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Tausta 

Teleradiologia on yleisin telelaaketieteen sovellus, jonka perinteiset rajat ovat rikkoontumassa 

toisaalta alueellisten PACS-järjestelmien kehityksen kautta ja toisaalta uuden teknologian 

esiinmarssin kautta. Suomessa terveyskeskuksen röntgenkuvien konsultaatioaste on alhainen, eri 

tutkimusten mukaan jopa alle 20 % . Terveyskeskuslääkärien tekemät primaaritulkinnat olivat 

virheellisia merkittävässä osassa tapauksia. Sairaaloissa Suomessa on teleradiologiapalveluita 

saatavissa kaikissa yliopistosairaalapiireissä. Pohjois-Suomessa on 90-luvulta ollut käytössä laaja 

teleradiologiaverkko niin maantieteellisesti kuin eri sovellutusten suhteen . Käyttöalueet voidaan 

jakaa kolmeen pääsektoriin: 1) terveyskeskusten asiantuntijapalveluiden tukeminen, 2) 

sairaaloiden välinen verkotturninen päivystystilanteissa ja second opinion tyyppisissä 

konsultaatioissa ja 3) mobiilin teknologian kehittäminen osana sähköistä sairaskertomusta. 

Teleradiologian kustannuksia ja vaikuttavuutta arvioitiin Fin0HTA:n arviointitutkimuksessa 

vuosina 1996- 1999 Suomen oloihin kehitettyä kansallista kriteeristöa käyttäen. Selvimmin 

teleradiologian hyöty on osoitettu neurokirurgian alan konsultaatioissa. Teleradiologian ja 

telekonsultaation täyttä potentiaalia ei kuitenkaan voida hyödyntää niin kauan kuin tulkinta on 

rajoittunut kiinteisiin paatelaitteisiin. MOMEDA-hankkeen (Mobile Medical Data, EU 4 FP TAP 

HC 401 5) tarkoitus oli rakentaa ja testata demonstraattori, jolla CT /MR1 -kuvat ja 

sairaskertomus voidaan tuoda asiantuntijan käsittelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. 

Materiaalit ja menetelmät 

Sairaalan intranetissa oleva palvelin DICOM kuvat ja niihin liittyvän sairaskertomustekstin 

mobiiliin päätelaitteeseen GSM-data siirtotieta pitkin. Asiakasohjelmisto toimii Nokian 9 1 10 

kommunikaattorissa, joka on ominaisuuksiltaan kevennetty diagnostinen PACS-työasema. 

Kuvankäsittelyn perustyökalut ovat saapuvilla ja kuvan täysi dynamiikka, jota tarvitaan mm. 

Hounsfield-mittauksiin, on käytettävissä. Potilaskertomukseen voidaan tehdä lisäkyselyja 

HTTP-rajapinnan kautta. Laite mahdollistaa konsultaatiovastauksen antamisen puheluna, faxina 

tai suorana kirjauksena sairaalan potilastietojärjestelmään. 



Kliinisessä evaluaatiosssa MOMEDA liitettiin 0YS:n kuva-arkistoon ja ESKO- 

sairaskertomukseen. Takapäivystäjälle lähetettiin 1 15 potilaan tutkimukset (joko CT tai MRI) 

päätelaitteeseen. Kuvat olivat joka paän tai selän alueelta ja evaluaatiotiimiin kuului 6 radiologia 

(joista 4 neuroradiologia) ja 2 neurokirurgia. Tuloksia verrattiin alkuperäisiin filmikuviin. 

Tulokset ja johtopäätökset 

Kokonaisen paän CT tutkimuksen lähettäminen MOMEDA-päätelaitteeseen kesti keskimaärin 

28 minuuttia. Neurokirurgi pystyi tekemään hoitopäätöksen keskimaärin 1 1 minuutissa, 

radiologit käyttivät diagnostiikkaan yli 20 minuuttia. Tapauksista 28%:ssa voitiin antaa suoraan 

lopullinen diagnoosi, 62%ssa alustava puhelindiagnoosi. Diagnoosi erosi filmiltä annetusta 

4%ssa tapauksia joko teknisen ongelman tai tulkintavirheen takia. Eroilla ei katsottu olevan 

merkitystä potilaan hoidolle. - 
Demonstraattori osoitti, että ajatus aina mukana kulkevasta kuva~sairaskertomusterminaalista on 

mahdollinen. Nykyisen laitteen kuvanlaatu riitti päivystysaikaisten CT-tutkimusten merkittävien 

diagnoosien tulkintaan. Pullonkaulat ovat nykyisin siirtotien nopeus ja päätelaitteen teho. 

Molempiin on tulossa teknisiä parannuksia. MOMEDA-palvelu on otettu kliiniseen käyttöön 

0YS:n neurokirurgian klinikassa. 
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