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Szabadkozás I. 

Sok helyen dolgozom, dolgoztam, 

soha nem lehet tudni melyik eset 

honnan származik… 



Szabadkozás II. 

A jelenlevők mindig 
kivételek…. 



Egy ideális világban… 
- A neurológus megvizsgálja a beteget 

- Felállít egy lokalizációs diagnózist 

- Végiggondolja a lehetséges 

etiológiákat 

- A radiológussal egyeztet a 

legmegfelelőbb vizsgálómódszerről 
- Mindketten jelen vannak a 

vizsgálatnál 

- Ha kell kiegészítik a tervezett 

vizsgálatot 

- Együtt interpretálják a látottakat 

 

 

 

 



„34 éves ffi. fokozódó zavartság miatt 
vizsgáljuk” 



34 éves ffi.  „Centrális pontin 
myelinolysis?” 
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57 éves nő. „hypothermia, exsiccosis, 
motoros aphasia” 



57 éves nő. Wernicke encephalopathia? 
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57 éves nő. Wernicke encephalopathia? 



58  éves nő. „Fejfájás, látászavar” 



31 éves nő „átmeneti látászavar, 
sinusthrombosis?” 
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31 éves nő „Jobb ACP területi subacut 
ischaemia?” 
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31 éves nő „A jobb occipitális laesio 
időbeli evoluciója?” 
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időbeli evoluciója?” 



29 éves nő, 16 év rohammentesség után 
temporális epilepsziás rohamok 



29 éves nő, 16 év rohammentesség után 
temporális epilepsziás rohamok, 
encephalitis? 
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temporális epilepsziás rohamok, 
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26 éves nő, 1 hónapos kontroll 



35 éves nő, jobb oldali pangásos papilla 
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63 éves ffi., évek óta progrediáló 
paraparesis 
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31 éves nő, progresszív fejfájás, 
epilepsziás roham 
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62 éves ffi., ictalis kezdetű, jobb oldali 
hemiparesis 



62 éves ffi., ictalis kezdetű, jobb oldali 
hemiparesis 



62 éves ffi., ictalis kezdetű, jobb oldali 
hemiparesis. Ischaemia? Myelitis? 



57 éves nő, mko. felső végtagban és 
periorálisan akaratlan mozgások 
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periorálisan akaratlan mozgások 
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57 éves nő, diffúz demyelinisatio 



57 éves nő, diffúz demyelinisatio 

 



57 éves nő, diffúz demyelinisatio 



37 éves nő, fejfájás, hányás 
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83 éves ffi. tudatzavar, bal oldali 
hemiparesis, epilepsziás rohamok 
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84 éves nő, esést követően kialakult 
légzési elégtelenség, tudatzavar, 
tetraparesis 
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„Aki tudja, látja! 

Dr. Rékási József 



Köszönetnyílvánítás 

• Köszönet minden kollégának, akik a fenti betegek 

ellátásában, diagnosztikai vizsgálataik elvégzésében, 

azok (időnként újra)értékelésében részt vettek! 



Köszönöm a figyelmet! 
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