
  

Uuringu tulemuste Uuringu tulemuste 
kommunikatsioonistkommunikatsioonist

Peeter RaudverePeeter Raudvere
SA PERH/MammograafSA PERH/Mammograaf



  



  



  



  

Millest juttuMillest juttu

Tõdesid ei esitaTõdesid ei esita

MinevikustMinevikust

OlevikustOlevikust

Võimalikust tulevikustVõimalikust tulevikust

Kuidas võiks ollaKuidas võiks olla

Kuidas ei peaks olemaKuidas ei peaks olema



  



  

ProtsessidProtsessid

Vastuse kirjutamineVastuse kirjutamine

Vastuse sisuVastuse sisu

Vastuse vormVastuse vorm

Vastuse edastamineVastuse edastamine

RaviarstileRaviarstile

PatsiendilePatsiendile



  



  

KirjandusestKirjandusest

Preston M Hickey 1922Preston M Hickey 1922

AnarhiaAnarhia

Skeem murdude kirjeldamiseksSkeem murdude kirjeldamiseks

Kohandada teistele uuringuteleKohandada teistele uuringutele

Charles D Enfield 1923Charles D Enfield 1923

Kirjeldada muutusiKirjeldada muutusi

Esitada järeldusiEsitada järeldusi

diagnoos?diagnoos?



  

KirjandusestKirjandusest

Berlin 2000Berlin 2000

Mida nägiMida nägi

Millest nähtu põhjustatudMillest nähtu põhjustatud

Mida peab raviarst sellest järeldamaMida peab raviarst sellest järeldama

Mida peaks raviarst tegemaMida peaks raviarst tegema

Vajalikud tööriistadVajalikud tööriistad

KeelKeel

ÜlesehitusÜlesehitus



  

ÜlesehitusÜlesehitus

Jutustav vastus (narrative report)Jutustav vastus (narrative report)

Struktureeritud vastus (structurured report)Struktureeritud vastus (structurured report)

Loeteluna esitatud vastus (itemized report)Loeteluna esitatud vastus (itemized report)

Kujutisel põhinev vastus (Reiner jt 2006)Kujutisel põhinev vastus (Reiner jt 2006)



  

Jutustav või struktureeritud?Jutustav või struktureeritud?

Naik jt 2001Naik jt 2001

Üle 80% klinitsiste eelistab loeteluÜle 80% klinitsiste eelistab loetelu

U 50% radiolooge eelistab loeteluU 50% radiolooge eelistab loetelu



  

Struktureeritud vastus: proStruktureeritud vastus: pro

Tulevikuvastus on struktureeritud (Hall 2009)Tulevikuvastus on struktureeritud (Hall 2009)

Parem loetavusParem loetavus

Kasutamine teadusuuringutesKasutamine teadusuuringutes

Võimaldab ületada keelebarjääreVõimaldab ületada keelebarjääre

Osaliselt ongi kasutuselOsaliselt ongi kasutusel

Breast Imaging-Reporting and Data SystemBreast Imaging-Reporting and Data System



  

Struktureeritud vastus: contraStruktureeritud vastus: contra

Eeldab terminoloogia olemasoluEeldab terminoloogia olemasolu

http://www.rsna.org/radlexhttp://www.rsna.org/radlex

Eesti keeles?Eesti keeles?

Johnson jt 2009Johnson jt 2009

Insuldikahtlusega haigete MR vastused kahel kujulInsuldikahtlusega haigete MR vastused kahel kujul

Struktureeritud vastus on väheinformatiivsemStruktureeritud vastus on väheinformatiivsem

Põhjused?Põhjused?

http://www.rsna.org/radlex


  

KeelKeel

Märgisüsteem mõtete Märgisüsteem mõtete 
väljendamiseks (de väljendamiseks (de 
Saussure)Saussure)

Lugeja peab mõistma Lugeja peab mõistma 
kirjutajatkirjutajat

Kas teile valmistab Kas teile valmistab 
raskusi uuringute raskusi uuringute 
vastustest aru vastustest aru 
saamine?saamine?

Ei

Jah

Nii ja naa



  

Keel: reeglid ja arusaadavusKeel: reeglid ja arusaadavus

Obj: Palpatsioonil mõlemad rinnad elastsed, Obj: Palpatsioonil mõlemad rinnad elastsed, 
vaadeldavas osas rindades tihendit ei tunne. vaadeldavas osas rindades tihendit ei tunne. 
Aksillaarselt suurenenud lümfisõlmi ei palpeeri. Aksillaarselt suurenenud lümfisõlmi ei palpeeri. 
Vajalik MMG ja UH rindadest.Vajalik MMG ja UH rindadest.

Katsudes on mõlemad rinnad elastsed, tihendit ei Katsudes on mõlemad rinnad elastsed, tihendit ei 
tunne. Kaenla alt katsudes suuri lümfisõlmi ei tunne. Kaenla alt katsudes suuri lümfisõlmi ei 
leidnud. Vajalik on MMG ja UH rindadest.leidnud. Vajalik on MMG ja UH rindadest.



  

Keel: reeglid ja arusaadavusKeel: reeglid ja arusaadavus

Mõlemas rinnas nibutagusi ja lateraalsemalt on Mõlemas rinnas nibutagusi ja lateraalsemalt on 
keskmise intensiivsusega, osalt keskmise intensiivsusega, osalt 
peennodulaarse struktuuriga, sümmeetriliselt peennodulaarse struktuuriga, sümmeetriliselt 
jagunenud näärmekude.jagunenud näärmekude.

Mõlemas rinnas nibutaguselt ja külgmiselt on Mõlemas rinnas nibutaguselt ja külgmiselt on 
keskmise intensiivsusega, osalt peenesõlmelise keskmise intensiivsusega, osalt peenesõlmelise 
struktuuriga ja sümmeetiliselt jagunenud struktuuriga ja sümmeetiliselt jagunenud 
näärmekude.näärmekude.



  

Keel: reeglid ja arusaadavusKeel: reeglid ja arusaadavus

Rasvinvolutsiooni leidub retroglandulaarselt ja Rasvinvolutsiooni leidub retroglandulaarselt ja 
rindade mediaalsemates osades.  Selle foonil rindade mediaalsemates osades.  Selle foonil 
koldelisi, mikrokaltsinoosi või maligniteedile koldelisi, mikrokaltsinoosi või maligniteedile 
sobivaid muutusi ei näe.sobivaid muutusi ei näe.

Rasvkude leidub rindade tagumistes ja Rasvkude leidub rindade tagumistes ja 
kesksemates osades. Selle foonil kesksemates osades. Selle foonil 
mikrolubjastusi, koldelisi ega pahaloomulisele mikrolubjastusi, koldelisi ega pahaloomulisele 
kasvajale viitavaid muutusi ei paista.kasvajale viitavaid muutusi ei paista.



  

KeelKeel

Soomekeelsed vastused rikuvad samuti Soomekeelsed vastused rikuvad samuti 
keelereegleidkeelereegleid

Briti inglisekeelsed vastused on korrektsemadBriti inglisekeelsed vastused on korrektsemad



  

Põlve normaalne MRPõlve normaalne MR

The ACL, PCL and collateral ligaments appear normal. Both menisci The ACL, PCL and collateral ligaments appear normal. Both menisci 
appear normal and there is no evidence of a tear. The bones and appear normal and there is no evidence of a tear. The bones and 
articular cartilages appear normal. There is no significant joint effusion, articular cartilages appear normal. There is no significant joint effusion, 
there is no Baker's cyst.there is no Baker's cyst.

PCL ja ACL normaalit. Nivelrustot säännölliset, meniskit ja kollateraalit PCL ja ACL normaalit. Nivelrustot säännölliset, meniskit ja kollateraalit 
normaalit. Hydropsia polvessa ei näy.normaalit. Hydropsia polvessa ei näy.

Uuritud piirkonnas vedeliku rohkenemist ei sedasta.Uuritud piirkonnas vedeliku rohkenemist ei sedasta. Mediaalse ja  Mediaalse ja 
lateraalse meniski ees- ja tagasarved on tavalise signaaliga, läbivat lateraalse meniski ees- ja tagasarved on tavalise signaaliga, läbivat 
vigastust ei sedasta. vigastust ei sedasta. ACL, PCL, MCL, LCL ja patella kõõlused – ACL, PCL, MCL, LCL ja patella kõõlused – 
iseärasusteta. iseärasusteta. Liigestuvad luud ja kõhred on tavalise signaaliga.Liigestuvad luud ja kõhred on tavalise signaaliga.

Märkimisväärseid erinevusi ei oleMärkimisväärseid erinevusi ei ole

Mõningane sõnarohkus torkab siiski silmaMõningane sõnarohkus torkab siiski silma



  

Vastuse edastamine raviarstileVastuse edastamine raviarstile

Omaaegne probleem: vastuste füüsiline Omaaegne probleem: vastuste füüsiline 
ärakadumineärakadumine

SituatsioonSituatsioon

Kliiniliselt oluline juhuleid, mis ei jõua raviarstiniKliiniliselt oluline juhuleid, mis ei jõua raviarstini

Selle tõttu patsiendi surm, invaliidistumineSelle tõttu patsiendi surm, invaliidistumine

KohtuprotsessKohtuprotsess

Süüdi jääb radioloogSüüdi jääb radioloog

Oleks pidanud veenduma leiu teatavakssaamisesOleks pidanud veenduma leiu teatavakssaamises

Patsiendid arvavad niiPatsiendid arvavad nii



  

Vastuse edastamine raviarstileVastuse edastamine raviarstile

Uuringuleid ei sobinud saatekirjaga: vale Uuringuleid ei sobinud saatekirjaga: vale 
patsient?patsient?

Märgitud vastuse algusesse ja kokkuvõttesseMärgitud vastuse algusesse ja kokkuvõttesse

Kirurg helistas kahe nädala pärastKirurg helistas kahe nädala pärast

Patsient opereeritudPatsient opereeritud

Patsient välja kirjutatud, väljavõte kaasa antudPatsient välja kirjutatud, väljavõte kaasa antud

Patsient esitab kirurgile küsimusi vastuse kohtaPatsient esitab kirurgile küsimusi vastuse kohta

Kirurg ei olnud vastust lugenudKirurg ei olnud vastust lugenud

Kes jääb süüdi?Kes jääb süüdi?



  

Vastuse edastamine raviarstileVastuse edastamine raviarstile

JuhuleiunaJuhuleiuna

Kopsuarteri trombembooliaKopsuarteri trombemboolia

Ümarvari kopsusÜmarvari kopsus

Kas te helistate?Kas te helistate?

ACR: peab teavitamaACR: peab teavitama



  

Vastuse ütlemine patsiendileVastuse ütlemine patsiendile

Levitsky jt 1993Levitsky jt 1993

RadioloogRadioloog

Ütlen normivastuse 89%Ütlen normivastuse 89%

Ütlen luumts vastuse 30%Ütlen luumts vastuse 30%

KlinitsistKlinitsist

Ütle normivastus 52%Ütle normivastus 52%

Ütle luumts vastus 24 %Ütle luumts vastus 24 %



  

Vastuse ütlemine patsiendileVastuse ütlemine patsiendile

Patsiendid (Shreiber jt 1995)Patsiendid (Shreiber jt 1995)

Tahavad kuulda normivastustTahavad kuulda normivastust

Igal juhul 92%Igal juhul 92%

Siis, kui küsivad 7%Siis, kui küsivad 7%

Tahavad kuulda patoloogilist vastustTahavad kuulda patoloogilist vastust

Igal juhul 87%Igal juhul 87%

Siis, kui küsivad 7%Siis, kui küsivad 7%

Patsiendid>radioloogid>raviarstidPatsiendid>radioloogid>raviarstid



  

Vastuse mittekliinilised aspektidVastuse mittekliinilised aspektid

ArveldusArveldus

ÕppetööÕppetöö

TeadustööTeadustöö

KvaliteedikontrollKvaliteedikontroll
    (Kahn jt 2009)    (Kahn jt 2009)



  

Vastus tulevikus (Hall 2009)Vastus tulevikus (Hall 2009)

Vastus muutub enam struktureerituksVastus muutub enam struktureerituks

Vastus muutub enam patsiendikeskseksVastus muutub enam patsiendikeskseks

Halli põhitegevus on mammograafiaHalli põhitegevus on mammograafia



  

KokkuvõtteksKokkuvõtteks

Vastuse mõistmisega probleeme mõnikordVastuse mõistmisega probleeme mõnikord

Loobuda jutustavast vastusest?Loobuda jutustavast vastusest?

Täielikult struktureeritud vastuse jaoks vajalikku Täielikult struktureeritud vastuse jaoks vajalikku 
terminoloogialoetelu poleterminoloogialoetelu pole

Keelereeglitega on lood keskmisedKeelereeglitega on lood keskmised

Pole oluline?Pole oluline?



  

KokkuvõtteksKokkuvõtteks

Meil ei ole tsentraalseid reegleid ega korraldusiMeil ei ole tsentraalseid reegleid ega korraldusi

Vastuse vormistamiseksVastuse vormistamiseks

Raviarstidega kommunikatsiooniksRaviarstidega kommunikatsiooniks

RSNA-l on need olemasRSNA-l on need olemas

Kultuurierinevuse küsimus?Kultuurierinevuse küsimus?

Üksikisiku otsustada on rohkemÜksikisiku otsustada on rohkem

Üksikisiku vastutus on suuremÜksikisiku vastutus on suurem



  

Püha LaurentiusPüha Laurentius

Üks Rooma seitsmest Üks Rooma seitsmest 
diakonistdiakonist

Hukati 258Hukati 258

elusalt küpsetatudelusalt küpsetatud

assus estassus est

passus estpassus est
(The Gallery Companion: Understanding (The Gallery Companion: Understanding 

Western Art 2002)Western Art 2002)
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