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Na začetku referata je predstavljen proces komuniciranja s svojimi 

sestavinami in fazami. Sledi opozorilo na komunikacijsko vrzel in klimo v 

kateri se sam proces komuniciranja izvaja. V nadaljevanju je predstavljeno 

aktivno poslušanje kot metoda za boljše razumevanje sogovorca. Nadalje so 

prestavljena razmerja sogovorcev in njihov vpliv na komunikacijo. V ”vrstah 

sporazumevanja” se dotaknemo tako besednega kot nebesednega 

komuniciranja. Sledi opredelitev timskega dela in razmerij v njem. 
Predstavitev NLP kot možen uporaben model za izboljšanje komunikacije. V 

zaključku so navedene povezovalne in razdiralne navade ter spretnosti 

komuniciranja. 

 

Teorija referata se prepleta s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja. 

 

 

Ključne besede:  

 proces komuniciranja, 

 komunikacijska vrzel, 

 komunikacijska klima 

 aktivno poslušanje, 

 razmerja sogovorcev, 

 vrste sporazumevanja, 

 timsko delo 

 NLP, 

 povezovalne-razdiralne navade, 

 spretnosti komuniciranja. 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN ODNOSI 

mag. Sabina Herle 
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S. Potrč 1, A. Bergauer 1, T. Jagrič 1, A. Ivanecz 1,B. Gajzer 1, M. Brvar 2 

1 UKC Maribor, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Maribor,  
2 UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

Ultrazvočna preiskava (UZ) je v sedanjosti nepogrešljiva diagnostična 

metoda v diagnostično terapevtskem postopku. Izreden tehnološki razvoj 

UZ aparatov je omogočil izboljšave UZ slike ob tem pa moderna 

računalniška tehnika ponuja dodatne funkcije, ki zagotavljajo visoko 

kakovost diagnostično terapevtske obravnave z UZ. Prav zaradi pomembno 

boljšega slikovnega prikaza in dodatnih funkcijskih možnosti se je razširilo 

indikacijsko področje za UZ.  Na ta način je UZ postala po izpovednosti 
konkurenčna računalniški tomografiji (CT) in magnetni resonančni preiskavi 

(MR). Pomembna prednost UZ v primerjavi s CT ali MR je slika “v živo”, 

zaradi svoje prenosnosti pa jo lahko uporabljamo tudi ob bolniku na 

oddelku, v operacijski dvorani pri operacijah ali pa na terenu.  

 
Kot dodatni propedevtični pripomoček se UZ vse bolj uveljavlja pri akutni 

obravnavi bolnika zaradi akutnega trebušnega obolenja ali pri poškodbah. V 

teh primerih gre (naj večkrat) za pregled ob bolniški postelji. Izvaja ga lahko 

zdravnik, ki je odgovoren za akutno obravnavo posameznega bolnika ali pa 

je h taki obravnavi pritegnjen še specialist za UZ preiskave, kar pa je seveda 

odvisno od institucionalne interdisciplinarne kulture. Že na oddelku pa je 

lahko UZ preiskava pripomoček za vodene posege, ki se ne rabijo izvajati v 
operacijski dvorani. Na ta način je nastavitev centralnih venskih/arterijskih 

katetrov, ali pa punkcije in drenaže nabirkov lahko izvedemo v okviru 

»ambulantne« kirurgije, sam postopek pa je v načelu bolj varen za bolnika.   
Na kirurškem področju se je UZ začel hitro uveljavljati kot intraoperativni 

UZ (IOP UZ) prav pri kirurgiji jeter trebušne slinavke in žolčnih vodov 

(HPB). Na zunaj skrite anatomsko pomembne structure v jetrih (žolčni 

vodi, žile, patolološka dogajanja) so postale razgaljene s pomočjo UZ 

slikovnega prikaza. Na ta način smo kirurgi dobili orodje za vpogled v 

anatomske structure in patomorfološko dogajanje, kar nam omogoča 

kakovostnejše neredko za bolnika bolj optimalno intraoperativno diagnozo 

in ustrezno kirurško ukrepanje.  

UPORABA UZ V TREBUŠNI KIRURGIJI 
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Intraoperativni UZ nam ob intraoperativni diagnostiki omogoča UZ 

vodeno parenhimsko resekcijo jeter ali druge intervencije, ki jih izvajamo 

pri bolnikih z malignomi jeter (npr UZ vodena RFA ali 

elektrokemoterapija). Pri operacijah trebušne slinavke pa nam poda 

dodatno intraoperativno informacijo glede zamejitve obolenja  pri čemer 

je za kirurga zelo pomembna možnost vpogleda v žilne structure in njihov 

odnos do tumorja ali drugega patološkega procesa. Dodano vrednost na 

tem mestu nudi endoluminalni (v veni porte) izvedeni UZ (zaenkrat ne v 

UKC Maribor). V zadnjem obdobju so se na tem področju odprle nove 

možnosti z uporabo kontrastnega sredstva (KSUZ), ki še dodatno 

povečuje izpovedno vrednost IOP UZ.  

 
Na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Kirurške klinike UKC 

Maribor opravimo letno povprečno 70 jetrnih operacij in 50 operacij 

trebušne slinavke. Po pravilu pri teh operacijah opravimo tudi IOP UZ.  H 

temu številu pa je potrebno prišteti še mnoge operacije ali intervencije, ki 

jih sami izvajamo v okviru akutne obravnave bolnikov z akutnimi 

trebušnimi obolenji in poškodbami trebuha. V zadnjih desetih letih smo za 

različne potrebe uprabili UZ preiskavo več kot 1000 krat. 

 
UZ je zaradi dobrega prikaza in dodatnih možnosti za ukrepanje , ki jih 

nudi postal dostopen tudi za kirurge. Kirurg v sedanjosti in bodočnosti 

mora poznati možnosti,  in znati uporabljati tudi določene znanja , ki jih 

ponuja sodobna UZ tehnologija.  
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Eva Škorjanec, dr.med., specializantka nuklearne medicine 

Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za nuklearno medicino, Celje 

Ultrazvok ščitnice je hitra, enostavna in neinvazivna diagnostična metoda, ki 

nam omogoča dober prikaz morfologije ščitnice. Skupaj s kliničnim 

pregledom bolnika in osnovnimi laboratorijski izvidi ščitničnih hormonov je 

UZ prva preiskava v diagnostiki bolezni ščitnice.  

 
Pri UZ preiskavi ščitnice uporabljamo linearne sonde dolžine 4-6 cm 

visokih frekvenc (7-15 MHz). Pacient leži na hrbtu z iztegnjenim vratom. Za 

učinkovit kontakt s sondo nanesemo na kožo vratu kontaktni gel. Ščitnico 

in okoliške strukture si nato prikažemo v prečnem in vzdolžnem preseku.  
Vsaka sprememba v velikosti, obliki in histološki zgradbi ščitnice, bo 

povzročila spremembo na UZ prikazu ščitnice. Ultrazvok nam omogoča 

detekcijo tudi zelo majhnih sprememb v velikosti od 1 do 2 mm. 

 
Z UZ ščitnice ocenjujemo velikost ščitnice, ehogenost, prekrvavljenost 

(barvni Doppler) in prisotnost vozličkov (nodusov). Glavni omejitvi 

ultrazvoka sta visoka stopnja odvisnosti preiskave od sposobnosti izvajalca 

in nezmožnost ocene delov ščitnice, ki ležijo retrosternalno, 

retroklavikularno ali intratorakalno. Normalna velikost ščitnice za odraslo 

osebo je 5 – 20 ml. Morfološko normalna ščitnica se na ultrazvoku prikaže 

svetleje kot mišice, ki ležijo pred njo na vratu. Takšno ščitnico opišemo kot 

izoehogeno s homogeno strukturo.  

 
Glede na ultrazvočni prikaz lahko razdelimo bolezni ščitnice na difuzne 

(spremenjena je celotna ščitnica) ali nodozne (spremembe so omejene na 

notranjost enega ali več nodusov, ostala ščitnica pa je normalna).  
Med difuzne bolezni ščitnice uvrščamo neimunsko golšo, avtoimunski 

tiroiditis, subakutni granulomatozni tiroiditis in Gravesovo bolezen. Zaradi 

medsebojne podobnosti posameznih difuznih bolezni moramo ultrazvočno 

sliko interpretirati hkrati s kliničnimi in laboratorijskimi izvidi.  

 
Velik delež ljudi ima nodozno spremenjeno ščitnico. Opisati moramo 

velikost, lego, ehogenost, prekrvavitev ter prisotnost morebitnih kalcinacij 

znotraj nodusov. Multinodozne golše so običajno večje od difuzno 

povečanih golš.  

ULTRAZVOK ŠČITNICE 
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Pri najdbi nodusov moramo vedno pomisliti tudi na rak ščitnice. 

Ultrazvočni kriteriji, ki povečajo tveganje za malignost so: slabo definiran 

rob, nepravilna oblika, hipoehogenost, povečana in kaotična 

prekrvavljenost, prisotnost mikrokalcinacij, slaba elastičnost (high score 

elastography), povišano razmerje višina/širina, soliden nodus, patološke 

vratne bezgavke. Prisotnost dveh ali več dejavnikov tveganja znatno poveča 

možnost malignega procesa. Natančnejšo diagnostiko sumljivega nodusa 

nam omogoča tudi UZ vodena punkcija. Rak ščitnice je redek in ima 

ugodno prognozo  (smrtnost 0,24 - 0,36%). Žal njegova incidenca narašča 

– najhitreje med vsemi raki.  

 

 

Ključne besede:  

 ultrazvok,  

 ščitnica,  

 nodus,  

 rak ščitnice. 
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asist. Emina Hajdinjak, dr. med.1,2, asist. Mirjana Brvar, dr. med. 2,3, 1 

SNMP, ZD Ljubljana2 Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, 3 

Pri svojem delu se urgentni zdravniki večkrat znajdemo v situacijah, ko ni 

popolnoma jasen nastanek in vzrok težavam bolnikov, ki potrebujejo našo 

pomoč. Poseben izziv predstavljajo nujna stanja, ki jih obravnavamo na 

terenu. Do dokončne diagnoze največkrat pridemo šele v bolnišnici z 

uporabo razširjene in poglobljene laboratorijske ter radiološke diagnostike. 

 

V zadnjih letih bistven napredek na področju obravnave bolnika na terenu 
predstavlja uporaba prenosnega ultrazvoka (UZ). V oskrbo bolnika 

usmerjena ultrazvočna preiskava (point-of-care ultrasound, POCUS) nam 

omogoča prepoznavo nujnih stanj, ki potrebujejo takojšnje in specifično 

zdravljenje. 

V našem primeru smo med delom na terenu obravnavali 69-letnega bolnika 

z motnjo zavesti neznanega vzroka, ki je nastopila brez prič. Najden je bil na 

osamljeni poti ob robu travnika, ob prihodu dežurne zdravnice manjše 1a 

enote nujne medicinske pomoči je ležal na trebuhu in imel epileptični 

napad s krči. Ob stabilnih vitalnih znakih je prejel 10 mg diazepama za 

umiritev epileptičnega napada.Ob prihodu prehospitalne enote Ljubljana je 

bil bolnik v komi (GCS 3), vitalno stabilen (RR 127/87 mmHg, srčni utrip 

90/min, dihanje 15/min, SpO2 100% ob dodatku kisika s pretokom 15 l/

min), imel je srednje široki, simetrični in na svetlobo nekoliko slabše 

reaktivni zenici. Desno frontalno je bila manjša povrhnja odrgnina, drugje na 

telesu ni bilo znakov za poškodbo. Ni zaudarjal po alkoholu, vendar 

soproga, ki ga je našla, pojasni, da sicer redno uživa alkohol.Zaradi hude 

motnje zavesti (GCS < 9) neznane etiologije in potrebe po transportu v 

oddaljeno ustanovo smo se odločili za dokončno oskrbo dihalne poti. 

Bolnika smo na mestu dogodka intubirali in priključili na aparat za 

mehansko predihavanje. 

Neposredno po intubaciji smo nad frontalno kostjo opazili oteklino, zato 

smo opravili usmerjeno ultrazvočno preiskavo mehkih tkiv čela in lobanje. 

Odkrili smo frontalni podkožni hematom debeline 1.5 cm in frakturno 

poko frontalne kosti v srednji liniji, ki se je širila na lobanjski svod. Zaradi 

nejasnega mehanizma poškodbe smo nato opravili še orientacijski UZ 

pregled za odkrivanje morebitne proste tekočine v abdomnu in toraksu 

(extended focused assessment with ultrasonography in trauma, E-FAST), ki 

je bil negativen. 

 

DIAGNOZA POŠKODBE  GLAVE NA TERENU Z 

UPORABO URGENTNEGA ULTRAZVOKA  
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Ob pojasnjenem vzroku motnje zavesti smo bolnika med daljšo potjo 

oskrbeli po smernicah za oskrbo poškodovancev s hudo poškodbo 

glave in ga ustrezno prepeljali v Centralni urgentni blok travmatologije 

UKC Ljubljana. Ob predaji poškodovanca je bila desna zenica 

evidentno širša od leve. CT diagnostika je pokazala frakturo lobanje 

fronto-parietalno v srednji sagitalni liniji, subduralni hematom ter 

travmatsko subarahnoidalno krvavitev. 

Primer nazorno kaže, kako nam uporaba usmerjene ultrazvočne 

preiskave na terenu omogoča natančnejšo prepoznavo nujnih stanj in s 

tem uvedbo ustreznega specifičnega zdravljenja že na kraju dogodka in 

med transportom do ustanove za dokončno oskrbo. 
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Jožica Gmeiner Rajbar; mag.inž.rad.tehnol. 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

Uvod: V magistrskem delu je proučena motivacija mentorjev klinične 

prakse za uspešno delo s študenti bolonjskega programa Radiološka 

tehnologija Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Motivacija 

mentorjev je pomemben element v pričakovanju dobrih rezultatov dela v 

zdravstvenih ustanovah. 

 
Namen: Namen članka je proučiti značilnosti motivacije mentorjev klinične 

prakse za delo s študenti radiološke tehnologije v zdravstvenih zavodih 

Slovenije.  

 
Metode dela: Uporabljena je kvantitativna presečna študija mentorjev 

klinične prakse na nacionalnem vzorcu. Za zbiranje podatkov je uporabljen 

anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik je na svoj elektronski naslov prejelo 138 mentorjev 

klinične prakse, od tega se je odzvalo 73 mentorjev iz vseh treh ravni 

zdravstvenega varstva. Podatki so obdelani s pomočjo programa Microsoft 

Excel Office 2007 in SPSS Statistics 20 Premium Grad Pack. Raziskovalne 

hipoteze so testirane s t -testom, zanesljivost vprašalnika pa s 

Cronbachovim alfa testom. 

 
Rezultati in razprava: Iz rezultatov je razvidno, da imajo mentorji 

klinične prakse visoko samopodobo in da prevladuje tovariški stil vodenja. 

Mentorji menijo, da denar ni najmočnejši motivacijski dejavnik za 

opravljanje mentorskega dela. 
Najpomembnejša dejavnika motivacije sta samostojnost pri delu in 

odgovornost na delovnem mestu. Raziskava med mentorji klinične prakse 

nakazuje na pomen nedenarnih motivacijskih dejavnikov.  

 
Zaključek: Mentorji želijo s svojim delom zadovoljiti potrebe višjega reda, 

kot so samostojnost in odgovornost na delovnem mestu, zanimivo in 

dinamično delo, delovni pogoji, delovne razmere, urejeno osebno življenje, 

povratne informacije o opravljenem delu ter možnost izobraževanja. 

 

Ključne besede: 

 mentor,  

 motivacija,  

 praktični pouk,  

MOTIVACIJA MENTORJEV ZA DELO S ŠTUDENTI 

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE NA RADIOLOŠKIH 

ODDELKIH V SLOVENIJI 
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Katica Leva, mag. inž. rad. tehnol. 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

SODELOVANJE MED POKLICNIMI SKUPINAMI V ZDRAVSTVENIH 

TIMIH RADIOLOŠKEGA ODDELKA KIRURŠKE AMBULANTEPRI 

OBRAVNAVI URGENTNEGA PACIENTA 

Uvod: Medsebojni odnosi na delovnem mestu so temelj za kakovostne 

zdravstvene storitve, za uspešno delovanje tima in so pomemben dejavnik 

zadovoljstva posameznika. Pri obravnavi urgentnega pacienta sodelujejo 

strokovnjaki različnih strok, ki sestavljajo zdravstveni tim, z namenom, da 

bi zastavljeni cilj lažje in hitreje dosegli. Učinkovit zdravstveni tim je 

pomemben dejavnik kakovosti dela. 

 
Namen: Namen magistrskega dela je bilo proučiti sodelovanje med 

poklicnimi skupinami v zdravstvenih timih radiološkega oddelka in kirurških 

ambulant pri obravnavi urgentnih pacientov v Univerzitetnem kliničnem 

centru v Mariboru in primerjava rezultatov raziskav iz leta 2005 in 2012. 

 
Metode dela: Uporabljena je bila kvantitativna presečna metoda dela na 

ciljni populaciji zdravnikov, dipl. med. sester in dipl. inž. rad. Kot merski 

inštrument je bil uporabljen anketni vprašalnik s tremi sklopi vprašanj: 

»Doživljanje medpoklicnih razmerij“, „Značilnosti medpoklicnih razmerij“ 

ter „Komunikacija in timsko delo“, kjer so bile trditve vrednotene s 

štiristopenjsko ocenjevalno lestvico od 1 (povsem drži) do 4 (sploh ne 

drži). Analiziranje podatkov je bilo izvedeno s programoma Microsoft Excell 

Office 2007 in SPSS. Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila testirana z 

metodo notranje konsistentnosti (Cronbach alfa test). 

 
Rezultati: Realizacija ciljne populacije je bila 100%. Doživljanje 

medpoklicnih razmerij najbolj pozitivno ocenjujejo zdravniki, sledijo jim dipl. 

med. sestre in nato dipl. inž. radiologije. Značilnosti medpoklicnih razmerij 

so vse tri poklicne skupine ocenile nekoliko bolj kritično. Medpoklicna 

komunikacija poteka neovirano, pomanjkljivo je medsebojno sodelovanje. 

Prisotno je strinjanje s trditvami, ki potrjujejo nadrejenost in podrejenost 

med poklicnimi skupinami v zdravstvenih timih. Najbolj komunikacijsko 

sposobni se čutijo zdravniki, dipl. inž. rad. se težje prilagajajo načinu 

komuniciranja različnim situacijam in poslušalcem, medtem ko so dipl. med. 

sestre pri trditvah o nestrinjanju z mnenji drugih raje tiho in nerade 

prevzamejo pobudo v timu. Pripadniki vseh treh poklicnih skupin se 

ocenjujejo za dobre komunikatorje in timske sodelavce. 
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Razprava in zaključek: Doživljanje medpoklicnih razmerij, značilnosti 

medpoklicnih razmerij ter komunikacijo in timsko delo anketiranci 

ocenjujejo dokaj visoko. Najbolj kritične ocenjevalke medpoklicnih razmerij 

so bile dipl. med. sestre, najmanj pa zdravniki, zato bodo na tem področju 

nujno potrebne spremembe. Izboljšati bo potrebno medpoklicno 

sodelovanje, medsebojno komunikacijo in izobraževanja, kar bo vplivalo na  

povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in uporabnikov 

zdravstvenih storitev. 

 

Ključne besede:  

 tim,  

 timsko delo,  

 zdravstveni tim,  

 medsebojna komunikacija in  

 sodelovanje. 

 

17 



1. SIMPOZIJ RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR.MILE KOVAČ 

 

Martina Zupanc, dipl.inž.radiol., Mateja Videtič, dipl.inž.radiol., Mateja Majhen 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 PRIČETEK IZVAJANJA »DORE« V MARIBORU 

V Sloveniji se izvajajo trije državni presejalni programi:  

 ZORA,  

 SVIT in  

 DORA. 

 
DORA je državni presejalni program za raka dojke v okviru Ministrstva za 

zdravje RS in Onkološkega inštituta Ljubljana, in se že nekaj let izvaja v 

osrednji Sloveniji, od junija 2013 ta program teče tudi v podravski regiji.  

 
Program DORA vabi ženske od 50. do 69. leta starosti na preventivno 

mamografijo periodično na dve leti. 
Program DORA vabi ženske iz Mestne občine Maribor, vse ostale ženske 

iz podravske regije se lahko prijavijo same.  

 

Naročanje vodi Klicni center programa DORA na brezplačni tel.št.  

080-27-28 ali po elektronski pošti:  dora@onko-i.si 

 
Prostori DORE v UKC Maribor so v tretjem nadstropju stavbe 3, kjer 

ženske opravijo mamografijo – RTG slikanje dojk, v Onkološkem inštitutu 

Ljubljana radiologi slike ocenijo in po potrebi opravijo dodatne preiskave.  
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Milena Horvat, inž.radiol.  

SB Murska Sobota, radiološki oddelek, Murska Sobota 

Uvod 

Tomosinteza je nova diagnostična preiskava.  

 

Namen 

Omogoča hitrejše odkrivanje raka.  

 

Prednosti in slabosti tomosinteze 
Slabost preiskave je nekoliko višja prejeta doza sevanja. Prednost je 

zmanjšanje ponovljenih in dodatnih diagnostičnih slikanj.  

 

Potek preiskave 

Ustrezna priprava aparata, ter preiskovanke. Slikanje traja 15-20 s, sledi 

rekonstrukcija slik.  

 

Zaključek 

Tomosinteza predstavlja optimalno in originalno rešitev, ki omogoča odlične 

klinične rezultate.  

 

 

Ključne besede:  

 tomosinteza,  

 mamografija,  

 prednosti tomosinteze,  

 slabosti tomosinteze 

TOMOSINTEZA 
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Tomaž Šeruga, Marko Jevšek 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 SODOBNO ZDRAVLJENJE NERUPTURIRANIH 

ANEVRIZEM INTRAKRANIALNEGA DELA NOTRANJE 

KAROTIDNE ARTERIJE 

Uvod  
Zdravljenje anevrizem z embolizacijo z elektrolizno ločljivimi zankami je 

uveljavljena metoda izključevanja anevrizem iz obtoka, ki je praktično že 

nadomestila nevrokirurški poseg. Pri anevrizmah s širokim vratom je 

uporaba stentov prav tako že rutinski poseg.  
V zadnjem času pa to kombinacijo nadomeščajo stenti, ki povročajo 

preusmeritev pretoka in posledično trombozo anevrizme.  

 

Bolniki in tehnike 
Od leta 2010 smo na ta način zdravili 9 bolnikov, pretežno ženskega 

spola. Anevrizme so bile locirane v karotikooftalmičnem delu notranje 

karotidne arterije. Šlo je za anevrizme neznane etiologije.  
Klinični simptomi, ki so jih navajali bolniki so bili v glavnem bolečina in 

motnje vida. Bolniki niso utrpeli subarahnoidnih krvavitev, anevrizme pa 

so bile odkrite naključno. 
Preusmerjevalce pretoka smo postavljali preko vodilnega katetra Neuron. 

Nato smo prešli vrat anevrizme z mikrokatetrom Marksman in skozenj 

nato uvedli stent. Skrbno smo preverili lego stenta v odnosu do 

anevrizme.  Nato smo stent sprostili preko vratu anevrizme s potisni – 

potegni tehniko, tako da smo omogočali normalno odpiranje stenta in 

dobro prileganje ob žilno steno. 
Vse posege smo opravili v splošni anesteziji, bolnik je bil Hepareniziran. 

Po posegih smo opravili CT da smo izključili morebitno intrakranialno 

krvavitev zaradi izmenjalne žice. Bolniki so dobivali Klopidogrel že pred 

samim posegom. Heparinizacijo so nadaljevali še naslednjih 24 ur. Bolniki 

so bili odpuščeni z dnevno dozo Klopidogrela 75 mg in 300 mg Aspirina 

ter 2 x 0,6 mg nizkomolekularnega Heparina.  
Dajanje Heparina smo prekinili en teden po posegu, medtem  ko je Plavix 

in Aspirin ostal še za eno leto. Potem je bil Plavix ukinjen, ostali bolniki pa 

so še morali jemati Aspirin. 
Podroben nevrološki pregled je bil opravljen pred zdravljenjem, po 

zdravljenju in dva tedna po samem posegu  ter v času kontrolnega 

pregleda. 
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Rezultati 
Zdravljenih je bilo 7 bolnikov z 9 anevrizmami. Pri nobenem izmed bolnikov 

tako med posegom kot tudi po njem ni prišlo do posebnih zapletov. Lega 

stentov je bila dobra, dober je bil tudi oprijem žilne stene. Kontrolne 

angiografije neposredno po posegu, so pokazale zatekanje  opacificirane krvi 

v samo anevrizmo, vendar pa je bil pretok znotraj same anevrizme že 

upočasnjen. 
Med posegi ni bilo morebitne morbiditete ali mortalitete ne med samim 

posegom kot tudi ne v času spremljanja. Kontrolne angiogrfske in 

nevrološke preglede smo opravili 6 do 12 mesecev po posegu. 
Kontrolne MR angiografije smo opravili z uporabo kontrastnega sredstva. 

Anevrizme so bile pretežno izključene iz obtoka, znakov tromboze v stentih 

ni bilo. Kontrolni nevrološki pregledi, so pokazali znake regesije simptomov 

v 3 do 6 mesecih. Pri bolnikih, pri katerih smo prekrili oftalmično arterijo ni 

bilo izpadov polja, najverjetneje zaradi sesalnega efekta arterije.  

 

 

Razprava 
Za zdravljenje možganskih anevrizem je trenutno na razpolago več 

možnosti. Uporabljamo lahko zanke različnih oblik, remodeliranje vratu 

anevrizme z balonom, zanke in stente ali tudi v zadnjem času stente za 

preusmerjanje pretoka. 
Pri naših bolnikih stentov nismo opazili stenozantnih sprememb oz. 

hiperplazije intime, kar kaže na antiproliferativni efekt stisnjenja oz. 

»pečatenja« žilne stene, ki se pojavlja pri uporabi teh stentov na periferiji. 

Kot že omenjeno prej v tekstu je edina težava dejansko oftalmična arterija, 

pri kateri lahko pride do okluzije zaradi postavitve stenta, vendar pa se je 

pri vseh bolnikih, pri katerih smo opazili slabšo polnitev oftalmične arterije 

kazala tudi polnitev preko anastomoz iz zunanje karotidne arterije.  
Pomanjkljivost te metode oz. stentov je še vedno relativna trdota in radialna 

sila samih stentov, ki včasih otežkoča prehod skozi kavernozni del arterije in 

distalne dele notranje karotidne arterije in njenih vej. 
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Beno Polanec, Jernej Lučev, Aleš Slanič, Jožef Matela, Silva Breznik 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 PNEUMOCEFALUS ZARADI OSTEOMA ETMOIDNE 

Predstavljamo primer 20 letnega moškega z redko obliko benignega 

kostnega tumorja etmoidne kosti - osteoma.  
Edini simptom, ki ga je navajal bolnik, je bil glavobol. Tumor je bil v večjem 

delu omejen na etmoidno kost, poleg tega se je širil skozi medialno steno 

orbite in skozi lobanjsko dno v sprednjo lobanjsko kotanjo. 
CT je ob opisanem tumorju kosti pokazal tudi obsežen pneumocefalus 

(zrak v možganskem parenhimu), ki je povzročal manjši učinek mase v 

možganovini. Bolnik je po operativni odstranitvi večine tumorja dobro 

okreval in je brez nevroloških okvar. 
Osteom je benigno razraščanje zrele kostnine, ki se pojavi znotraj kosti. 

Skoraj izključno se pojavlja v membranoznih kosteh obraza in lobanje. Kljub 

temu, da jih je večina omejenih na obnosne sinuse, so med vsemi benignimi 

tumorji obnosnih votlin najpogosteje vzrok spontanega pneumocefalusa. 
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Hedvika Šauperl,dipl.inž.rad. 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

Normalen položaj posteljice je 8 cm oddaljen odustja maternice. 
O predležeči posteljici (placenta previa) govorimo, ko le-ta prekriva ustje 

maternice. Posteljica tako ovira prehod otroku, kjer pod vplivom 

raztezanja in širjenja pripelje do njenega luščenja ter različno močnih 

krvavitev.  
Prikazala bom primer, kako smo 29. letni bolnici na našem oddelku na 

interventni diagnostiki v obe notranji iliakalni arteriji pod kontrolo 

diaskopije uvedli balonska katetra. Med carskim rezom sta bila napihnjena 

in tako preprečila močne krvavitve in morebitno histerktomijo zaradi 

predležeče posteljice. Vloga radiološkega inženirja pri posegu je zelo  

pomembna zaradi zaščite porodnice in otroka pred ionizirajočim sevanjem. 

 

Ključne besede: 

 predležeča posteljica,  

 okluzija,  

 balonski kateter 

OBOJESTRANSKA OKLUZIJA NOTRANJIH ILIAKALNIH 

ARTERIJ PRED CARSKIM REZOM 
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Marko Vinter, dipl.inž.rad., Zinka Škorjanec, dipl.inž.rad. 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

CT PERFUZIJA 

 

Namen 

Predstavitev CT perfuzije in naših triletnih izkušenj pri dokazovanju 

svežega možganskega infarkta s to metodo.  

Vsebina 

Od leta 2011 smo opravili 55 preiskav. CT perfuzija je del postopkov, ki se 

izvajajo pri ugotavljanju možganskega infarkta, zato je predstavljen tudi 

celoten potek diagnostičnih postopkov, primerjava časovnega obsega 

preiskav, problemi in napake pri izvedbi CT perfuzije, dozne obremenitve in 

nekatere rešitve in smernice, ki jih lahko uporabimo v naši ustanovi. 

Zaključek 

CT perfuzija je zaradi dostopnosti in enostavnosti primerna metoda za 

ugotavljanje poškodb možganovine pri možganskem infarktu. V kratkem 

času poda odgovore na bistvena diagnostična vprašanja in pomaga pri izbiri 

nadaljnjih postopkov  zdravljenja. 

 

Ključne besede: 

 CT perfuzija,  

 ishemični infarkt,  

 CT angiografija 
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Jernej Lučev1, Vojko Flis2, Jože Matela1, Aleš Slanič1, Beno Polanec1, Silva 

Breznik1 , 1UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor  
2UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za žilno kirurgijo, Maribor 

Uvod 

»Coral reef aorta« (CRA) je redek pojav, pri katerem je vidna izrazita 

kalcinacija jukstarenalnega in suprarenalnega dela aorte. Močno kalcinirani 

plaki se širijo v lumen in ga zožujejo. Za razliko,  kalcinacije pri 

aterosklerozi velikih žil sledijo ukrivljenosti žilne stene. Spremembe lahko 

vodijo v  zmanjšano prekrvavitev in ishemijo spodnjih okončin, visceralno 

ishemijo in hipertenzijo, ki je posledica ledvične ishemije. 
 

Prikaz primera 

Predstavljamo primer 68 let stare bolnice, ki je v našo ustanovo bila 

premeščena iz druge ustanove, kjer so zaradi bolečin v trebuhu opravili 

CTA trebušne aorte, ki je pokazal hudo zožitev trebušne aorte v višini 

odcepišč visceralnih arterij in zaporo začetnega dela celiakalnega trunkusa 

ter zožitev v predelu ustji obeh ledvičnih arterij, vendar so bile 

laboratorijske vrednosti kreatinina normalne.  

 

Ponovna CTA preiskava trebušne aorte opravljena v naši ustanovi je 

potrdila zgoraj opisane spremembe in pokazala obsežne intraluminalne 

kalcinacije v jukstarenalnem in suprarenalnem področju aorte. Opisane 

spremembe so v literaturi imenovane »coral reef aorta«. 

 

Zaradi lokacije kalcinacij, prizadeta so bila izstopišča visceralnih arterij, se 

nismo odločili za znotrajžilno zdravljenje, saj je v tem primeru indiciran 

kirurški poseg. 

Pri bolnici je bil opravljen supraceliakalniaortohepatikomezenterialni 

obvode z dakron protezo. Kontrolni CTA trebušne aorte je pokazal 

dobro prehodnost obvoda in vseh anastomoz. Prav tako je prišlo do 

izboljšanja simptomov. 

 

Zaključek 

Kljub obstoječim kirurškim tehnikam in znotrajžilnim posegom, ki se 

neprestano izboljšujejo, ostaja zdravljenje CRA zahtevno, povezano z 

mnogimi zapleti in zahteva obravnavo v centrih z izkušnjami in možnostjo 

multidisciplinarne obravnave. 

»CORAL REEF AORTA« - PRIKAZ PRIMERA 
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Martina Nezman, dipl.inž.rad. 

 SKOLIOZA, SIRINGOMIELIJA IN ARNOLD CHIARI 

MALFORMACIJA 

 

Uvod 
Adolescentna skolioza se pojavlja v 80% vseh primerov skolioze. Čeprav 

vzrok za to vrsto skolioze še ni popolnoma pojasnjen danes smatramo, da 

je nagnjenost k razvoju skolioze dedna. Pogosteje se pojavlja pri deklicah in 

postaja opazna  okoli desetega leta starosti. Siringomielija pri otrocih je 
bila v preteklosti  zelo redko diagnosticirana.  Diagnosticirali so jo  pri 

starejših bolnikih, ko se je že pojavljala specifična simptomatika. Z 

razvojem MRI in s tem možnostjo prikaza medularnega kanala, pa je bila 

omogočena diagnostika intraduralnih procesov in s tem tudi odkrivanje in 

diagnosticiranje siringomielije. Vse to pa je omogočalo nadaljnjo terapijo. 

 

Metode 
Predstavili bomo primer danes 12 letne deklice, ki je imela diagnosticirano 

skolizo.  Zaradi predvidene operativne stabilizacije hrbtenice je bila deklica 

poslana na MRI celotne hrbtenice, kjer je bila postavljena diagnoza -  

siringomielija. Zaradi te diagnoze je bila opravljena tudi MRI glave, kjer je 

bila diagnosticirana Arnold-Chiari I malformacija.  

 

Zaključek 
Patofiziološki razvoj skolioze in siringomielije še ni v celoti raziskan. Ni 

znano kako in zakaj siringomielija povzroča skoliozo,saj mnogo bolnikov s 

siringomielijo nima skolioze in večina bolnikov s skoliozo nima 

sirigomielije. Hiter tehnološki razvoj v radiologiji, ki omogoča zgodnjo 

diagnostiko siringomielije pa nam omogoča čim prejšnje zdravljenje in s 

tem posledično tudi boljšo kvaliteto življenja bolnikov.  
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Kokovnik Robert, rad.inž.svet. 

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo, Ljubljana 

Vsak poklic ima svoj osnovni namen obstoja. Poklic »Radiološki inženir« je 

v osnovi tehnološki poklic v resnici pa s predznakom humanosti v celoti v 

službi LJUDI – UPORABNIKOV RADIOLOŠKIH STORITEV ! 

 
Delo z ljudmi in za ljudi ne sme biti v senci poznavanja in sposobnosti 

upravljanja z zahtevnimi in visoko zmogljivimi medicinskimi aparaturami 

temveč zgolj v službi priporočil ALARA-e in osnovne varnostne zahteve 

PRIMUM NIL NOCERE. Izvajalci radioloških storitev, tako diagnostičnih, 

terapevtskih kot tudi raziskovalnih (o pomenu in vlogi RI je bilo govora že 

na 1. Kongresu Radiološkega društva dr. Mile Kovač z mednarodno 

udeležbo v oktobru 2012) bi se morali zavedati svoje velike strokovne 

odgovornosti in znanja še bolj kot do tehnične opreme predvsem do 

uporabnikov radioloških storitev.  
In kdo so uporabniki radioloških storitev? V življenju se ljudje najdejo v 

najrazličnejših situacijah in šele takrat, ko posameznik vstopi v vlogo 

nekoga drugega, lahko spozna, da je morda še pomembneje od znanja in 

sposobnosti upravljanja napredne tehnologije sam »human« odnos med 

izvajalcem neke dejavnosti in njenim uporabnikom. Tudi izvajalec se 

namreč lahko in pogosto najde v vlogi uporabnika.  
V PP prezentaciji bo poudarek na korektnosti izvajanja in vrednotenja 

odnosa RI do uporabnika radioloških storitev. V prepričanju in zavesti RI 

mora biti, da je bolnik, poškodovanec, preiskovanec prva in osnovna 

»enota« poklicnega obstoja in zato mora to najpomembnejšo funkcijo tudi 

ohraniti. Vso inženirsko znanje in poznavanje lastnosti (škodljivosti) IOS pa 

mora biti na najvišjem strokovnem in profesionalnem smislu v funkciji čim 

boljše in kar najmanj za telo obremenjujoče izvedbe konkretne radiološke 

storitve. V DOBRO ljudi – uporabnikov torej. Navkljub vsem zahtevam 

ekonomije in posledičnega ustvarjanja za izvajalca (neke) dejavnosti zgolj 

ugodnih finančnih učinkov. 

POMEN UPORABNIKOV RADIOLOŠKIH STORITEV 
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Uvod 
Vratni del hrbtenice spada med najbolj zapletene dele hrbtenice. Sestavlja 

ga 7 vratnih vretenc skozi katere poteka hrbtenjača in vertebralni arteriji z 

venami in avtonomnim živčevjem. Vratna hrbtenica je gibljiva v vse smeri in 

je zelo dovzetna za poškodbe. Poškodba v tem delu hrbtenice pogosto 

povzroči smrt ali hudo prizadetost, še posebej ob nepravilni oskrbi. Ena 

izmed možnih poškodb vratne hrbtenice je tudi izpah vretenca.  

 

Metode dela 
Pacient prihaja zaradi padca z višine. Pove, da je bil nezavesten, dogodka se 

ne spominja v celoti. Pri pacientu so bili opravljeni rentgenski posnetki 

glave in vratu, računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca (MR). 

Namesti se mu Crutchfield ekstenzija, ki je bila nadzorovana z lateralnimi 

rentgenskimi posnetki vratu.  

 

Razprava 
Sprva se z CT posnetki ugotovi premik in zlom v predelu C5-C7. Namesti 

se Crutchfield ekstenzija, ki nima pozitivnih učinkov, zato se naslednji dan 

izvede še MR, ki natančno prikaže  utesnitev spinalnega kanala. Kljub 

vlekom do repozicije ne pride, zato se izvede operativna terapija.   

 

Zaključek 
Pri poškodbah vratne hrbtenice je pomembna hitra in učinkovita 

diagnostika, pri kateri ima pomembno vlogo inženir radiologije. Ta s 

pravilno diagnostiko pomaga pri izbiri nadaljnje terapije in preprečitvi 

resnejših zapletov.  

 

 

Ključne besede:  

 vratna hrbtenica,  

 poškodbe vratne hrbtenice,  

 Rtg slikovne metode 

Domen Černivec, dipl. inž. rad. 
UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 PREDSTAVITEV RADIOLOŠKE OBRAVNAVE PACIENTA 

PO POŠKODBI VRATNE HRBTENICE V UKC MARIBOR 

 

28 



1. SIMPOZIJ RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR.MILE KOVAČ 

Mag. Milka Kljaić Dujić, dr.med.,spec.radiolog, Andreja Kogler, dipl.inž.rad. 
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Uvod 
Stres fraktura distalne fibule se pojavlja v primeru ponavljajočih se 

obremenitev mišic in skeleta, v sedanjem času praviloma pri športnikih in 

sicer 6,6% je zlomov fibule (Matheson et. al. 1987). Prvi primer je opisal 

Braithaupt 1855 pri vojakih (»marš fraktura«).A.W.Stechow je 1897 prvi 

opisal radiološka sliko stres fraktur. 
Diferencialna radiološka diagnostika ostaja glavna preiskovalna metoda 

kadar se v klinični anamnezi posumi, da je pri bolniku prišlo do 

prenaprezanja telesa. 

 

Metode 
Predstavili bomo primer 16 letnega dekleta, ki se ukvarja z igranjem 

odbojke. Bolnica je bila hospitalizirana na Oddelku za pediatrijo UKC 

Maribor zaradi bolečine v obeh maleolih, ki so se pojavile spontano, brez 

anamneze travme. Predhodno je prebolevala virozo. Vročine ali mrzlice ni 

imela, laboratorijski vnetni parametri so bili ves čas v mejah normale. 

Opravila je scintigrafijo, kjer je bilo opisano intenzivno kopičenje 

radiofarmaka v obeh lateralnih maleolih fibul, ki je bilo suspektno na vnetje. 

Bolnica je bila tudi poslana na rentgensko slikanje obeh spodnjih 

ekstremitet, kjer ni bilo mogoče z gotovostjo odgovoriti na klinično 

vprašanje ali gre za ostemiolitis. Bolnica je bila zato poslana na magnetno 
resonančno slikanja spodnjih ekstremitet, kjer je bila ugotovljena 

bilateralna stres fraktura distalne fibule. 

 

Zaključek 
Na stres frakture se lahko posumi, kadar je v bolnikovi anamnezi navedeno 

tudi ponavljajoče se obremenjevanje telesa, vendar klinična slika ni vedno 

jasna, kakor je bilo tudi v opisanem primeru. Iz predstavljenega primera 

lahko povzamemo, da je radiološka diferencialna diagnostika najbolj 

zanesljiva metoda, ki lahko z gotovostjo odgovori na klinično vprašanje, pri 

tem pa mora biti radiologu primer ustrezno predstavljen, ki skupaj z 

radiološkim inženirjem izbere najbolj ustrezno preiskovalno metodo, da bi 

se izognili nepotrebnemu obremenjevanju bolnikov in podaljševanjem časa 

postavitve ustrezne diagnoze in s tem uvedbo pravilne in pravočasne 

terapije.   

BILATERALNA STRES FRAKTURA DISTALNE FIBULE 
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Uvod 
Osteomielitis je gnojno vnetje kosti. Poznamo akutni ter kronični 

osteomielitis. Akutni osteomielitis razdelimo glede na način okužbe. 

Hematogeni ost. je posledica vnosa mikroorganizmov v kost s krvjo (z 

bakterijami), eksogeni ost. je posledica okužbe neposrednega vstopa 

mikrooganizmov v kost iz okolnih mehkih tkiv in kože (odprti zlom, rane, 

zobni abscesi, vnetja ušes...).  
Autni osteomielitis se pojavlja pri otrocih mlajših od pet let, predvsem pri 

dečkih (8 primerov na 100000 otrok mlajših od 16 let). Največkrat 

prizadene dolge kosti (stegnenica, golenica, nadlahtnica, podlahtnica).  
Najpogosteje povzroča osteomielitis bakterija staphilococcus aureus, lahko 

so vzrok tudi glive, paraziti in drugi mikroorganizmi.  
Kronični osteomielitis lahko nastane po poškodbi, po operaciji ali iz 

nepravilno zdravljenega akutnega osteomielitisa. O kroničnem govorimo, 

kadar so znaki vnetja prisotni več kot 14 dni. 

 

Za akutni osteomielitis je značilna:  

 močna lokalna bolečina, hoja ni možna, 

 oteklina, rdečina, 
 povišana telesna temperatura z mrzlico ter splošna prizadetost 

otroka. 

 

Metoda dela 
Diagnozo postavijo s pomočjo značilne klinične slike, z dokazom 

povzročitelja v krvi in RTG slikanjem. V veliko pomoč je biopsija, 

scintigrafija in MR diagnostika. 

 
Najpomembnejša lastnost MR je visoka kontrastna ločljivost, ki omogoča 
neinvaziven prikaz finih  mehkotkivnih struktur. MR zazna vnetne 

spremembe veliko prej, kot so vidne na RTG sliki. Z njo prikažemo edem 

kostnega mozga, subperiostalno kolekcijo abscesa, izliv, skratka razširjenost 

vnetja in prizadetost tkiv v okolici. 

   

Leonida Rajšp, dipl. inž. rad., Andreja Žvab, dipl. inž. Rad. 
UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 
OSTEOMIELITIS PRI OTROCIH TER MR DIAGNOSTIKA 
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Protokol MR sekvenc: 

 STIR,  

 T1 s KS,  

 PD FAT SAT,  

 T1 FAT SAT + KS  

 

Preiskavo opravljamo na MR aparatu  GE 1,5 T ali 3 T. 
O protokolu preiskave se predhodno posvetujemo z radiologom. 

Prilagodimo ga kliničnemu vprašanju,  kateri je odvisen od področja 

prizadetosti kosti. Temu prilagajamo tudi debelino reza (od 3mm ali več), 

druge parametre ter vrsto tuljave. 
Pri malih otrocih je pogosto potrebna sedacija, ker je preiskava dolgotrajna, 

otrok pa mora med preiskavo sodelovati ter nepremično ležati. 

 

Zaključek 
MR je najbolj občutljiva (88-100%) ter zanesljiva  preiskava za postavitev 

diagnoze akutnega osteomielitisa. Je resolucijsko najprimernejša, najbolj 

senzitivna in specifična ter navsezadnje neagresivna metoda. Opravljena 

mora biti kvalitetno, tekoče ter z veliko mero razumevanja, ker gre za 

otroka. Med drugim je pomembno dobro  sodelovanje z drugimi specialisti 

ortopedi, pediatri ter anestezisti. 

 
Dobro je vedeti, da nikoli ne zanemarimo, ko otrok toži za bolečinami v 

kosteh, ko je prebolel kakršnokoli vnetje ali poškodbo.   
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Uvod 
Angiomiolipom je solidni benigni tumor sestavljen iz žilne, mišične in 

maščobne komponente. Ponavadi se nahaja v ledvici in je v večini primerov 

asimptomatski, pri večjih pa obstaja nevarnost, da spontano zakrvavijo v 

retroperitonealni prostor. To je zaradi nizke prevalence tumorja sicer 

redko, vendar resno klinično stanje. 

 

Prikaz primera 
35 letna ženska je prišla v urgentno ambulanto UKC Maribor zaradi 

nenadnih močnih bolečin v trebuhu. Bruhala ni, blato je normalno odvajala, 

dizuričnih težav, vročine ali mrzlice ni imela.  

 
Ob kliničnem pregledu je bila bolečinsko prizadeta, afebrilna, anikterična, 

peristaltika je bila slišna, izstopali sta palpatorna bolečnost pod desnim 

rebrnim lokom in boleč ledveni poklep desno.  
Od laboratorijskih izvidov sta bili nekoliko znižani vrednosti hemoglobina in 

hematokrita, ostali so bili v mejah normale. Prejela je analgetik, vendar 

bolečine niso povsem popustile. Izpeljana je bila urgentna diagnostika pri 

čemer je bila pregledna slika trebuha normalna, UZ trebuha je pokazal na 

dogajanje desno retroperitonealno - diferencialno diagnostično sta bila 

omenjena tudi retroperitonealni hematom in angiomiolipom desne ledvice, 

vendar je za razjasnitev stanja bil narejen še CT trebuha. Ta je potrdil 

formacijo v zgornjem polu desne ledvice in okrog nje retroperitonealni 

hematom - za formacijo se je ob pregledu stare dokumentacije in 

ponovnem pogovoru s pacientko potrdila diagnoza angiomiolipoma.  

 
Bolnica je bila premeščena na urološki oddelek, dogovor konzilija je bil, da 

se v akutni fazi bolnico zdravi konzervativno in redno spremlja z 

ultrazvokom. Hematom po enem dnevu ni več naraščal in se sčasoma 

organiziral, padanje hemoglobina se je ustavilo. Bolnica je v začetku 

prejemala antibiotično in protibolečinsko terapijo, ob izboljšanju stanja je 

bila odpuščena z oddelka.  

 

Iztok Caglič, Mirjana Brvar 
UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

 RETROPERITONEALNA KRVAVITEV ZARADI 

ANGIOMIOLIPOMA LEDVICE 
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Dva meseca po dogodku je bila predvidena za embolizacijo tumorja na 

Radiološkem oddelku, vendar zaradi anatomskih razmer superselektivna 

embolizacija ni bila mogoča, zato je bila operirana - opravljena je bila 

laparoskopska parcialna nefrektomija zgornjega pola desne ledvice s 

tumorjem in odstranitev organiziranega hematoma.  
Patohistološki pregled vzorca je potrdil diagnozo angiomiolipoma. Kontrolni 

UZ pregled trebuha in CEUS po operaciji sta pokazala normalno 

prekrvavljeno desno ledvico brez rezidualnega tumorja in manjši 

postoperacijski perirenalni hematom. Bolnica ima trenutno še manjše 

bolečine desno ledveno ob naporu. 

 

Zaključek 
Spontana zakrvavitev angiomiolipoma je urgentno klinično stanje, ob tem je 

šokiranih do 20% bolnikov. Študije kažejo, da tumor sčasoma raste, z 

naraščanjem premera tumorja pa se povečuje verjetnost spontane 

zakrvavitve. Zato je potrebno redno UZ spremljanje bolnikov z 

angiomiolipomom ledvice in glede na to optimalna odločitev o morebitni 

embolizaciji oz. operativni odstranitvi tumorja. 
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Zaradi prisotnosti nevralnih struktur je v hrbtenični kirurgiji postavitev 

transpedikularnih vijakov vitalnega pomena ne le za strukturno trdnost 

stabilizacijskega konstrukta, temveč tudi v izogib iatrogenih poškodb 

živčnega tkiva. V zadnjem času se za evalvacijo pravilnosti položaja 

hrbtenične instrumentacije vse pogosteje uporablja 3D fluroskopija že med 

samim kirurškim posegom. Pričujoči prispevek obravnava teoretična 

izhodiššča in praktične izkušnje pri delu s komercialno dostopnim 
izocentričnim sistemom proizvajalca Siemens z možnostjo intraoperativne 

slikovne rekonstrukcije v treh ravninah. 

 

Ključne besede: 

 intraoperativna rentgenska fluoroskopija,  

 3D rekonstrukcija,  

 ledvena hrbtenica,  

 operacijsko zdravljenje 

 

Uvod 
V letu 2005 je korporacija Siemens (Siemens AG, Medical Solutions, 

Erlangen, Nemčija) poslala na trg kirurški slikovni sistem ARCADIS™ 

Orbic 3D, ki je nasledil tržno uspešni osnovni model Siremobil™ IsoC-3D.  
Navedeni intraoperativni sistem je sposoben ustvariti sliko v dveh (2D) in 

treh (3D) dimenzijah. Značilnost sistema je namreč, da sta vir rentgenskih 

žarkov in kamera C-loka usklajena tako, da gorišče na povezovalni črti 

med obema enotama tudi med vrtenjem C-loka ostane fokusirano v eni 

točki, medtem ko se pri običajnih tovrstnih prevoznih aparatih gorišče 

pomika po navidezni črti. Zaradi neposredne bližine nevralnih struktur je v 

hrbtenični kirurgiji postavitev transpedikularnih vijakov vitalnega pomena 

ne le za strukturno trdnost stabilizacijskega konstrukta, temveč tudi v 

izogib iatrogenih poškodb živčnega tkiva. V zadnjem času se za evalvacijo 

pravilnosti položaja transpedikularno postavljenih vijakov zato vse 

pogosteje uporablja 3D fluroskopija že med samim kirurškim posegom 

(1,2). V splošni bolnišnici Celje, kjer je bil avtor zaposlen, so z uporabo 

sistema ARCADIS™ Orbic 3D pričeli v letu 2011. 

Opis postopka 
V večini kirurško zdravljenih primerov poškodb ali bolezenskih stanj 

ledvene hrbtenice, so bolnika po intubaciji namestili na hrbtenično 

kirurško mizo iz ogljikovih vlaken, ki je zagotavljala popolno prehodnost 

rentgenskih žarkov. Postavitev transpedikularnih vijakov na načrtovanih 

nivojih so opravili s pomočjo običajnega 2D mobilnega C-loka v stranski in 

anteroposteriorni projekciji.  

Samo K. Fokter, dr. med., specialist ortoped, docent 
UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo, Maribor 

 PRVE IZKUŠNJE Z IZOCENTRIČNIM SISTEMOM 

ARCADIS ORBIC 3D V HRBTENIČNI KIRURGIJI 
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Sistem ARCADIS™ Orbic 3D sicer omogoča tudi intraoperativno 

navigacijo, ki še dodatno izboljša natančnost postavitve transpedikularnih 

vijakov, vendar to zahteva posebno dodatno strojno in opremo, s katero 

niso razpolagali in z njeno uporabo nimajo izkušenj (3). Po zaključenem 

vijačenju transpedikularnih vijakov, so aparat namestili v tak položaj, v 

katerem je bila zagotovljena prosta rotacija C-loka okoli bolnika v obsegu 

190°, kar je rentgenski inženir ročno testiral. Nato so C-lok aparata 
postavili v začetni položaj, celotno osebje pa je zapustilo operacijsko 

dvorano. Upravljanje aparata se namreč lahko vrši po dolgem električnem 

kablu in tako bistveno zmanjša obremenitev osebja s sevanjem. S pomočjo 

motorizirane avtomatske orbitalne rotacije C-loka okoli bolnika za 190°, je 

aparat samodejno posnel določeno število fluoroskopskih slik (opcijsko 50 

ali 100) v fiksnih kotnih intervalih. Takšen »sken« je trajal okoli 2 minuti. Iz 

tako dobljenih 2D fluoroskopskih posnetkov je priključeni računalnik 

napravil 3D rekonstrukcijo pregledane regije. Na ta način je v iso-centru C-

loka nastala 3D podatkovna kocka z dimenzijo robov okoli 12 cm. To 

praktično pomeni, da je bilo mogoče z enim »skenom« preveriti dva 

vertebrodinamična segmenta (VDS) oziroma 6 transpedikularnih vijakov. V 

kolikor je bilo potrebno preveriti več VDS, so aparat ustrezno premaknili 

in postopek ponovili na drugem nivoju. Posnetke so končno prenesli na 

računalniško delovno postajo in napravili rekonstrukcije v aksialni, sagitalni 

in frontalni ravnini skladno s hrbtenično anatomijo (Slika 2). Pozicijo 

vsakega vijaka je nato hrbtenični kirurg skrbno preveril na monitorju; 

gumbe na tipkovnici in/ali miško je lahko uporabljal, v kolikor si je preko 

kirurških rokavic nataknil še eno dodatno sterilno rokavico, ki jo je kasneje 

snel. V kolikor je rekonstrukcija pokazala, da kateri od vijakov ni postavljen 

pravilno, so njegov potek ustrezno spremenili in postopek ponovili. Ko so 

bili vsi načrtovani vijaki pravilno postavljeni, so stabilizacijski poseg 

kompletirali s pritrditvijo vzdolžnih palic in medvretenčnih kovinskih 

košaric (kletk) v primeru zadnje medvretenčne zatrditve (PLIF) ali 

transforaminalne medvretenčne zatrditve (TLIF). Kadar so uporabljali 

košarice iz polietereterketona (PEEK), so jih postavili v medvretenčni 

prostor še preden so opravili 3D-skeniranje, saj navedene košarice ne 

povzročajo tolikšnega popačenja posnetkov, kakor kovinske.                  

bolnikih, zdravljenih z inštrumentacijo.    

 

35 



1. SIMPOZIJ RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR.MILE KOVAČ 

Največja možna dosežena ločljivost v centru kocke znaša po tehničnih 

podatkih proizvajalca 0,5 mm. V eksperimentalnih študijah z zlomom 

petnice raziskovalci niso našli razlike med Iso-C3D sistemom in običajnimi 

CT posnetki pri detekciji sklepnih neravnin (4). Intraoperativna uporaba 

sistema v stopalni kirurgiji je navedena opažanja potrdila v klinični praksi. 

Žal so Kluba in sod. opisali precejšnje pomanjkljivosti Iso-C3D sistema v 

primerjavi s CT pri portretiranju transpedikularnih vijakov (5). Avtorjeve 
izkušnje so podobne: subjektivno je bila kvaliteta posnetkov, ki so jih dobili 

v njihovem kliničnem okolju s 3D sistemom slabša od klasičnih CT 

posnetkov. Količina vstavljenih kovinskih vsadkov je vsekakor negativno 

vplivala na kvaliteto posnetkov. 

 
Čeprav v vseh institucijah ob odsotnosti novih nevroloških izpadov 

rutinsko ne opravljajo pooperativne slikovne kontrole, so v avtorjevi bivši 

ustanovi standardno opravili pooperativni CT pri vseh bolnikih s spinalno 

instrumentacijo. Podobno kot drugi avtorji so tudi v SB Celje ob uporabi 

intraoperativne 3D fluoroskopije opustili rutinski pooperativni CT (6,7). 

Na ta način so verjetno tudi znižali radiacijsko obremenitev bolnikov, do 

katere bi sicer prišlo s CT pooperativno kontrolo (8-10).   

 

 

Zaključek 
Povzemamo, da lahko intraoperativna uporaba 3D fluoroskopije zmanjša 

število tistih bolnikov, ki jih moramo zaradi na pooperativnem CT 

ugotovljene nepravilne postavitve transpedikularnega vijaka ponovno 

operirati. Navedeno lahko pomembno vpliva na bolnikovo varnost. 

Ponovne operacije namreč dokazano povečajo zaplete pri hrbteničnih 

bolnikih, zdravljenih z inštrumentacijo.    
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Asist. Damjan Vidovič, dr.med., specialist torakalne kirurgije 

UKC Maribor, Oddelek za torakalno kirurgijo, Maribor 

Najpogostejša prirojena deformacija prsnega koša so vdrta prsa (pectus 

excavatus,infundibiliforme).  

Z rastjo otroka postaja deformacija vedno bolj izražena ter se lahko 

klinično manifestira s strani srca in pljuč, še pogosteje je indikacija za 

operativno korekcijo psihična obremenitev predvsem mlajših bolnikov 

zaradi prisotnosti deformacije.  

Klasično operacijo po Ravitchu je nadomestila minimalno invazivna metoda 
po Nussu z vstavitvijo podporne plošče s pomočjo videoasistirane 

torakoskopije.  

Rezultati korekcije so odlični, pooperativno okrevanje pa hitro.  

Ostale prirojene deformacije so manj pogoste, zdravljenje je prav tako 

kirurško. 

KIRURŠKO ZDRAVLJENJE PRIROJENIH DEFORMACIJ 
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Ključne besede:  

 diaskopija,  

 funkcionalno slikanje roke,  

 MRI, 

 UZ 

 

Izvleček: 
Splošno prepričanje enači plastično kirurgijo  z estetsko kirurgijo, a je ta le 

manjši del širokega področja plastične kirurgije. Pomembno področje 

zajemajo poškodbe in bolezni roke. Del diagnostičnih metod pa ob tem 

predstavljajo slikovne metode, kot so RTG (rentgen), MRI (magnetna 

resonanca), CT (računalniška tomografija) in UZ (ultra zvok) roke. 
Najhitrejša in najdostopnejša metoda je RTG, kjer si lahko pomagamo tudi 

z razširjenimi funkcionalnimi posnetki. Med bolj nedostopnimi metodami pa 

sta UZ in MRI, ki se ju tudi zaradi tega morda poslužujemo redkeje. 

 
Uvod: S poškodbami rok se srečujemo vsak dan, prav tako je vedno več 

pacientov, z bolečinami v rokah in zapestju (nekaj tega porasta gre tudi na 

račun svetovne finančne krize). Prvi in najpomembnejši v obravnavi bolnika 

s tovrstnimi težavami je še vedno klinični pregled roke, zlati standard v 

nadaljnji diagnostični obravnavi pa predstavljat nativni rentgenski sliki roke v 

dveh osnovnih projekcijah.  
Ti dve sliki sta v večini primerov dovolj, včasih - zlasti pri poškodbah 

dlančnic - pa je priporočljivo narediti še polstranske slike, saj se zaradi 

prikrivanja dlančnic na stranski sliki, lahko poškodbo (zlom) tudi spregleda, 

oziroma se ta težje opazi. 
V kolikor obstaja sum na poškodbo zapestja in zapestnih vezi, pa se 

priporoča opraviti še dodatne, t.i. funkcionalne rentgenske slike rok, pri 

čemer poleg že prej omenjenih projekcijah uporabljamo še slikanja zapestja 

in dlani v ulnarni deviaciji in AP s stisnjeno pestjo, kjer se lahko opazi 

povečan razmik med zapestnimi koščicami, kar posredno govori v prid 

poškodbi zapestnih vezi. 

 

Andrej Testen dr.med., Miran Križančič dr.med. 

Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, UKC Maribor 

   

 

UPORABA SLIKOVNE DIAGNOSTIKE V PLASTIČNI 

KIRURGIJI 
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V kolikor na podlagi RTG slikanja in kliničnega pregleda postavimo sum na 

poškodbo zapestnih vezi, je smotrno narediti še MRI. Smiselnost te 

preiskave je vprašljiva le zaradi relativno dolge čakalne dobe, ki lahko 

akutno poškodbo spremeni v subakutno ali celo kronično, kar pa spremeni 

način zdravljenja in prognozo. Za dolge čakalne dobe smo si v veliki meri 

krivi sami zaradi pavšalizacije omenjene diagnostične metode, saj se 

večkrat zgodi da so pacienti napoteni na MRI popolnoma brez potrebe. 
Omenjena preiskava je namreč nepotrebna za oceno stopnje artroze 

(obrabe sklepa), saj je za to popolnoma dovolj le RTG posnetek.  
Pomembna diagnostična metoda je tudi Ultrazvok (UZ), ki je uporaben za 

oceno tekočinske kolekcije (gnoj, sinovitis…) ob tetivah in medmišičnih 

prostorih. Te metode se sicer za diagnozo bolezni rok poslužujemo redko, 

pogosteje pa napotimo pacienta na UZ zaradi omejitve in lokalizacije ter 

diferencialne diagnoze podkožnih tumorjev. Izkušen diagnostik lahko 

namreč loči tudi med navadno bezgavko in tako, v kateri je zasevek 

melanoma. S pridom se uporablja tudi UZ vodena punkcija tumorjev, ki je 

zelo natančna, kar pride prav predvsem, ko je sprememba, ki povzroča 

težave, blizu pomembne strukture (žila, živec, pljuča ali celo prsni vsadek). 

 

Zaključek:  
Na Oddelku za plastično kirurgijo  UKC Maribor dobro sodelujemo z 

Oddelkom za radiologijo (inženirji in zdravniki), predvsem se to 

sodelovanje odraža pri uporabi oddelčnega diaskopa, ki je v operacijskem  

prostoru. Ta je nepogrešljiv  pri naravnanju  in kirurški oskrbi zlomov.  

Diaskop je star in zavržen s strani travmatologov, tako da se zgodi da 

občasno tudi ne dela, takrat je na voljo le navadni, prenosni RTG aparat - 

to je čas, ko se pokaže volja in požrtvovalnost inženirjev, saj so  v dobro 

pacienta pripravljeni narediti več kot je potrebno. 

 
Prav tako je vzorno tudi sodelovanje z zdravniki radiologi, saj se na njih 

vsakodnevno obračamo z različnimi prošnjami za diagnostične in tudi 

terapevtske posege. Z njihove strani je jasno videti tudi pripravljenostjo 

deliti znanje, ki nam v klinični praks še kako prav pride. To bi lahko prišlo 

še toliko bolj do izraza, saj je že več let želja zdravnikov na Oddelku za 

plastično kirurgijo, da bi imeli svoj UZ, s katerim bi lahko opravili manj 

zahtevne preglede in s tem tudi razbremenili radiologe. Na žalost enakega 

sodelovanja nismo deležni s strani tisti, ki imajo vzvode za uresničitev 

tovrstnih potreb. 
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Susceptibility Weighted Imaging (SWI) je pulzno zaporedje s katerim lahko 

vrednotimo magnetne lastnosti krvi, železa v tkivih in organih.  

 
SWI je obseg in faza pulznega zaporedja pridobljen z 3D gradientom. Pri 

omenjenem pulznem zaporedju izkoriščamo še sledljivost in hitrost 3D 

zajemanja podatkov.  
Paramagnetna snov  deoksihemoglobin je produkt degradacije krvi. V 

takšnih primerih uporabimo klasično pulzno zaporedje T2*. Pulzno 

zaporedje SWI je dovzetno za večjo tkivno občutljivost in je skupek 

pulznih zaporedij T1, T2*.  
SWI nam omogoča natančen prikaz kopičenja hemosiderina in natančnejšo 

oceno mikrokrvavitev . Prikazali bomo primerjavo uporabe pulznega 

zaporedja SWI in T2* na 3T energiji.  
Uporaba pulznega zaporedja SWI je na 3T energiji hitrejša z večjim signal 

šum razmerjem. Predstavili bomo možnost in uporabnost pulznega 

zaporedja SWI na 3T energiji. 

Andreja Murko, dipl.inž.rad., Robert Pintarič, mag.  inž. rad. tehnol. spec., 

UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

   

 

SUSCEPTIBILITY WEIGHTED IMAGING (SWI) 
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Robert Pintarič, mag.  inž. rad. tehnol. spec. 1, Doc. Dr. Klemen Bohinc, 

dipl. fizik 2 Prim. Dr. Jože Matela, dr. med. spec. rad. 1, Dr. Štefan Pintarič, 

dr. vet. med. 3, Andreja Murko, dipl. inž. rad.1, Borut Lejko, dipl. inž. rad. 1 

1 Univerzitetni klinični center Maribor, Radiološki oddelek,  Maribor 

2 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, Ljubljana  

Zmanjšanje specifične absorpcijske stopnje (SAR) zlasti na 3T (tesla) 

napravah je izziv za vsakega inženirja radiologije. Za obvladovanje SAR-a je 

na voljo več rešitev, ki jih lahko uporabljamo pri preiskavah. Posledično 

moramo prilagoditi pulzna zaporedja, kar lahko vpliva na čas preiskave, 

kakovost slike,itd.  
Namen je predstaviti  različne metode zmanjševanja prejetega SAR-a v tkivu 

med preiskavo na 3T magnetni resonanci. Preiskovancem smo izmerili 

telesno temperaturo pred med in po preiskavi. Pri preiskovancih v prvi 

skupini smo uporabili standardna pulzna zaporedja in njih primerjali z 

rezultati druge skupine preiskovancev  pri katerih smo uporabili metode 

zmanjševanja SAR-a.  
Z uporabljeno metodo nismo vplivali na signal šum razmerje in ločljivost 

slike. Primerjali smo spremembe temperature pri obeh skupinah in 

primerjali oba vzorca na podlagi povprečji razlik. Iz tega lahko zanesljivo 

potrdimo hipotezo, da se z dolžino preiskave povečuje telesna temperatura 

preiskovanca.  
Dokazali smo da z določenimi metodami lahko zmanjšamo SAR.  Omenjene 

metode pripomorejo k zmanjšanju kopičenja temperature v telesu 

preiskovanca. 

KAKO ZMANJŠATI SPECIFIČNO ABSORBCIJSKO 

STOPNJO PRI PREISKAVAH NA 3T MR ? 
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Sečni kamni predstavljajo pogost problem v industrijsko razvitih državah. 

Po kemijski sestavi so različni, kar lahko ocenimo s pomočjo 

dvoenergijskega CT-ja (DECT). Poznavanje kemijske sestave sečnega 

kamna je ključnega pomena za nadaljnjo obravnavo pacienta. Za prikaz 

sečnih kamnov, uporabljamo na oddelku za radiologijo v SBMS Siemensov 

aparat Somatom Definition – dvoizvorni dvoenergijski CT (80 kV in 140 

kV), s programsko opremo Syngo DualEnergy (Siemens AG), ki nam 
omogoča avtomatsko obdelavo podatkov in natančno ločevanje med 

uratnimi ter neuratnimi kamni.  

 

Ključne besede:  

 sečni kamni,  

 low dose CT- (LDCT),  

 dvoenergijski CT- (DECT) 

 

Uvod 
Sečni kamni so po svoji kemijski sestavi različni, tako ločimo kalcijeve, 

struvitne, uratne in cistinske kamne. Glavni razlog nastajanja sečnih kamnov 

je povečana koncentracija določenih topljencev, predvsem kalcija, oksalata 

in urata v seču (Lindič & Kveder, 2011). 
Za dokazovanje sečnih kamnov se uporabljajo različne preiskave, ena izmed 

teh pa je dvoenergijski CT. Poleg velikosti, lokacije, števila in oblike  nam ta 

omogoči tudi določitev vrste sečnega kamna, kar je zelo pomembno za 

nadaljnjo obravnavo pacienta.  
Siemensov aparat Somatom Definition omogoča natančno diagnostiko 

sestave sečnih kamnov, z nizkimi obsevalnimi dozami, ob dobrem 

poznavanju in natančni uporabi protokolov. 
Siemens Somatom Definition uporablja dve cevi RTG sevanja in dvojne 

detektorje na enkrat. Cevi sta nameščeni pravokotno ena na drugo in 

vzporedno z detektorji. Za dvoenergijsko slikanje uporablja aparat 

napetosti 80 kV in 140 kV ter programsko opremo Syngo DualEnergy 

(Siemens AG), ki omogoča avtomatizacijo obdelave podatkov (Thorsten, 

2010).  
Program uporablja tri zaporedne algoritme, ki temeljijo na kamnih znane 

sestave. Atomsko število kemijskih elementov, iz katerih so sestavljeni 

kamni, odloča o stopnji atenuacije rentgenskih žarkov (Primak, in drugi, 

2007).  

   

 

RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA Z DVOJNIMI 

ENERGIJAMI  

Darko Ščančar dipl. ing. Radiologije, Kristian Valec dipl. ing. radiologije ,  

Oddelek za radiologijo, Murska Sobota 
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Metoda dela 
V večini primerov so pacienti na preiskavo z dvojnimi energijami za prikaz 

sečnih kamnov,  napoteni s strani urologov. Ledvična kolika je  

najpogostejši vzrok za napotitev na preiskavo. Posebne priprave na 

preiskavo niso potrebne, ker ni predvidena aplikacija kontrastnega 

sredstva. 
Pred samo izvedbo preiskave se pacientu razloži potek preiskave. Pacienta 

se namesti na preiskovalno mizo, tako, da leži na hrbtu in ima po možnosti 

stegnjene roke nad glavo, kar preprečuje nastanek dodatnih artefaktov in 

omogoča kvalitetnejšo sliko. 

  
Preiskava se začne s skeniranjem dveh topogramov (stranskega in AP). Po 

možnosti se skenira v globokem inspiriju. Topogramom sledi Low Dose 

CT (LDCT) za iskanje sečnih kamnov, na celotnem področju sečil. V 

primeru odkritja sečnih kamnov, se naredi DECT področja, kjer se 

nahajajo kamni. Iz dobljenih surovih podatkov se naredi rekonstrukcija slik 

s tankimi rezi in to za vsako energijo oziroma cev posebej. Te slike se iz 

glavnega računalnika pošljejo na delovno postajo za nadaljnjo obdelavo. 

Tam se s pomočjo posebnega programa »Syngo DualEnergy Kidney 

Stones« slike tankih rezov obeh cevi združijo. Program nam omogoča 

prikaz združenih slik obeh energij in na podlagi atenuacije RTG žarkov, 

določi sestavo posameznega kamna (barvni prikaz). Razmerje med 

atenuacijo pri nizki in visoki napetosti nam omogoči, da ločimo med 

uratnimi in neuratnimi kamni. Uratni kamni se obarvajo rdeče, neuratni pa 

modro.  

 
Ker so uratni kamni sestavljeni iz lahkih kemičnih elementov (H, C, N, O), 

je atenuacija RTG žarkov visoke in nizke kV, drugačna kot pri neuratnih 

kamnih, ki so sestavljeni iz težkih kovin (P, Ca, S) (Primak, Vrtiska, & 

McCollough, 2008). Stopnja atenuacije v Hounsfieldovih enotah (HU) je za 

uratne kamne nižja kot za neuratne kamne (kamni kalcijevih soli in cistinski 

kamni). 

 
Poznavanje sestave sečnih kamnov je pomembno za nadaljnje zdravljenje 

pacienta (zunaj telesno drobljenje kamna, topljenje z ustrezno prehrano ali 

zdravili, operativna odstranitev kamna). 

 

43 



1. SIMPOZIJ RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR.MILE KOVAČ 

Razprava  
Zaradi različne atenuacije RTG žarkov v snovi, z uporabo dvojnih energij 

dobimo bolj kontrastne in natančne slike. Slike pridobljen z nizko napetostjo 

– 80 kV so bolj kontrastne in vsebujejo več šuma kot slike, ki so pridobljene 

z visoko napetostjo – 140 kV. Z aplikacijo dvojnih energij lahko prikažemo 

barvne slike – prikaz sestave sečnih kamnov. LDCT (doza znaša 3,6 mGy) 

ima po mnenju nekaterih avtorjev prednost pred UZ preiskavo pacientov, s 

sumom na sečne kamne, saj so natančno prepoznavanje, ocena velikosti 

kamna in lokacija kamna odločilne za nadaljnjo obravnavo pacienta (Poletti, 

Platon, Rutschmann, & Schmidlin, 2007). Na uspešnost prikazovanja sečnih 

kamnov pa poleg napetosti v RTG cevi, vplivajo tudi BMI pacienta in velikost 

kamna. Sečni kamni v velikosti nad 2 mm so vidni pri napetosti cevi 50kV in 

pri pacientih, katerih BMI je manjši od 30. 

 

Zaključek 
Z uporabo DECT lahko prikažemo lego, velikost, število in sestavo sečnih 

kamnov, kar bistveno pripomore k hitrejši, cenejši in kakovostni obravnavi 

pacienta. Za zagotovitev kakovostne in varne obravnave pacienta, ter 

natančnih rezultatov preiskave, je pomembno dobro poznavanje aparature in 

programske opreme. Obravnava je hitrejša, cenejša in kvalitetnejša, zaradi 

tega, ker ne potrebujemo velikega števila dodatnih preiskav, preiskava ne 

traja predolgo, ni dodatnih priprav pacienta na preiskavo, ne potrebujemo 

kontrastnega sredstva, manjša obsevanost preiskovancev, posreduje natančne 

podatke o sestavi sečnih kamnov in omogoča zdravnikom – urologom lažjo 

izbiro ustreznega načina nadaljnje obravnave pacienta.  
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Mr.sc.med.Miodrag Žunić,dr.med. UKC Maribor,Klinika za kirurgijo, 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Maribor 

ALERGIJSKA REAKCIJA NA ANALGIN MED VSTAVITVIJO 

BIFURKACIJSKE ENDOPROTEZE 

 
 

 69-letni bolnik je imel elektivni poseg, in sicer vstavitev  bifurkacijske 

endoproteze zaradi anevrizme abdominalne aorte na oddelku za radilogijo. 

Na koncu posega je po aplikaciji Analgina (natrijev metamizolat 

monohidrat) zapadel v anafilaktični šok. Prišlo je do padca krvnega tlaka, 

do 40 mmHg in saturacije na 89% na 100% kisiku. Hipotenzija se ni odzvala 

na odmerke Fenilefrina, Efedrina, šele na aplikacijo Noradrenalina v bolusu 

in Adrenalina  15 mcg se je krvni tlak normaliziral. Saturacija se je 

izboljšala, ob tem je bil hemoglobin 119 g/l. Prisotna je bila še rdečina po 

koži, kar je kazalo na alergično reakcijo na Analgin. Po dodanih tekočinah 

je bil krvni tlak stabilen in bolnik se je po prebujanju iz narkoze  

subjektivno zadovoljivo počutil. Dobil je antihistaminik Tavegyl 1 amp. 

Bolnika smo zaradi nadzora sprejeli na oddelek za pooperativno intenzivno 

terapijo. 

 
Ključne besede: 

 alergijska reakcija,  

 Analgin, 
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Drage gospe in gospodje, danes bi vam radi  predstavili delovni dan na linici 

v čim bolj razumljivem tonu. 

 
Naša pisarna je kakor kavarna, je nekoč dejal naš upokojeni inženir, vedno 

je kaj za pod zob in suho grlo.    
Na okencu je polno bolnikov, polovico jih ponavadi narobe stoji, čaka in 

sitnari. V pisarni padajo komande in direktive iz vseh strani. Vsi bi hoteli vse 

takoj, nemudoma, nato pa še izdihne računalnik, pride do prerivanja in hude 

krvi.  
Telefoni zvonijo v eno. Eni sprašujejo kakšna je čakalna doba vljudno, drugi 

zakaj nas plačujejo, saj tako nič ne delamo, celo življenje plačujejo 

zavarovanje, sedaj pa, ko rabijo pomoč, ga odklonimo. Mečejo telefone dol, 

na linici trgajo napotnice, ker so predaleč naprej naročeni, se mečejo na tla, 

pošiljajo nas od tam, kjer smo prišli, skratka „ludo“ vam rečem. 

 
Vzamemo si čas za kavo, saj tako ne deluje računalnik, huda kri počasi 

pojenja, računalniki  se znova zbudijo in  naši živci in rdečina popustijo. 

 
Vse gre lepo in prav, dokler se na okencu ne pojavi dama, ki trdi, da je pri 

nas naročena, s prstom kaže name in trdi, da sem jo naročila jaz. 

Ker je v sistemu ne najdemo, ne najdemo niti njene napotnice. 
Na ves glas komentira in zmerja, da sploh ne vemo, kaj delamo, da je v 

sistemu ni,ker nam računalniki tako in tako ne delajo, da hoče biti 

poslikana, ali pa gre na POP TV in direktorju, jaz pa se naj spakiram iz 

delovišča, ki ga ne obvladam. 
Sive glave pisarne se združimo, ena išče tu, ena tam, druga kliče 

FONTANO, tretja v Lavričevo in končno glej ga vraga, gospa je naročena 

na FONTANI  

 

Ko ji to povem, dobim  še zadnji udarec, češ zakaj pa ji to nisem takoj 

povedala in je ona  zaradi mene izgubila veliko dragocenega časa. 

 
Groza, kaj bi ji vse povedala, če bi ji lahko, vendar ji samo vljudno 

odgovorim hvala gospa in lep dan vam želim. 

   

Danica Breg, Marica Vezovnik 
UKC Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor 

DELOVNI DAN ZDRAVSTVENE ADMINISTRATORKE NA 

SPREJEMNI LINICI RTG ODDELKA 
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Zazvoni telefon, vljudna gospa sprašuje, kako dolgo rentgen dela. 

Vsa ponosna odgovorim, da delamo  neprekinjeno – dan in noč. 
Razloži mi, da je naročena za popoldan, toda popoldan ima neodložljivo 

praznovanje in bi prišla dopoldan, ker je zelo od daleč doma – iz Pobrežja. 
Povem ji, da je to nemogoče, vse imamo planirano in da v kolikor ne more, 

takrat kot je naročena,  jo lahko prenaročim. 
Vsa besna mi zabrusi nazaj:“ Zakaj lažete! Saj ste mi prej lepo povedali, da 

delate ves dan in je zato vseeno kdaj pridem.“ 
Hitro preobrnem pogovor,  se malo pošalim z njo,  končno jo prepričam 

in jo prenaročim. 

 
V tem džumbusu pokliče šef z naročilom, da naj pokličem in mu vežem 

nevrologa Batino. Ker imam polno glavo od vsega direndaja in mi naročajo 

še od vseh strani, od zadaj in spredaj, seveda pokličem nevrokirurga Zajca 

in ga vežem k šefu. 
Čuj, mala koga si mi ti vezala? Kaj nisem prav? Ja, vezala si mi Zajca, jaz sem 

ti rekel Batino. 

Oprostite šef.  
Spet pridrvijo inženirji, drenje vse povprek ,češ, da smo 2 bolnika naročile 

na isto uro. Sprašujejo ali naj dajo kar bolnika na bolnika. 
Ne sekiraj se, saj sta moški in ženska in ne bi bilo nič narobe, če bi jih dal 

enega na drugega. Inženir bruhne v smeh, zmaja z glavo in odhiti na 

diagnostiko. Poslušati moramo „svega  i svašta „ o nesposobnosti, 

neznanju, neodgovornosti in še marsikaj, kar pa ne bi zdaj pred spoštljivim 

občinstvom razlagala. 

 
Končno malica, da si malo oddahnemo in se naužijemo svežega zraka s 

spirometrijo oz. dihalnimi vajami.  Malo si potožimo, „pošimfamo“ in 

baterije so spet polne. 
Spet na šalterju en pametnjakovič, katerega bi najraje vprašala po zdravju, 

saj mi pridiga o nezvestobi svoje žene, skratka včasih moraš biti tudi malo 

psihiatra.  

 
Tudi našim  mladim zdravnikom, ki so sicer zelo prikupni in šaljivi, moramo 

povedati,  kaj pomeni, če se zamerijo pisarni  in da to kar pisarna reče, to 

vsekakor drži in paciente, ki so naročeni brez njihove vednosti,  smo jih 

upravičeno naročile. 
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Nekaj časa poteka v mejah normale, a ne za dolgo. 
Na okencu razgraja bolnik, govori, da nas bo vse postreljal. Ko mu razložim, 

da bi bila to za nas rešitev, ga spravim v neprijeten položaj in kar odide. 
Naslednji čaka mirno, tiho, brez besed, skozi okence porine škatlo krofov, z 

besedami, da nam je vsem padel „cuker“ in nam zaželi dober tek. 
Pisarna spet  polna  lačnih ust, od inženirja do doktorja, škatla prazna. 

Pisarni ostane prazna škatla.Pa saj to ni nič novega in hudega, saj smo tako 

že vse preobilne. 

 

Prihiti gospa in prosi za kozarček vode, ker je gospodu slabo. 
Hitro odhitim po vodo, med potjo me zmoti inženir, da nima na ekranu 

bolnika, ki ga ima že na mizi, grem  naprej, me doktor vpraša zakaj ima v 

svoji mapi bolnika, kateri ne spada k njemu, med tem me zmoti nevrokirurg, 

ki išče nevroradiologa, pomagam mu ga poiskati. 

Pridem v pisarno z vodo, a gospa je že odšla, ker je predolgo trajalo. 
Bolniki pri linici pa razjarjeni in zgroženi: „Kako lahko pustite linico prazno, 

vi se pa sprehajate drugje?!“ 
Vsa prepotena požrem grenko slino in nadaljujem s prijaznim glasom in 

nasmehom na obrazu naprej. 
Telefoni zvonijo v eno. Ker sem trenutno sama, kolegica ureja druge stvari, 

telefona ne dvignem, saj me bolniki preveč zabodeno gledajo. 
Telefona še kar zvonita, enega le dvignem, obenem pa sprejemam in 

naročam bolnika v računalnik.  
V pisarno prihiti šef ves bled  in strele mu sekajo iz oči: „Zakaj ne dvigneš 

telefona, pol ure že kličem?“ Šef ne morem držati v roki več kot en telefon. 

 
Končno konec delovnega dne s polno glavo misli, če smo naredile vse, 

povedale popoldanski vse, 
gremo na kavo, da si postavimo stvari v glavi na pravo mesto da smo 

sposobne oditi domov. 

 

To bi bil v grobem dan, ki ga preživimo na linici Radiološkega oddelka. 
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