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Kedves olvasók, érdeklődők!

Intervenciós radiológia, radiológiai intervenciók – mit is 

jelent ez? Miért foglalkozik az Orvosi Hetilap ezzel a te-

rülettel? Hazánkban már nem ismeretlen ez a szubspecia-

litás, mégis kevésbé ismert és kevéssé elérhető – akár a 

fejlettebb országokhoz, akár szomszédainkhoz, sorstár-

sainkhoz hasonlítjuk. Minden olyan eszközt meg kell 

ragadnunk, amely módszereink, lehetőségeink megis-

mertetéséhez vezet. A kezelések, amelyeket végezni tu-

dunk, általában kevéssé megterhelőek, de igen hatásosak, 

és nemritkán csak ilyen módon segíthetünk betegeinken. 

Fejlettebb országokban az intervenciós radiológia magas 

szinten, megfelelő eszközökkel és jól képzett szakembe-

rekkel, racionális fi nanszírozással 24 órás ellátást biztosít 

az arra rászorulóknak. Ebben a tekintetben a hazai inter-

venciós radiológiának, de az egész egészségügynek van 

hova fejlődnie, elmaradásait behoznia. Összefoglalóink-

kal erre hívjuk fel a fi gyelmet: társszakmáink, fi nanszíro-

zóink, betegeink, olvasóink fi gyelmét.

A bevezető további részében két nemzetközi hírű pro-

fesszorunk írását olvashatják, amelyet összefoglaló cikke-

ink, szubjektív válogatásunk követ.

Doros Attila dr.,

a lapszám vendégszerkesztője 

Semmelweis Egyetem, 

Általános Orvostudományi Kar,

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Mit jelent nekem az intervenciós radiológia? Sokat. Na-

gyon sokat. Majdnem úgy érzek iránta, mintha Ember 

volna. Tisztelem. Fejet hajtok előtte. Ha kalapot visel-

nék, akkor gyakorta megemelném előtte, hogy ő is tudja, 

hogy mit érzek. De ugyanakkor elég sokat is tudok róla, 

a vele történtekről, a furcsa célokra történő (néha elke-

rülhetetlen) felhasználásáról, fel nem használásáról, he-

lyes és helytelen alkalmazásáról.

Furcsa körülmények között, de ott voltam a születésé-

nél, majd viszonylag hosszú idő után, évekkel ezelőtt egy 

féléves külföldi munkavállalással – amikor csak ezt kellett 

végeznem – búcsúztam aktív művelésétől. Nem esküd-

tem meg, hogy ennyi idő után is bírni fogom, de tudo-

másul kellett vennem, hogy minden egyes általam vég-

zett beavatkozással az ifjú szakemberek gyakorlati 

képzésétől veszek el lehetőségeket. Ők mindig meg fog-

nak találni, ha szükségét látnák. És (főleg) nemcsak ide-

haza.

Előkészítésemet Benkő György professzor úr végezte 

tudtomon kívül. Lehet, hogy ő sem látott ennyire előre 

a jövőbe, bár, egy kicsit ismerve óriási intelligenciáját, 

tájékozottságát, orvosszakmai tudását, ezt meglehetősen 

kétlem. Mindenesetre nem tudtam még életében meg-

fejteni, hogy miért kell nekem, minden szakmai tanításá-

val ellentétben, esetenként az egyoldali szelektív femora-

lis angiográfi át lefelé pungálva végezni. Tizenhétszer 

eredménytelenül próbálkoztam külföldi tanulmányút-

pályázatokkal, majd az eltöltött 1 év a polgárháború súj-

totta Biafrában (Nigéria) megajándékozott a csaknem 

minden körülmények között történő talpon maradás ké-

pességével és egy idegen nyelv tudásával.

Meghatározó módon befolyásolta (nemcsak szakmai) 

életemet Charles T. Dotter (1973) a nevével fémjelzett 

(„dotterezés”) módszerről tartott előadása, majd későb-

bi, haláláig tartó barátsága és szünet nélküli támogatása. 

Hasonló barátságot ápolhattam számos, nemzetközileg 

kiemelkedő tevékenységéről híres kollégával és tanítóval. 

Elévülhetetlen hálával tartozom nekik! Főleg Ch. T. 

Dotter vonzotta mágnesként a szakmai újdonságokra fo-

gékony kollégákat, akiknek legjobbjai közül gyűjtötte 

maga köré munkatársai egy részét. A hasonló kapcsola-

tok nagy száma életem és személyiségem további alaku-

lására és irányára is hatottak. Nem ismertem közöttük 

könnyű egyéniségeket. Nem esett nehezemre tudat alatt 

az általuk meghatározott irányba haladni, ami világosan 

vezetett az orvostudománynak egy addig nem ismert te-

rületére, amit ma intervenciós radiológiának hívnak, 

amely a minimálisan invazív terápiának indító magját és 

talán legnagyobb csoportját képezi (image-guided mini-

mally invasive therapy). Ámde óvatlan nyilvános szerep-

lésekben könnyedén elfedhető a radiológia egyre jobban 

mutatkozó kiemelkedő szerepe és jelentősége. Mi több, 

lassan, de biztosan az „erősebb” szakmák szemünk előtt, 

teljes együttműködésünkkel (az ebből fakadó felelőssé-

get elegánsan lerázva), tagadhatatlan ügyességgel, a kép-

alkotó diagnosztika egészét érintő, a radiológusokéhoz 

hasonló képzettség nélkül átveszik az intervenciós radio-

lógusok szerepének nagy részét. Hát ez a mai „fejlődés” 

iránya.

Nekem személy szerint sokat jelentett, hogy lehetősé-

gem volt néhány követ helyezni az intervenciós radioló-

gia falába és az előbb említett folyamatban a szakmánkat 

és a gyógyítás hatékonyságát bármilyen kicsit is negatí-

van befolyásoló eseményeket egy ésszerűnek tartott vá-

gányon tartani.

Egy ember életében nem lényegtelen szerep jut a 

siker élménynek is, amiben a nemzetközi intervenciós ra-
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diológia pontosan a leglényegesebb évtizedekben része-

sített. Ma is két ismert szaklap lektorai közé tartozom. 

Ehhez a folyamatos tanuláson és szerencsén kívül csak jó 

időpontban kellett jó helyen lenni, és a döntő pontokon 

lehetőleg jól dönteni.

Most lenne az ideje az intervenciós radiológusi életpá-

lyamodell kidolgozásának. Miért ne lehetnénk ismét az 

elsők között?

Horváth László dr.,

Pécsi Tudományegyetem, 

Általános Orvostudományi Kar, Radiológiai Klinika

Az elmúlt ötven év az intervenciós radiológia kiemelke-

dő fejlődését hozta. 1963-ban Dotter első sikeres angio-

plasticája jelentette az intervenciós radiológia kezdetét. 

Mint az orvostudományban annyiszor, az addigi felfo-

gásba, kórélettani ismeretekbe nem illeszkedő eljárást 

széles körű elutasítás fogadta. A ballonkatéter, a stentek, 

az embolisatiós eszközök (sorolhatnám tovább) beveze-

tésével és fejlesztésével mára már a betegellátásnak nél-

külözhetetlen részét képezi az intervenció. Számos csa-

tát kellett megvívni, míg eljutottunk a mai szintre. Míg 

az első 25 évre döntően az elutasítás volt a jellemző, ma 

úgy vetődik fel a kérdés, hogy intervencióval megoldha-

tó-e az adott kóros eltérés? Intézetünkben csak a perifé-

riás részlegen egy hét alatt több beavatkozást végzünk, 

mint 30 évvel ezelőtt egy év alatt, az ér- és szívsebészeti 

intervenciók száma lényegesen meghaladja a sebészi re-

konstrukciók számát. A betegek preferenciája is az inter-

venciós kezelés terjedését segítette. A felajánlott lehető-

ségek közül a betegek a sebészi megoldással szemben a 

kisebb megterheléssel, fájdalommal, rövidebb kórházi 

tartózkodással járó intervenciós módszert választják. Az 

orvostudománynak igen effektív ága az intervenciós ra-

diológia. Sikeres beavatkozás után a betegnek a röntgen 

-műtőasztalon megszűnik a mellkasi vagy alsó végtagi 

nyugalmi fájdalma, embolisatiónál megáll a vérzése. 

Az intervenciós radiológia a radiológia legnagyobb 

szubspecialitásává vált. Az európai társaság évenkénti 

gyűlésének mintegy 15 000 résztvevője van. Európában, 

az Egyesült Államokban megfelelő képzéshez és vizsgá-

hoz kötik az intervenciók végzését. Hazánkban is beve-

zetésre kerül az intervenciós radiológia licencvizsga. 

„A viharos változások korszakában az igazi veszélyt 

nem a vihar jelenti, hanem az, ha a tegnap logikája sze-

rint cselekszünk” – (Peter Drucker). Az intervenciós 

 radiológia gyors fejlődése megoldandó feladatokat és 

konfl iktusokat eredményezett. Az intervencióval foglal-

kozóknak egyre újabb és újabb technikákat kell elsajátí-

taniuk. Ki gondolta 20 évvel ezelőtt, hogy nagy számban 

fogunk végezni térd alatti intervenciókat, méghozzá 

gyakran a lábháti artériák felől, vagy – ahogy a kardiális 

intervenciók döntő részét és a perifériás intervenciók egy 

részét végzik: – radiális behatolásból. 

A betegek először nem intervenciós radiológusnál je-

lentkeznek, így nagyon fontos, hogy a társklinikusok is 

megismerjék az intervenciós radiológia lehetőségeit. Az 

új eljárások elfogadtatása nem ment, nem megy konfl ik-

tusok nélkül. Nemzetközi ajánlások segítenek eligazod-

ni, hogy mikor ajánlott az intervenció, mikor a műtét és 

mikor a gyógyszeres kezelés önmagában. Az intervenci-

ók egyre elfogadottabbak, számuk rohamosan emelke-

dik, mégis fontos feladatunk, hogy újabb és újabb meg-

győző tanulmányok bizonyítsák terjedő alkalmazásukat. 

Olyan szakterületeken, ahol intervencióra gyakran kerül 

sor, célszerű, ha a kezelés kiválasztásában intervenciós 

radiológus is részt vesz (például onkoteam-, vascularis-

csoport-megbeszélések). 

A társklinikusok részéről jogos elvárás, hogy ilyen fon-

tos tevékenység napi 24 órában elérhető legyen. A 24 

órás ellátáshoz egy centrumban legalább 3–4, interven-

cióval foglalkozó kolléga kell. Az általuk végzett tevé-

kenységhez megfelelő fi nanszírozást, e tevékenységre 

neve sített ágyakat kell biztosítani. Az intervenciósoknak 

aktívan részt kell venniük az indikáció megállapítása mel-

lett a betegek utókezelésében is.

Mit hoz a jövő? Nem kell jóstehetség ahhoz, hogy elő-

re lássuk a technika további fejlődését, az indikáció bő-

vülését, a beavatkozások számának emelkedését. Ennek 

következménye lehet, hogy ahogy a XX. században a se-

bészet specializálódása ment végbe, úgy előbb-utóbb az 

intervenció is specializálódik. A leggyakrabban végzett 

kardiológiai intervenciók elhatárolódása már befejezett 

tény, de hasonló tendencia észlelhető a neurológiai in-

tervencióval is. Előbb-utóbb hasonló útra léphet a vascu-

laris, az onkológiai, a mozgásszervi és más szervrendsze-

rek intervenciója is. 

Köszönet az Orvosi Hetilap szerkesztőségének, hogy 

tevékenységünkből az orvostársadalom széles körének 

mutathatunk be szemelvényeket. Reméljük, ezzel is hoz-

zájárulunk a magyar intervenciós radiológia fejlődésé-

hez! 

Hüttl Kálmán dr.,

Semmelweis Egyetem, 

Általános Orvostudományi Kar, 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
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