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Teknologi Imejing Diagnostil<.

I.1. Pendahuluan

Imejing diagnostik atau lebih sering disebut sebagai irnejing saja, adalah

sarana bantu bagi para dokter untuk mendapatkan informasi keadaan rnorfologi

dan fungsional dari organ didalam tubuh pasien untuk tujuan medis. Hal i1i

bermanfaat karena obyek (organ tubuh ) tersebut dalam keadaan biasa adalah

tidak bisa dilihat dengan tnata biasa atau bahkan acla yang tidak bisa diraba.

Infon-nasi ini biasanya berupa garnbar (image), yang lnencoba rnenyerupai

keadaan sebenarnya tentang morfologi dan fungsi organ tubuh tersebut, tetapi

infcrmasinya dapat juga berupa skema, grafik clan angka.

Ada beberapa macarl teknologi clan nresin (alat) yang dapat memproduksi

gambar struktur dan aktifitas (fungsi) organ di dalanr tubuh, yangbiasauya

dikenal dengan istilah rnodalitas. Diurulai dengan teknologi pengguuaar) silar-x,

yang dimungkinkan membuat gambar karena ker.narnpuan (daya) tembusrrya, dan

ini dikenal dengan istilah Radiografi. Dari hal tersebut rnuncullah istilah

radiologi, yang merupakan gabungan dari kata radiasi dan logi (ihnu). Dalam

perkernbangannya, diketahui bahrva sinar-x ini mempunyai efek radiasi biologis,

yang dapat membahayakan manusia, terr.nasuk penderita, pengantamya (keluarga)

dan para dokter sefta tenaga medis Acla usaha untuk memperjelas garnbar (foto)

sinar-x dengan menggunakan kontras rnedium. Teknologi berikutnya adalah

penggunaan radiasi isotop uutuk memperoleh gambar, yang disebut I(edokteran

Nuklir (Nuclear Medicine). Perkembangan terbaru penggunaatl sinar-x dalam

diagnostik ini adalah turut berperairnya teknologi kornputer, dan mesinnya

disebut Computed (computerized) Tomography, yangdikenal dengan CT scan

Diketemukannya teknologi yang juga rnampu membuat gambar organ

dalarn tubuh tetapi tidak mengandung radiasi, seperti ultrasonografi (USG) dan

Magnetic Reson.ance Imaging (MRI), melnperlgaluhi perubahan rutnusan istilah

Radio(logi) Diagnostik dan menjadi hnejing Diagnostik, artinya gambar gambar

tersebut diperoleh dapat menggunakan teknologi yang mengandung radiasi



marururl tek,ologi ya.g tidak mengandrurg radiasi. Dipergu,aka,,ya istilah
h,ejing Diagnostik artara lain juga ber.kaita, cre,gan rna,diri.ya caba^g ilrnu
Radioterapi dan I(edokteran Nuklir.

Ada pula jenis perneriksaall yalrg dapat menginfonlasikal keadaan clalam
tubuh de,ga, cara memasukkan kamera mini ke daram ro,gga tuburr, cran i,i
dikenal dengan istilah scope ( endoscope), ya,g bila cligabung der.rgan USG aka,
nrenjadi endosonograplry. Arat ini nre,ru,gkirka, para dokter mernperolerr
i,formasi keaclaa, di dalam salura, cerna, la,rbung, usus, crsb. pe,ra,faatan

teknologi tersebut tidal< dibahas clalarn buku ini.
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