
Amir Ghaedi: Rádiológia je kľúčová pri odhalení chorôb
symptomatických aj asymptomatických pacientov
Na prevenciu bymali dbať najmä
ľudia, ktorí majú vrodené genetic-
ké predispozície, tvrdí skúsený le-
kár.

Pochádza z Iránu, no usadil sa na
Kysuciach. Dnes vedie Rádiologické
pracovisko v Medmedical Klinik
v Oščadnici.

Rádiológ Amir Ghaedi v rozho-
vore zdôrazňuje, že práve včasnou
diagnostikou môžu ľudia predísť to-
mu najhoršiemu...

Rádiológovia sú veľmi žiadaní
odborníci, veď ide o perspektívne,
ale aj technicky a odborne náročné
medicínske povolanie. Prečo ste sa
rozhodli pre túto špecifikáciu me-
dicíny?

Rádiológia je veľmi široký odbor.
Je pravda, že v tomto smere ide tech-
nika rýchlodopredu.Kedysi smemali
k dispozícii len röntgeny, dnes už
pracujeme aj pomocou cétečiek, ul-
trazvukov, magnetickej rezonancie.
V dnešnej dobe už teda nehovoríme
o odbore röntgen, ale o rádiológii,
kde sa realizuje vyšetrenie pomocou
ionizujúcehožiarenia (napr. röntgen,
CT, PET, MMG) a formou neioni-
začných metód (ultrazvuk, MRI, ...).
Rádiológia sa nezaoberá ochorením
konkrétnej časti tela. Rádiológ tak
musí mať prehľad vo všetkých oblas-
tiach medicíny. Možno práve to ma
na tom lákalo.

Vďaka rádiológii dokážete odha-
liť rôzne zákerné choroby, čo
umožňuje včas nastaviť liečbu pa-
cienta...

Čo sa týka prevencie, je rádiológia
absolútnekľúčová.Vďakanejviemeaj
počas preventívnych prehliadok od-
haliť rôzne choroby, aj keď pacient
nemá ešte žiadne symptómy. Počas
dvadsiatich rokov mojej praxe sme
v mnohých prípadoch predišli tomu
najhoršiemu včasnou diagnostikou.

Takže pacient prišiel na preven-
tívnu prehliadku s tým, že je zdra-
votne v poriadku, no skríning uká-
zal niečo iné?

Žiaľ, áno. Aj takéto prípady sa čas-
to stávajú. Preventívne prehliadky sú
však len malá časť našej roboty. Na-
šou hlavnou úlohou je diagnostiko-
vanie chorôb pri podozrení klinic-
kých lekárov.

Môžete byť konkrétnejší?
Spomínam si napríklad aj na 24-

ročného chlapca, ktorému nebolo
absolútne nič. Prišiel naozaj len na
preventívnu prehliadku. Urobili sme
röntgen hrudníka a objavili sme sa-
mé guľky, metastázy semenníkov.
Pamätám si aj na mladíka, ktorý pri-
šiel na ultrazvuk brucha a ja som
v karte zistil, že má vysoký choleste-
rol. Pozrel som tak krčné tepny. Jed-
na strana bola kriticky zúžená o 84
percent. Pacient bol bez akýchkoľvek
príznakov. A takých prípadov bolo
viac. Napríklad mávajú PKD (poly-
cystickú obličkovú chorobu), ale aj
ďalšie ochorenia. U žien sú to často
nezhubné a zhubné nádory materni-
ce, vaječníkov, prsníkov, u detí na-
príklad kostné nálezy. U staršej ge-
nerácie je tých nálezov viac, naprí-
klad žlčníkové a obličkové kamene,
cysty , nádory. Žiaľ, sú to dennoden-
né záležitosti.

Máte informácie o tom, ako sa
vyvíjal zdravotný stav spomína-
ných pacientov?

To je individuálne. Za tie roky mi
rukami prešli tisícky ľudí, takže to je
naozaj komplikovaná otázka. Nie-
ktorí pacienti chodia ku mne už roky
aj z ďaleka. Napríklad z Rimavskej
Soboty, Levíc, Košíc, Galanty. Ta-

kých nie je až tak veľa, zapamätám si
ich, zvyšok je naozaj ťažké držať
v hlave. Ak máte na mysli aj vyššie
spomínaného 24-ročnéhomuža, žiaľ,
on zomrel krátko po diagnostikovaní
rakoviny semenníkov. Celkovo je
veľká chyba, že ľudia väčšinou chodia
k lekárovi, až keď sa objavia symp-
tómy. To už je ale niekedy neskoro.
Prevenciu naozaj netreba podceňo-
vať. Samoliečenie a „babské recepty“
končia často tragicky. Žiaľ, sme takí
všetci. Nebudem klamať, aj ja som
rovnaký. No na manželku a deti som
úplne iný, dôraznejší.

Ktoré choroby je podstatné čím
skôr odhaliť?

Toje širokáotázka.Povedalby som
to tak. Na prevenciu by mali dbať
najmä ľudia, ktorí majú vrodené ge-
netické predispozície. Ak vedia
o tom, že mali v rodine onkologické
ochorenie, mali by si dávať ešte väčší
pozor. Som toho názoru, že veľmi ve-
ľa ochorení má genetický pôvod. My
ako ľudianedokážeme ichvýskytmoc
ovplyvniť. Jediné, čo môžeme urobiť,
je ich včas diagnostikovať a liečiť.

Technika ide v tomto smere veľ-
mi rýchlo dopredu. Musíte sa ne-
ustále vzdelávať, je náročné adap-
tovať sa na nové a nové prístroje?

Pred dvadsiatimi rokmi sme pra-
covali pomocou prístrojov, ktoré sa
s tými dnešnými nedajú ani len po-
rovnávať. Teší ma, že v Medmedical
Klinik v Oščadnici máme vôbec naj-
modernejší röntgen na Kysuciach.
Výrazne nám to pomáha v práci,
oveľa lepšie môžeme dbať o našich
pacientov. Čo sa týka nejakých ško-
lení, viem, na čo prístroje slúžia. Skôr
je to o tom, aby sme sa ich naučili ob-
sluhovať po technickej stránke.

Vieme, že žiarenie má aj svoje
negatíva. Je dôvodom obávať sa ta-
kýchto vyšetrení aj v dnešnej dobe?
Ľudia majú pred tým stále rešpekt,
obavy...

Dnes už sú tie metódy úplne inde,
pri snímkach je žiarenie naozaj mi-
nimálne. Na CT je pri moderných
prístrojoch žiarenie redukované.
Stále som však toho názoru, že
röntgenové žiarenie, najmä CT, musí

indikujúci lekár dobre zvážiť. Sono-
grafia a magnetická rezonancia sú
absolútne bezpečné.

Ako vyzerajú pľúca pacientov,
ktorí prekonali silný priebeh ocho-
renia COVID-19?

Pri ťažkých prípadoch covidu sú
pľúca často infiltrované, rozsah in-
filtrácie býva rôzny. Mnoho pacien-
tov má ťažký obojstranný zápal, u
niektorých vidíme kombináciu roz-
siahleho zápalu s výpotkom – tí majú
najviac ťažkostí s dýchaním. U nie-

ktorých sú to zas iba malé okrsky zá-
palu, veľa pacientov je úplne bez zá-
palu pľúc. Nejde o nič výnimočné
z pohľadu nálezov, tu ma nič neprek-
vapuje. Ale, tých nálezov je naozaj
veľa. Za dvadsať rokov mojej praxe
som také niečo nezažil.

Otázka na záver. Ako relaxujete?
Mám manželku a tri malé deti.

Takže nemám čas sa nudiť, vždy sa na
nich veľmi teším. Naozaj ich veľmi
milujem.

Radoslav Blažek

MUDr. Amir Ghaedi
V roku 2003 ukončil štúdium na
Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach. Po skončení štúdia praco-
val v odbore rádiológia v Kysuc-
kej nemocnici s poliklinikou
v Čadci.
Je atestovaný a odborný lekár
s dlhodobou praxou: rôzne RTG
snímky, rôzne ultrazvukové vy-
šetrenia, rôzne CT vyšetrenie
(mozog, krk, hrudník, brucho,
malá panva, skelet, traumy, cie-
vy), angiografické vyšetrenie,
skiaskopické vyšetrenie (vyšet-
renie tráviacej trubice s kontrast-
nou látkou), mamografické vy-
šetrenie.

Rádiológ Amir Ghaedi. Snímka: (vta)

Rádiologické pracovisko
Na skiagrafickom pracovisku Medmedical Klinik v Oščadnici vykonávajú širo-
ký rozsah skiagrafických vyšetrení.

Druhy výkonov: RTG lebky, chrbtice, rebier, skeletu horných a dolných konča-
tín a panvy, RTG hrudníka u deti a u dospelých, RTG prínosových dutín, RTG py-
ramíd (spánkové kosti), RTG temporomandibulárne skĺbeni.

Vykonávajú aj: natívne snímky brucha v stoji a v ľahu, panoramatické sním-
ky zubov.
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