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PLAAN

• radioloogilised diagnostika vead

• kui palju me neid teeme?

• sagedamad vead

• vältimisvõimalused

• kognitiivsed eelarvamused

• fun facts

• kokkuvõte



MEDITSIINILINE DIAGNOOS

• keeruline protsess

• 10-15% (20%) vale diagnoos1

• iga viies diagnoos on vale

• arst usaldab radioloogi

• radioloogi vastuse suur variatiivsus



UURING 2

• Massachusetts

• 3 kogenud kõhukoopa radioloogi

• 60 uuringut

• 30 kolleegide poolt vastatud

• 30 iseenda poolt vastatud

• 30% juhtudest ei ole nõus kolleegiga

• 25% juhtudest ei ole nõus iseendaga





VIGADE PÕHJUSED 4, 5

1. overreading

normaalne leid on omistatud valele põhjusele

2. faulty reasoning / vigane arutluskäik

leid tuvastati ebanormaalsena, kuid omistati valele põhjusele 

3. lack of knowledge / teadmiste puudumine

leid tuvastatud, kuid teadmiste puudumise tõttu omistatud valele põhjusele

4. underreading / tähelepanematus

patoloogiline leid ei olnud tuvastatud



VIGADE PÕHJUSED 4, 5

5.  poor communication / halb kommunikatsioon

ebanormaalne leid tuvastatud, aga see ei jõudnud klinitsistini

6.  technique / tehnika

tehnilised ja füüsilised uuringumodaliteedi piirangud

7.  prior examination / varasemad uuringud

varasemate uuringutega mittetutvumine

8.  history / saateinfo

leid jääb puuduliku saatekirja tõttu tuvastamata



VIGADE PÕHJUSED 4, 5

9.  location / lokalisatsioon

leid asub väljaspool huvipakkuvat piirkonda

10. satisfaction of search / rahulolu otsinguga

suutmatus leida järgnevat pat. leidu pärast esialgse patoloogia tuvastamist

11. complication / tüsistus

tüsistused menetlusprotseduuride ajal

12. satisfacion of report / rahulolu eelmise vastusega

üleliigne tuginemine eelneva uuringu vastusele



RENFREW KLASSIFIKATSIOON

1. overreading

2. vigane arutluskäik

3. teadmiste puudumine

4. tähelepanematus

5. halb kommunikatsioon klinitsistiga

6. tehnika

7.  teiste uuringutega mittetutvumine

8. puudulik saateinfo

9. lokalisatsioon

10.satisfaction of search

11. tüsistus

12. rahulolu eelmise vastusega
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TEHNILINE VIGA
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TÄHELEPANEMATUS

• tajuviga

• radioloog ei märganud leidu

• sagedam leid mida ei märgata on kopsusõlmed ja metastaatilised luude 

kahjustused

• kogemus, töötingimused, töömaht ei mõjuta

• põhjus on teadmata

• pole head lahendust







SATISFACTION OF SEARCH

• kognitiivne viga

• on võimalik vältida

• checklist-id e. tüüpvastused











KOGNITIIVSED EELARVAMUSED 1

• framing bias

saatekirjas kirjeldatakse eeldatavat patoloogiat liiga täpselt

• outcome bias 

kalduvus eelistada leebemat diagnoosi, mis põhineb patsiendi empaatial

• zebra retreat bias 

radioloog ei pane haruldat diagnoosi, kuna ei ole kindel oma teadmistes, 

vaatamata sellele et leid on väga sobilik



KOGNITIIVSED EELARVAMUSED 1

• availability bias

hiljutine kogemus mingisuguse diagnoosi panemisega võib suurendada 

tõenäosust, et sellist diagnoosi pannakse tulevikus uuesti

• confirmation bias

diagnoosihüpotees tekib enne uuringu hindamist ja radioloog hakkab 

otsima leidu, mis toetab seda ideed



(NOT SO) FUN FACTS

• 2 sagedasemat leidu mida ei 

märgata on kopsusõlmed ja 

metastaatilised luude 

kahjustused

• kõige suurem vigade tõenäosus 

on RÖ-uuringu interpreteerimisel



KOKKUVÕTE

• radioloogiline tõlgendamine 

on inimlik protsess, mis 

põhineb keerulistel 

psühhofüsioloogilistel ja 

kognitiivsetel protsessidel, 

milles võivad tekkida 

erinevat tüüpi vead

• 48% nendest vigadest on 

kognitiivsed e. välditavad



LAHENDUSED

• kasuta tüüpvastuseid, 

checklist-e

• juhenda residenti

• enne tutvu uuringuga, 

pärast loe eelnevat vastust
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