
Radiológus-vállsebész kapcsolat 

  

A radiológus munkájának jelentős részét a felvételek elemzése mellett a látottak klinikai 
kontextusba helyezése adja. Nagyon fontos, hogy ehhez a kellő klinikai információk 
rendelkezésre álljanak. Ennek biztosítása a vizsgálatkérő orvos feladata, a radiológusé pedig 
az, hogy a kapott klinikai információ és a látott kép alapján a képalkotó vizsgálattal tisztázni 
kívánt kérdést a radiológiai véleményben megválaszolja. A folyamat optimalizálásához 
azonban szükség van a két fél elvárásainak kölcsönös ismeretére. 

A vizsgálatkérő lapon szereplő információk kérdése régóta a radiológiai működés 
sarokkövének tekinthető. Általános jelenségnek tekinthető a radiológusok panasza a kitöltetlen 
vagy hiányosan kitöltött vizsgálatkérő lapokat illetően, míg a klinikusi oldalról a klinikai 
kérdésre adott elégtelen válasz hangzik el leggyakoribb vádpontként. Szubjektív vélemény, 
hogy a szerző tapasztalata szerint mindkét félnek van igaza állításában. A probléma 
konstruktív mederbe terelésének megkerülhetetlen lépése a radiológus-klinikus közti 
párbeszéd elindítása. 

Mely információk szükségesek a radiológus számára egy vállvizsgálat esetén (képalkotó 
modalitástól függetlenül)? Felsorolásszerűen: a panaszok kezdete, jellege; trauma érte-e az 
ízületet, ha igen akkor major vagy minor; korábbi releváns képalkotó vizsgálatok eredménye; 
korábbi műtétek (időpontja, típusa is); fizikális vizsgálat során észlelt eltérések. Emellett 
természetesen nagyon fontos az iránydiagnózis és a klinikai kérdések megfogalmazása is. 

Az időhiány mindkét területet sújtja, ezért sokszor valóban nehéz megfelelni a kívánalmaknak. 
Pragmatikus szempontokat is figyelembe véve egy jól dokumentált ambuláns lap, a beteg 
korábbi felvételeinek elérhetővé tétele és a vizsgálatkérő lapon feltüntetett klinikai kérdés 
együttesen kiválthatja a hosszan megírt vizsgálatkérő lapot. 

A leletben optimális esetben strukturáltan nyilatkozunk egyes anatómiai képletekről, ami 
modalitásonként változik. A szerző a röntgenfelvételeken megítéli a csontok mineralizációját 
és szerkezetét, majd a régiót három részre osztva az AC ízületet, a GH ízületet és a 
subacromialis tér eltéréseit veszi számba. Az ultrahang és az MR vizsgálat több anatómiai 
képlet megítélésére alkalmas, ezért természetesen az ezt összefoglaló leletek bővebbek is. A 
vizsgált és megítélhető részeket vonatkozó eltérés hiányában is érdemes a negatív sablonban 
megőrizni, ezzel is informálva a klinikust, hogy az adott anatómiai képlet átnézésre került. 

A leletben a redundanciát kerülve a lehető legtömörebben, ám az adott eltéréssel 
kapcsolatban minden releváns klinikai információt megemlítve érdemes fogalmazni. A 
bizonytalanságot is meg kell említeni, azaz ha valamiben a radiológus nem biztos, akkor azt 
jelezni kell a klinikus felé a megfelelő állítmány használatával (pl. sejthető, valószínűsíthető). 

A véleményben egyértelműen válaszolni kell a klinikai kérdésre. Ha egyértelmű a diagnózis, 
akkor felsorolásszerűen lehet megjeleníteni azokat a véleményben. Ha nem egyértelmű, akkor 
a differenciál diagnosztikailag szóba jövő eltéréseket kell felsorolni és érdemes talán kifejteni, 
hogy melyik a legvalószínűbb és miért gondoljuk annak, miért nem feltétlenül csak az lehet a 
diagnózis stb. A vélemény végére további képalkotó diagnosztikai javaslatot érdemes írni, 
amennyiben a radiológus szükségesnek látja. 

A lelet és a vélemény a lehető legtömörebben kell összefoglalja azt a képet, amit a vizsgálat 
kiértékelése során a páciensről szereztünk. Az indokolatlanul hosszú leleteket nem szeretik a 
klinikus kollégák és személy szerint jelen sorok szerzője sem. A leletben megemlített 
anatómiai struktúrák relevanciája klinikai helyzettől is függ. 



A leletben számos dolog adhat félreértésre okot a klinikus és a radiológus közt. Az egyik ilyen 
az eltérő terminológia használata. A közös nyelvezet használata alapkövetelmény, hiszen 
hiába születik meg egy jó lelet, ha a befogadó fél számára mást jelent annak tartalma. 
Megnyugtatásul (?) megemlítendő, hogy nemcsak a szakmák közt, de még szakmán belül is 
előforduló jelenségről beszélünk. Ennek kiküszöbölése mikroszinten a radiológus-klinikus napi 
konzultatív kapcsolatával, makroszinten konszenzus konferenciák szervezésével, azokon 
fontos terminológiai sarokpontok elfogadásával lehetséges. Szintén előforduló probléma lehet 
a másképpen értelmezett radiológiai kép, ehhez különösebb kommentár nem kell, ezt csak 
folyamatos konzultációkkal lehet kijavítani, különben a probléma akár évekig perzisztálhat. 
Sajnos a nagy munkavolumen velejárója, hogy a diktált vagy gépelt mondatokba itt-ott hiba 
csúszik és csak nagyon alapos figyelemmel lehet minimalizálni ezen problémakört, de 
mindenképpen törekedni kell rá. 

 


