмне забезпечення, помилки діагностики.

DESCRIPTIVENESS MODERN MULTISLICE 

COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAIN REASON 

FOR ERRONEOUS DATA WHEN EXAMINING 

PHTISIOPULMONOLOGY PATIENTS

M. I. Lynnik, G. L. Humenyuk, N. M. Musiyenko

Summary. In the article was shown the high information of multislice 

computed tomography (CT) examinations of patients with pulmonary dis-

cases and TB. The causes and complexities of its implementation into the 

practice medicine were shown. Adequate software and the correct interpreta-

tion of the data allows to reduce significantly the number of diagnostic mis-

takes. The necessity of MSCT use in the early stages of examination in pul-

monary and TB patients.
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