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Radioterapija je klinična stroka, ki uporablja ionizira-
joča sevanja predvsem za zdravljenje rakavih  in v 
manjši meri nerakavih bolezni. Spada med agresivne 
načine zdravljenja raka.  Že na začetku,  pred več kot 
sto leti,  se je delila radioterapija  na teleradioterapijo 
(teleterapija) in na brahiradioterapijo (brahiterapi-
ja).  V moderni radioterapiji so linearni pospeševalni-
ki  izpodrinili najprej rentgenske obsevalne naprave, 
nato še izotopske obsevalne naprave s kobaltovim 
virom sevanja. Brahiterapija se je pričela razvijati 
šele z uvajanjem naprav za poznejše vstavljanje virov 
sevanja (»after loading«), saj je s tem zmanjšala obre-
menitev osebja z ionizirajočim sevanjem. 
Kot agresiven način zdravljenja jo lahko spremljajo 
zapleti med samim obsevanjem, poznani pa so tudi 
pozni zapleti. Ker gre za timsko delo, v timu sode-
lujejo zdravnik radioterapevt, radiološki inženir ter 
radiofizik, je še kako pomemben pristop do bolni-
ka. Onkološki bolnik je v bistvu v posebnem psihič-
nem stanju zaradi bolezni same ter nacepljenih psi-

holoških težav. Ker je radioterapija manj znana, je 
treba posvetiti rakavem bolniku dovolj časa, da se mu 
razloži vse o poteku zdravljenja ter možnih zapletih. 
Postopek priprave se prične, ko bolnik zavestno pris-
tane na predlagano obsevalno zdravljenje.
Posebno vlogo imajo v poteku radioterapije radi-
ološki inženirji, saj so vsakodnevno v stiku z bolnikom. 
Človečnost in visoko strokovno znanje pomaga bolni-
ku, vsaj delno, prebroditi najhujše psihične težave, ki 
so se nanj zgrnile s soočenjem, da je zbolel za rakom. 
Medsebojni nekorektni odnosi v timu zagotovo sla-
bo vplivajo na obolelega, saj se njegovo zaupanje v 
strokovno delo v takih razmerah manjša ali slabi, kar 
pa neugodno vpliva na potek samega zdravljenja. Us-
trezno komunikacijo med bolnikom in zdravstven-
im timom ter med osebjem takega tima se da sicer 
vsaj delno naučiti. Važno pri tem je tudi upoštevanje  
hierarhije, ki je predpogoj za uspešno delo tima in v 
zadovoljstvo bolnika.

 Z ONKOLOGIJO OD DIPLOME DO UPOKOJITVE
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Napredovanje kroničnih bolezni aorte in  
primeren čas za terapijo ocenjujemo z zapored-
nimi neinvazivnimi metodami slikanja. Glede na 
frekvenco spregledanih primerov disekcije, atipične  
prezentacije in časovno odvisnost morbiditete 
in mortalitete, so slikovne diagnostike izrednega  
pomena za diagnostiko in terapijo bolezni aorte. V  
primeru akutnega aortnega sindroma in kroničnih 
aortnih bolezni se primarni diagnostični cilji med 
seboj razlikujejo.Nove smernice za obravnavo 

bolezni aorte so bile sprejete leta 2014, izbira metode 
pa je kljub temu neredko odvisna od ureditve v  
bolnišnici. Do sedaj smo z neinvazivnimi diagnostični-
mi metodami najbolj uspešni v preprečevanju ruptur 
anevrizeme aorte. Manj uspešni smo pri obravnavi 
aortnih disekcij. V iskanju vedno boljših diagnostičnih 
metod so novejše raziskave usmerjene v odkrivanje 
ustreznih podatkov ki bi zanesljivo ocenjevali togost 
aortne stene, ki je najverjetneje glavni patofiziološki 
faktor bolezni stene aorte. 

Maja Pirnat, dr.med,

 
UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Ključne besede: 
bolezni aorte, MR aorte, MRA aorte,
CTA aorte, smernice za obravnavo 
bolezni aorte
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Žilne preiskave na CT aparatu spadajo med hitre, 
najučinkovitejše in zanesljive diagnostične metode, 
saj omogočajo natančno oceno tako velikih žil, pa 
tudi perifernih arterij. V naši ustanovi te preiskave 
opravljamo že od leta , ko smo dobili prvi spiralni 
CT. Opremljenost odddelka se je kasneje spremenila 
in sedaj z tehnologijo staro 9 oziroma 7 let rutinsko 
opravljamo CT preiskave aorte in drugih žil v telesu.
Glede na opremo imamo možnost preiskavo iz-
vesti na različne načine, ki jih prilagajamo glede na  

klinično vprašanje, stanje bolnika in prejeto dozo. Za 
slikanje aorte pri sumu na disekcijjo se poslužujemo 
predvsem tehnologije VHp - variable helical pitch, v 
določenih primerih pa uporabimo čim hitrejši pomik  
in maksimalni HP da preiskavo opravimo v najkra-
jšem možnem času. Kdaj, zakaj in kako bo predstav-
ljeno v predavanju. Predstavljene bodo možnosti 
optimizacije protokolov preiskave in prejete doze. 
Seveda pa se ni možno izogniti tudi razmišljanju o  
upravičenosti preiskav in indikacijah.

CTA AORTE - NAŠE IZKUŠNJE
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V zadnjem času je vedno več govora o možnostih, 
ki jih ponuja tehnologija pri CT slikanju. Ena njih je 
slikanje z več energijskimi okni, saj tkivo izkazuje 
različne odzive na energijo rentgenskih žarkov.
Ideja o več energijskem slikanju je že stara a šele v 
zadnjem času je tehnologija omogočila zajem slik 
z več energijami, njihovo obdelavo in pripravo za 
uporabo v diagnostične namene. V literaturi se v   
glavnem govori o treh tehnikah, to so dvojni izvor, 
hitri preklop in večslojni detektor.Vsaka tehnika  
imajo svoje prednosti in slabosti, skupno vsem je da 
omogočajo drugačen pogled v tkivo. Zaradi lastnos-
ti struktur, da imajo različno transparentnost glede 
na energijo žarka, lahko ta odziv prikažemo na sli-
ki in ob ustrezni matematični obdelavi povečamo  
diagnostične možnosti CT. Pri matematični ob-

delavi gre za dva principa, obdelavo v slikovnem in  
projekcijskem prostoru. Vsak ima prednosti in  
slabosti, a oba dajeta uporabne rezultate.   
Danes, ko je CT slikanje z več energijami še v  
začetni fazi, si lahko le zamislimo vse možnosti nove 
tehnologije. Z razvojem novih načinov slikanja, teh-
nologijo, novimi kontrasti in naprednimi matematični-
mi modeli se predvideva, da bo dvo ali več energijsko 
slikanje postalo rutina in bo dopolnilo številne druge 
slikovne metode, kot so MR, PET, SPECT.  Šele čas 
bo pokazal, katere tehnike slikanja so dovolj natančne 
in kateri model obdelave podatkov bo zmogljivejši.  

Tomaž Kavčič
kavcict@yahoo.com

Ključne besede: 
dvoenergijski CT, DECT, ločevanje 
materialov, MD

VEČ ENERGIJ IN REKONSTRUKCIJA PRI CT
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Subarahnoidna krvavitev zaradi rupturirane možgan-
ske anevrizme predstavlja urgentno stanje z velikim 
tveganjem, ki  zahteva kompleksno multidisciplinarno 
obravnavo. Za uspešno zdravljenje bolnikov z rup-
turiranimi možganskimi anevrizmami je je velikega 
pomena hitra diagnostika in kirurško ali endovaskular-
no ukrepanje ter ustrezna intenzivna pred in pooper-
ativna oskrba bolnikov. Intenzivnost oskrbe bolnikov 
se v zadnjih letih občutno povečuje. Ustrezen čas in 
način zdravljenja se določi za vsakega bolnika posebej 
znotraj ustrezno usposobljenega tima. Jasen je trend  
od nevrokirurškega k endovaskularnemu ukrepanju 
pri oskrbi razpočenih  anevrizem. Kljub temu pa je  

kirurška oskrba še vedno potrebna, zlasti pri oskr-
bi kompleksnih anevrizem, pri pridruženih večjih  
intrakranialnih hematomih ali pa ob neuspešnosti  
endovaskularnega zdravljenja. Naši rezultati pri  
oskrbi rupturiranih anevrizem so v okviru rezultatov v  
literaturi in so primerljivi z rezultati  drugih manjših 
nevrokirurških centrov  z  nizko frekvenco  operiranih 
razpočenih  anevrizem na leto. Boljši so izhodi pri  
endovaskularnem zdravljenju zlasti pri manj prizadetih 
bolnikih. Za izboljšanje zdravljenje je potrebno stalno 
izobraževanje, analiza rezultatov, uvedba sodobnih 
načinov zdravljenja ter stalne izboljšave terapevtskih 
tehnik.

KIRURŠKO ZDRAVLJENJE MOŽGANSKIH 
ANEVRIZEM
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IZVLEČEK
Naraščajoča potreba po anesteziji na lokacijah, ki 
niso v sklopu operativnih traktov, vleče anesteziolo-
ga iz njegovega tradicionalnega delovnega okolja. Ta  
okolja niso nujno optimalno primerna za izvedbo an-
estezije, še posebej, če pride do ne željenih situacij. 
Eno od njih je radiologija, kjer je nujnost prisotnosti 
anesteziologa že na dnevni osnovi. Ta mora poznati 
specifičnost in nevarnosti tega okolja in vključevati 
ustrezne varnostne ukrepe v rutinsko delo, istočasno 
pa ne odstopati od osnovnih standardov pri izved-
bi anestezije, ki veljajo za delo v operacijski dvorani. 
Prikazan je protokol izvedbe anestezije na radiologi-
ji, kot se izvaja na oddelku za anesteziologijo v UKC 
Maribor.  

UVOD
Število terapevtskih in diagnostičnih posegov v se-
daciji ali splošni anesteziji, vezanih na specifično 
opremo, ki ni premična  in se nahaja na oddaljenih 
lokacijah bolnišnic v zadnjem obdobju eksponentno 
narašča, s tem pa tudi potreba po udeležbi anest-
eziologa zunaj običajnega delovnega okolja. Takšna 
okolja so specifična in drugačna od logistično in infra-
strukturno utečenih operativnih blokov, ki nudijo vso 
potrebno podporo delu anesteziologa tudi v primeru 
nepričakovanih tehničnih ali medicinskih problemov. 
Razdelimo jih lahko v štiri glavne skupine. Zagotav-
ljanje varnosti bolnika in tudi sebe, zahteva anest-
eziologovo poznavanje in upoštevanje specifičnosti 

okolja, diagnostičnega ali terapevtskega postopka in 
stanja bolnika, na nivoju dejavnosti pa standardizacijo 
opreme in postopkov.  Na našem oddelku smo v letu 
2012 izdelali standarde, ki vključujejo tudi anestezi-
ološke postopke v interventni radiologiji in diagnos-
tiki.

OKOLJE
Pri delu na radiologiji se mora anesteziolog zavedati 
tveganja vplivov ionizirajočega sevanja in upoštevati 
pravila strategije »ALARA« ( As Low As Reasonably 
Achievable  ). Dejavnost v močnem magnetnem polju 
in stroge varnostne zahteve glede uporabe feromag-
netnih sredstev ( nevarnost projektilov, segrevanje 
kablov in možnost opeklin), omejuje in podaljšuje 
delovne procese priprave na anestezijo in reševanja 
morebitnih zapletov med samo preiskavo in zahte-
va posebno opremo, ki pa kljub temu zaradi vpliva 
magnetnega polja v odvisnosti od faze preiskave ne 
zagotavlja popolnoma zanesljivih meritev. Projekti-
ranje prostorov bolj ali manj slabo upošteva more-
bitno udeleženost anestezije, anestezijska oprema je 
lahko postavljena neoptimalno, oviran je dostop do 
bolnika, zaradi mobilnosti preiskovalne mize in virov 
sevanja lahko pride do prekinitve dihalnega sistema 
ali infuzijskih sistemov. Dodatne težave so lahko tudi 
skladiščenje in dostava potrebne opreme in zdra-
vil, oskrba s plini, oprema je lahko starejša in kljub 
servisiranju nezanesljiva. Pred odpustom na oddelek 
je treba bolnika, če njegovo stanje narekuje nadzor 

Jože Kučič dr.med.
joze.kucic@amis.net

Oddelek za anesteziologijo, perioper-
ativno intenzivno terapijo in terapijo 
bolečine
UKC Maribor

Ključne besede: 
Anestezija v radiologiji; sedacija;  
oddaljeno delovišče; protokol  
anestezije

ANESTEZIJA V INTERVENTNI RADIOLOGIJI IN 
RADIOLOŠKI DIAGNOSTIKI
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vitalnih funkcij, transportirati v zbujevalnico, ki je na 
drugi lokaciji, kar lahko predstavlja zadrževanje nadal-
jevanja programa. Potrebna je dobra usklajenost med 
radiologom, radiološkim inžinerjem, medicinskim in 
nemedicinskim osebjem na eni in anesteziološko ek-
ipo na drugi strani, da so razmere z vidika varnosti in 
izvedbe za obe strani sprejemljive.
Delovišče mora ne glede na lokacijo izpolnjevati os-
novne standarde opremljenosti za izvedbo anestezi-
je Ameriško združenje anesteziologov je leta 1994 
izdelalo priporočila opremljenosti prostorov izven 
operacijskih dvoran, kjer se izvaja anestezija.
POSEGI
Radiološki diagnostični in terapevtski postopki, ki 
potrebujejo analgezijo, sedacijo ali celo splošno an-
estezijo so številni : CT, MRI, UZ, vstavitve znotraj 
žilnih opornic, hranilnih cevk, zapore žilnih malfor-
macij, embolizacije tumorjev, tkivne biopsije itd. Dos-
ti posegov je možno izvesti samo ob blagi sedaciji ali 
analgeziji izvajani s strani neanesteziološkega osebja, 
anesteziolog pa je klican, ko nastopijo komplikacije . 
Načrtovano nujno sodelovanje anesteziološke ekipe 
pa je potrebno zaradi različnih razlogov kot so ne-
predvidljivost dolžine posega, potreba po mirovan-
ju, nepredvidljivost sodelovanja bolnika, potreba po 
hemodinamskem nadzoru in nadzoru dihalne poti in 
dodatnih terapevtskih ukrepih med posegom ( ap-
likacija heparina pred širjenjem zožitve žile, terapija 
motenj srčnega ritma),  nestabilnost vitalnih funkcij. 
Na Oddelku za radiologijo  UKC Maribor anestezi-

ologi najpogosteje rutinsko sodelujemo pri sledečih 
preiskavah ali intervencah : CT in MRI otrok in ne 
sodelujočih bolnikov, cerebralnih angiografskih pre-
iskavah, vstavitvah znotraj žilnih opornic v sedaciji ali 
splošni anesteziji, zaporah možganskih anevrizem in 
A-V malformacij, UZ vodenih punkcijah ali vstavitvah 
raznih katetrov.

ZAKLJUČEK
Delo anesteziologa na oddelku za radiologijo prestav-
lja specifično klinično situacijo zaradi različnih de-
javnikov, katere mora upoštevati za varno izvedbo 
anestezije in istočasno omogočiti kvaliteten izid pre-
iskave ali radiološkega interventnega posega. Zaveda-
ti se mora nevarnosti dela v področju ionizirajočega 
sevanja in močnega magnetnega polja in to znanje vkl-
jučiti v izvedbo anestezije. Ne glede na delo na odd-
aljeni lokaciji, zunaj utečenega operativnega trakta, 
ne sme odstopati od minimalnih standardov, ki veljajo 
za izvedbo anestezije bodisi v sedaciji ali splošni an-
esteziji, morebitne prostorsko pogojene vplive med 
anestezijsko in radiološko opremo pa konstruktivno 
rešuje v sodelovanju z radiološko ekipo. Pomembno 
vlogo ima tudi načrtovanje anestezije pri konkretnem 
bolniku, saj lahko določena pridružena stanja zahtev-
ajo dodatno opremo, ki je na oddaljenem delovišču ni 
in jo je potrebno prinesti.
Ob trendu naraščanja števila preiskav in posegov 
postaja prisotnost anestezije dnevna praksa in redno 
delovišče zunaj operativnega trakta. 
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Kljub vedno boljši slikovni predoperativni obravnavi 
v diagnostično terapevtskem postopku, ki daje dober 
vpogled o patomorfološkem in anatomskem doga-
janju, pa je na nekaterih področjih kirurgije intraop-
erativna »real time« slikovna obravnava posebnega 
pomena v moderni kirurgiji. Prav intraoperativna 
ultrazvočna preiskava (IOP UZ) se je ob intraoper-
ativni rabi endoskopije in nekaterih kontrastnih RTG 
preiskav utrdil v vsakdanji rabi v abdominalni kirurgiji. 
Od prvih začetkov rabe IOP uz je preteklo sveč kot 
50 let.  Omogoča nam vpogled v pomembne par-
enhimske organe (jetra, trebušna slinavka, ledvica, 
vranica), pregled  retroperitoneja, trebušne stene 
ter na ta način daje kirurgu novo dimenzijo zaznave 
notranje zgradbe organov, bolezenskega dogajanja 
in medsebojne odnose, ki bi sicer ostali prikriti pri 
običajni kirurškem pregledu organov v trebuhu. Na 

ta način (UZ vodeno) lahko bolj natančno in s tem za 
bolnika bolj varno izpeljemo operacijo. V naši prak-
si ga vsakodnevno in rutinsko uporabljamo v kirur-
giji jeter, pri operacijah na trebušni slinavki, vse bolj 
pogosto pa je v pomoč tudi pri operacijah v okviru 
akutnih trebušnih obolenj. IOP UZ je neškodljiv za 
bolnika in za kirurško ekipo. Ob vsem navdušenjem 
nad IOP UZ pa je potrebno upoštevati tudi določene 
pomanjkljivosti metode, ki izhajajo iz objektivnih (npr. 
izoehogenost jetrnih metastaz po kemoterapiji) pa 
tudi subjektivnih (npr. izkušenost kirurga, ki vrši IOP 
UZ) razlogov. Izobraževanje kirurga, standardizacija 
postopka preiskave predvsem pa dobro sodelovan-
je kirurga z izkušenim rentgenologom predstavljajo  
temelje uspešne rabe IOP UZ v abdominalni kirurgiji.

Potrč Stojan, Ivanecz Arpad, Horvat 
Matjaž, Jagrič Tomaž, Hazabend 
Marko, Pivec Vid

Oddelek za abdominalno in splošno 
kirurgijo, Kirurška klinika  
UKC Maribor

Ključne besede: 
intraoperativni ultrazvok, abdominalna 
kirurgija

INTRAOPERATIVNA UPORABA ULTRAZVOKA 
V ABDOMINALNI KIRURGIJI
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Anevrizma je omejeno izbočenje stene arterije, vene 
ali srca. V 80% primerov je ruptura anevrizme arteri-
je na bazi možganov vzrok spontanih subarahnoidnih 
kravavitev. Ostale krvavitve so perimezencefalnega 
izvora, arteriovenske fistule dure, arteriovenske mal-
formacije hrbtenjače in možganov, tumorji ...
Razpočena možganska anevrizma je patološko stan-
je, ki je lahko bodisi katastrofalen dogodek v CNS, 
posledična smrt ali invalidnost in celo možna popol-
na ozdravitev. Za uspešno ozdravitev je pomemb-
no celotno zdravljenje: kirurško ali interventno, ali 
obe skupaj in tudi ustrezno konservativno. Pono-
vitev je najnevarnejši zgodnji zaplet, zato je pre-
prečitev ponovne krvavitve najpomembnejši zgodnji  
terapevtski postopek.

Endovaskularno zdravljenje možganskih anevrizem 
tako rupturiranih kot nerupturiranih postaja vse bolj 
uveljavljen način zdravljenja. Ampak ni preprosta 
zamenjava za nevrokirurško zdravljenje, temveč sta 
obe komplementarni. 
Lahko ga opredelimo kot minimalno invazivnega, ker 
v območje posega , ki je v našem primeru anevrizma 
na možganski arteriji, dostopamo prek vodilnih sis-
temov skozi notranjost arterijskega sistema. Odpr-
ta kirurška operacija ni potrebna. V arterijski sistem  
najpogosteje vstopamo skozi femoralno arterijo v 
območju dimelj. Poseg izvajamo v splošni anesteziji.
Predstavili bomo različne možnosti endovaskularne-
ga zdravljenja in naše dosedanje iskušnje.

doc. Marko Jevšek, dr.med.
marko.jevšek@gmail.com

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Ključne besede: 
endovaskularno zdravljenje, ruptura 
anevrizme, možganska krvavitev, suba-
rahnoidna krvavitev

ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE MOŽGANSKIH 
ANEVRIZEM 
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mag. zdrav.-soc. manag.
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Radiološki oddelek
Splošna bolnišnica Celje

Ključne besede: 
vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo
zaposlenih
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Namen predavanaja oziroma magistrske  
naloge je prikazati različne stile vodenja in njihovo   
povezanost z zadovoljstvom zaposlenih na radioloških 
oddelkih v slovenskih splošnih bolnišnicah. Pojem  
vodenja pa je tesno povezan z uspešnostjo zaposlenih,  
njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu in –pos-
ledično– uspešnostjo organizacije. V teoretičnem 
delu smo preverjali strokovno literaturo domačih in 
tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo, s 
katero je najprej opredeljeno vodenje, teorije voden-
ja, stili, procesi in druge sestavine. Spoznamo pa tudi, 
kaj pomeni zadovoljstvo z delom in dejavnike, ki zelo 
vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del  

naloge temelji na anketnem vprašalniku. Z njim 
smo pri anketiranih preverjali stile vodenja vodij  
radioloških inženirjev in njihovo zadovoljstvo na 
delovnem mestu. S statistično analizo rezultatov 
smo preverjali postavljene hipoteze in raziskoval-
na vprašanja. Prišli smo do zaključka, da vodje ra-
dioloških inženirjev pri svojem vodenju uporabljajo 
pretežno demokratični stil vodenja; njihovi sodelav-
ci pa so na svojih delovnih mestih zadovoljni. Kljub 
dobrim rezultatom ankete smo predstavili tudipred-
loge za izboljšanje učinkovitosti vodenja in povečanje  
zadovoljstva na delovnem mestu. 

STILI VODENJA NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH 
SPLOŠNIH BOLNIŠNIC V SLOVENIJI
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UVOD
Dejavnost na področju medicinske radiologije je vse 
bolj pod »nadzorom« tako strokovne kot na žalost 
tudi popolnoma laične javnosti. Radiološki inženirji, ki 
so strokovno usposobljeni za delo pri in z viri-h IOS, 
so dolžni optimizirat protokole delovanja, spošto-
vat načela ALARA-e in delovat v smislu »Primum nil 
nocere«. Morda zaradi finančne in ekonomske krize, 
morda česa drugega pa se zdi, da so vse do sedaj 
priznane nevarnosti IOS zgolj samo še nepotreben 
strah. Vse več predvsem nestrokovnjakov (politiki, 
novinarji, ekonomisti, direktorji,…) je namreč že 
prepričanih, da škodljivega in nevarnega IO sevanja ni 
več, s tem pa niti potrebe po »bonitetah« tam zapos-
lenih.

METODE
Priporočila, obveznosti in varnostne zahteve delovan-
ja v radiološki dejavnosti so eksplicitne. V vsakod-
nevni praksi smo izvajalci radioloških storitev poleg 
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstveni 
dejavnosti dolžni spoštovati tudi obligacije Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnos-
ti. Optimizacija protokolov, uporaba zaščitnih sred-
stev in stalne kontrole tako radioloških aparatur in  

izvajalcev kot tudi doznih obremenitev uporabnikov 
je mednarodna zahteva. Žal pa vsa naša prizadevanja, 
strokovnost in izpostavljanje lastnega telesa in zdravja 
vse bolj izgubljajo pomen, krajši delovni čas, več let-
nega dopusta, višji plačni razredi in delo s »pritiskom 
na knof« pa zgolj povzročajo nevoščljivost med zu-
nanjimi »poznavalci«.

RAZPRAVA
Radiološki inženirji in predvsem zdravniki, specialis-
ti radiologi, so preko medijev javnega obveščanja in 
nekorektnih insinuacij »strokovnjakov« podvrženi 
pritiskom, da izvajanje radiološke dejavnost v noben-
em primeru ni več upravičena kot »težji delovni 
pogoji« oziroma »nevarnosti pri delu«. Žal to »pre-
pričanje« izhaja zgolj iz ekonomske zahteve po zman-
jševanju stroškov dela. Spodnje varne meje sevanja 
ni, takojšnji in kasni učinki IOS pa so zaradi pravilnega 
in profesionalnega delovanja dejansko zanemarlji-
vi. Ni se sicer zmanjšalo sevanje, 100kV je še ved-
no 100kV, povečala pa se je varnost in strokovnost 
dela. Je torej vrednotenje nekega dela res zmanjšano 
ali celo izničeno zgolj zato, ker se izvaja kvalitetno, 
strokovno, odgovorno in v skladu s predpisi?

Robert Kokovnik, rad.inž.svet.
robert.kokovnik@kclj.si

Klinični inštitut za radiologijo
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ključne besede: 
vpliv in nevarnost IO sevanja, dozne 
obremenitve, ALARA, radiološki 
 inženir, radiološka dejavnost

IONIZIRAJOČE SEVANJE V ZDRAVSTVU: MIT 
ALI RESNICA

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015



www.milakovac.com

stran 17

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015

OPIS POSTOPKA OZ.PROBLEMA
Dosledna uporaba osebne varovalne opreme (OVO) 
tako za izvajalce kot uporabnike, nošenje osebnih doz-
imetrov, skrbno optimiziranje protokolov, zavestno 
delovanje v skladu z strokovnimi zahtevami in visokimi 
lastnimi moralnimi ter etičnimi načeli so edina prava pot 
in način dokazovanja, da nevarnosti zaradi vplivov IOS 
še vedno obstajajo. Zmanjševanje doznih obremenitev 
z uporabo vseh razumnih in možnih metod varovan-
ja lastnega zdravja, zdravja uporabnikov in sodelavcev 
pa mora, ne glede na izjave tistih, ki bi z odvzemom 
»bonitet« reševali obubožano državno blagajno, biti in 
ostati osnovna zahteva strokovnosti dela radiološkega 
inženirja.

ZAKLJUČEK
Posebnosti poklica, fizikalne zakonitosti in vrednoten-
je težjih delovnih pogojev v radiološki dejavnosti mora 
biti in ostati izrecno stvar stroke, nikakor pa to ne 
more biti pojem široke laične javne razprave. Pa vendar 
se dogaja ravno to. Radiološki inženirji kot neposred-
ni izvajalci so dejansko dolžni zastopati strokovnost 
dela in spoštovati zdravju škodljive vplive, hkrati pa 
ves čas in povsod opozarjati tudi na nevarnosti IO 
sevanja in njegove dejanske posledice. Po potrebi tudi  
neposredno vsakemu uporabniku teh storitev. Le tako 
se lahko osvešča javnost in pavšalne trditve, zapisane 
ali izrečene v medijih javnega obveščanja, zavrne kot 
neutemeljene, celo škodljive za vse, ne le za dosedan-
je upravičence do poklicnih »bonitet«. Katero drugo 
delo pa bi lahko sploh opravljal radiološki inženir, ki bi 
presegel dozno obremenitev, dobil katarakto ali zbolel 
z neko onkološko diagnozo. Sploh pa v državi, kjer 
ni urejen niti Katalog poklicnih obolenj! Žal je politi-
ka takšna, da je lažje nekaj vzeti in izbrisati kot pa to  
zadevo urediti.
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Razvoj poklica radiološkega inženirja v zadnjem času 
doživlja veliko sprememb. Po eni strani to zahte-
va razvoj tehnologije in po drugi višja osveščenost 
poklicnih skupin, ki sodelujejo pri radiološki obravnavi 
bolnika. Poklicne skupine na področju EU, ki sodelu-
jejo pri radioloških posegih  so izvedle veliko dejanj 
v zvezi osveščenosti na področju varstva pred sevan-
ji. Opravičljivost radiološke preiskave je v večji meri 
domena radiologa odgovornega za radiološki poseg.  
Optimizacija kot drugo področje varstva pred sevanji pa 
vključuje vse tri poklicne skupine; radiologa, medicins-
kega fizika in radiološkega inženirja. Priporočila kot so 
IAEA BSS in Euratom BSS spreminjata vlogo in odgov-

ornosti radiološkega inženirja. Naloga radioloških inže-
nirjev je, da se seznanijo z odgovornostmi. Priporočila 
tvorijo celoto in ob pravilnem osveščanju pomagajo, 
da prepoznamo pomanjkljivosti, jih nadgradimo in s 
tem potrdimo strokovno vlogo radioloških inženirjev v 
radiološki obravnavi bolnikov. Posledično je potrebno 
pridobiti dodatna znanja in spretnosti, ki pripeljejo do 
želenih kompetenc. S pregledom ali nadgradnjo obsto-
ječih kompetenc pridobi poklic večjo prepoznavnost, 
saj prevzemamo odgovornosti za določene korake na 
področju varstva pred sevanji.

Dean Pekarovič, 
dean.pekarovi@kclj.si

UKC Ljubljana, Inštitut za Radiologijo 
– DKVRT

Ključne besede: 
Varstvo pred sevanji, radiološki 
ineženirji, kompetence

ODGOVORNOSTI RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA 
NA PODROČJU VARSTVA PRED SEVANJI
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Doze pacientov v diagnostični radiologiji zaenkrat 
večinoma zbiramo z občasnim vzorčenjem, v proce-
su pridobivanja dovoljenja za uporabo posameznega 
rentgenskega aparata. Namen je določiti povprečno 
dozo za posamezno vrsto posega, ki se nato uporabi 
za primerjavo z diagnostičnimi referenčnimi ravnmi 
in kot orodje za optimizacijo. Takšno zbiranje podat-
kov je zamudno, in od radioloških inženirjev zahteva 
veliko dodatnega dela, zato so vzorci pogosto ma-
jhni in podatki statistično nezanesljivi. Hkrati se pri 
prepisovanju podatkov ni mogoče izogniti napakam. 
Z digitalizacijo radiološke opreme, je vse več par-
ametrov, ki opisujejo izvedbo posameznega posega, 
na voljo v PACS sistemih. Večina novih aparatov tako 
ob digitalni sliki shrani vrsto drugih podatkov vključno 
z ekspozicijskimi parametri in podatki o obsevanosti 
pacientov. ORQA (Online Radiologija Quality Assur-
ance ) je centralizirana aplikacija za zbiranje podatkov 
o izvedbi posegov in obsevanosti pacientov. Glavni 
namen aplikacije je zagotoviti sledenje doz pacientov 
(ang. dose tracking), podatke pa je mogoče s pri-
dom uporabiti tudi v programih zagotavljanja kakov-
osti. Aplikacija omogoča tudi zajem testni slik (npr. 
slik različnih fantomov), kar je mogoče uporabiti za 
samodejno analizo tehnične kakovosti slik oziroma 
preverjanje delovanja slikovnih sprejemnikov.

Aplikacija je sestavljena iz dveh delov. V bolnišničnem 
informacijskem sistemu je program, ki v določenih 
časovnih intervalih dela poizvedbe v PACS strežniku 
in zbere podatke, ki smo jih nastavili za posamezni 
aparat. Podatki se pridobijo iz DICOM glave ali iz doz-
imetričnih poročil z uporabo prepoznavanja besedil 
(OCR). Aplikacija podatke pošlje preko varne pov-
ezave v bazo podatkov na ZVD. Za analizo podatkov 
uporabljamo OLAP kocko, ki izračunava statistične 
parametre velikega nabora podatkov. Spletna aplik-
acija pa omogoča, bolnišničnemu osebju dostop do 
podatkov z več različnimi vrstami poročil, tabel, in 
grafov, mogoče pa je nastaviti tudi opozorilne nivoje, 
nad katerimi aplikacija samodejno opozori odgovor-
no osebo na morebitne težave.
Z uporabo aplikacije je mogoče zagotoviti red-
no spremljanje doz vseh pacientov in ne le občas-
no, kar zagotavljamo z vzorčenjem. To za nekatere 
vrste posegov zahteva tudi nova evropska direk-
tiva (2013/59/Euratom), ki jo bomo morali v naš 
zakonodajni sistem vpeljati do februarja 2018. Podat-
ke, ki jih zberemo na ta način, pa lahko uporabimo 
tudi za analizo trendov, iskanje nenavadno visokih ali 
nizkih vrednosti in tako kot osnovo za optimizacijo 
posegov.

ORQA – SISTEM ZA SAMODEJEN NADZOR 
OBSEVANOSTI PACIENTOV
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UVOD
Prva slikovna metoda pri opredelitvi patologije uro-
trakta v otroškem obdobju je UZ preiskava sečil. 
Če so potrebne dodatne anatomske in morfološke 
informacije, ji sledi MR urografija (MRU). Funkcijs-
ka MRU (fMRU) pa preiskavo dopolni z možnostjo 
kvantitativne ocene funkcije ledvic. Tako dobimo z 
eno preiskavo informacije o morfologiji in funkciji led-
vice brez uporabe ionizirajočega sevanja, kar je velika 
prednost v otroškem obdobju. MRU/fMRU uvrščamo 
med (semi)invazivne preiskave, saj je potrebna intra-
venska (i.v.) aplikacija paramagnetnega KS in pogos-
to tudi kateterizacija sečnega mehurja. Pri majhnih 
otrocih je potrebna sedacija oziroma anestezija, saj 
mora otrok med preiskavo mirovati. MRU/fMRU je 
v zadnjih letih postala pomembno diagnostično orod-
je, komplementarna UZ v odkrivanju in klasifikaci-
ji prirojenih nepravilnosti sečil, opredelitvi dilatacije 
votlega sistema in pri določanju mesta obstrukcije v 
področju urotraka. Čeprav fMRU še ni v celoti stand-
ardizirana, je vključena v slikovne protokole pri di-
agnostiki različnih obolenj sečil v otroškem obdobju 
(Darge K et al., 2010) in (Riccabona M et al., 2011).

NAMEN
Namen prispevka je prikazati tehniko slikanja sečil 
z MR, tako morfološki kot funkcijski del preiskave. 
Razpravljali bomo o indikacijah za preiskavo v 
otroškem obdobju in o prednostih ter slabostih fMRU.

METODE
Poznamo več MRU tehnik. Za katero se bomo odloči-
li je odvisno od kliničnega vprašanja, ledvične funk-
cije in kliničnega stanja otroka (Cerwinka WH et al, 
2008). MRU delimo v dve skupini; anatomsko-mor-
fološko, kjer je v ospredju prikaz morfologije in vkl-
jučuje statično-tekočinsko MRU (T2 obtežene se-
kvence – T2 HASTE, T2 SPACE, T2 TSE) in klasično 
MRU (T1 VIBE), kjer je poudarek na prikazu izločan-
ja i.v. apliciranega paramagnetnega KS v votli sistem 
in natančnem morfološkem prikazu le tega, običa-
jno ob pomoči diuretika (furosemid). Druga skupina 
predstavlja funkcijsko MRU (fMRU), kjer z uporabo 
gradientnega zaporedja T1 Turbo Flash omogoča-
mo kontinuiran zapis prehoda KS skozi ledvični par-
enhim v votli sistem ledvic in pripadajoči sečevod. Ta 
zapis vnesemo v poseben program, ki omogoča ana-
lizo funkcije ledvic, primerljivo s scintigrafsko analizo.
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FUNKCIJSKA MR UROGRAFIJA

Andrej Sirnik
dipl. ing. rad., svetovalec; 
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Ključne besede: 
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otroci, indikacije, prednosti, slabosti
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Priprava in izvedba preiskave – protokol fMRU
Priprava preiskovanca na preiskavo je nujno potreb-
na (Slika 1). Osnova je dobra hidracija preiskovanca 
pred preiskavo. Pri nas uporabljamo i.v. hidracijo po 
protokolu, kar nam omogoča kontrolo nad preje-
to količino tekočine in tako možnost ponovljivosti 
preiskave. Tik pred preiskavo preiskovanec izprazni 
sečni mehur. Pri večjih otrocih vstavitev urinske-
ga katetra ni potrebna. Urinski kateter vstavimo le 
pri otrocih v anesteziji in pri sumu na visoke stopn-
je vezikoureternega refluksa, ker poln sečni mehur 
zaradi retrogradnega pritiska vpliva na oceno ledvične 
funkcije. I.v. kanal poleg hidracije omogoča aplikaci-
jo diuretika (furosemid) in paramagnetnega KS med 
preiskavo, kar nam omogoči boljši prikaz votlega sis-
tema sečil zaradi povečanega izločanja urina in para-
magnetnega KS (Ključevšek, 2014). Potek preiskave 
in uporabljene sekvence prikazuje slika 1 in tabela 1.

INDIKACIJE IN OMEJITVE ZA MRU
Glavne indikacije za MRU/fMRU so prirojene nepravil-
nosti ledvic in opredelitev dilatacije votlega sistema 
ledvic (ločevanje med obstruktivna motnjo, kjer je 
potreben operativni poseg in ne obstruktivno mot-
njo). Potrebno je jasno klinično vprašanje in katere 
informacije o sečilih in/ali funkciji sečil potrebujemo. 

Vedno preiskavo prilagodimo konkretnemu problemu 
in odgovoru na klinično vprašanje. Pogosto je pre-
iskava v pomoč kirurgu pred operativnim posegom, 
saj omogoča boljši anatomski, morfološki in funkci-
jski prikaz sečil. Včasih je preiskava v pomoč pri od-
ločitvi glede vrste operacije in pri spremljanju po 
operativnem posegu. (Cerwinka WH et al., 2008).

Največja omejitev je potreba po globoki sedaci-
ji oziroma splošni anesteziji pri majhnih otrocih 
(do 6 let). Pri večini primerov je potrebno upora-
biti paramagnetno KS in diuretik. Strogo se mo-
ramo držati protokolov za uporabo paramagnet-
nih KS pri bolnikih z oslabljeno ledvično funkcijo. 

ZAKLJUČEK
fMRU je edina metoda, kjer lahko združimo mor-
fologijo s funkcijo sečil (»vse v eni preiskavi«) in ima 
pomembno mesto v diagnostičnem postopku priro-
jenih nepravilnosti sečil in opredelitev dilatacije votle-
ga sistema brez uporabe ionizirajočega sevanja. Diag-
nostična vrednost MRU/fMRU je dokazana in sprejeta 
v mednarodne protokole za obravnavanje različnih 
obolenj sečil. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani izvaja-
mo vse vrste MR tehnik v vseh starostnih obdobjih.
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Radiološke preiskave pacientov spadajo med najpo-
gosteje izvajane diagnostične preiskave. 
Pravilna fizična in psihična priprava preiskovancev je 
ključnega pomena za optimalen rezultat diagnostične 
ali terapevtske obravnave. 
Pripravi otrok (in njihovih staršev, skrbnikov ali 
spremljevalcev), invalidov, nepokretnih pacientov 
je potrebno posvetiti več časa in pozornosti glede 
priprave na radiološke obravnave. Zavedati se mo-
ramo, da smo radiološki inženirji odgovorni za zašči-
to pacientov, spremljevalcev in zdravstvenega ose-
bja pred ionizirajočim sevanjem ter da zaradi slabe 
priprave pacientov ponavljanje preiskav ni sprejem-
ljivo.
Za slikanje skeleta, pljuč, trebuha...posebna priprava  
ni potrebna. Za preiskave, pri katerih je potrebna up-

oraba kontrastnega sredstva, pa morajo biti pacienti 
tešči, imeti morajo opravljene laboatorijske pre-
iskave, za preiskave črevesja in za ultrazvok morajo 
biti čiščeni. Posebna priprava je potrebna za inter-
ventne radiološke preiskave in posege, zaradi kater-
ih je bolnik hospitaliziran, saj potrebuje zdravstveno 
oskrbo tudi po posegu.
Navodila, kako naj se pacienti pripravijo za diagnos-
tično radiološko obravnavo ali interventni radiološki 
poseg izda napotni zdravnik ali ga pacienti prejme-
jo ob naročanju na Radiološkem oddelku. Kljub na-
vodilom pa je potrebno pacientu pred radiološko 
diagnostično preiskavo ali interventnim posegom 
ponovno razložiti potek obravnave in odgovoriti na 
možna dodatna vprašanja.

Hedvika Šauperl, dipl.inž.rad.
sauperl.hedvika@siol.net

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Ključne besede: 
radiološke preiskave, kontrastno  
sredstvo, interventni posegi

POMEN PRIPRAVE PACIENTOV NA RADIOLOŠKE 
OBRAVNAVE
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POVZETEK
Namen prispevka je predstaviti pomen endovaskularne-
ga zdravljenja golenskih arterij pri posledici napredovale 
ateroskleroze, torej ob kritični ishemiji spodnjih udov, ul-
kusu in gangreni.
Dober pretok v golenskih arterijah je dosežen tudi ob do-
brem pretoku v stegenski in kolenski arteriji.
V prispevku podajam kratek pregled zdravljenja 77. bol-
nikov .
V članku je razvidno, da je v izbranem časovnem obdob-
ju bila z uporabo najrazličnejših metod uspešnost našega 
endovaskularnega zdravljenja zadovoljiva.
 
UVOD 
Normalno prehodne arterije zagotavljajo nemoteno pre-
skrbo tkiv in organov s krvjo. Kadar se v procesu, ki mu 
pravimo ateroskleroza, začnejo v stenah arterij kopiči-
ti maščoba, kalcij, vnetne celice in druge snovi, postaja 
svetlina arterij vse manjša. Krvni pretok se zaradi zožitve 
žilne svetline sprva upočasni, če bolezen napreduje, pa se 
lahko popolnoma ustavi.
Kadar so prizadete arterije spodnjih okončin, govorimo 
o periferni arterijski bolezni (PAB). Ta se vrsto let razvija 
počasi in bolniku ne povzroča nobenih težav. Šele v napre-
dovalem obdobju bolezni arterij spodnjih okončin se po-
javi intermitentna klavdikacija (občasno šepanje). Zanjo je 
značilna stiskajoča bolečina v mečih ali stegnu, ki se pojavi 
med hojo in preneha po počitku. Nadalnje napredovanje 

ateroskleroze lahko kritično zmanjša pretok v arterijah 
(govorimo o kritični ishemiji uda), tako da se bolečina v 
nogi pojavlja že med mirovanjem. Če tako stanje traja dlje, 
lahko pride na udu do propada in odmrtja tkiva (nastanek 
razjede ali gangrene).Najpomembnejši dejavnik tveganja 
za razvoj in napredovanje PAB je kajenje. Kar 80 odstot-
kov bolnikov s PAB kadi ali pa so včasih kadili. Kajenje 
pospeši razvoj bolezni, poslabša rezultate zdravljenja in 
poveča tveganje za amputacijo uda. Sladkorna bolezen za 
dva- do trikrat poveča tveganje za razvoj PAB. Pri tretjini 
bolnikov s sladkorno boleznijo in intermitentno klavdik-
acijo se razvije razjeda na stopalu. Tudi napredovalo led-
vično popuščanje pomembno pospeši PAB. Pri bolnikih, ki 
se zdravijo z dializo, je pojavnost vsaj desetkrat večja kot 
pri ostali populaciji. Drugi pomembni dejavniki tveganja 
za razvoj PAB so še: zvišan krvni tlak, povečane vsebnosti 
maščob in holesterola v krvi, povečana vsebnost homo-
cisteina (toksične amino kisline) v krvi, debelost, telesna 
nedejavnost, družinska obremenjenost, moški spol in sta-
rost. V starosti od 50 do 60 let moški pogosteje zbolijo, 
pozneje razlik med spoloma ni. Osebe, ki imajo prizadete 
arterije na spodnjih udih, so izpostavljene velikemu tve-
ganju za srčni infarkt. Umrljivost bolnikov z zaporami ar-
terij na spodnjih udih je kar dva- do trikrat večja kot pri 
enako starih osebah brez periferne žilne bolezni! 

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
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ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE GOLENSKIH 
ARTERIJ

Simona Klampfer, dipl. ing. rad., 
klampfer.simona@gmail.com

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Ključne besede: 
Ateroskleroza, intermitentna klavdikacija, kritična 
ishemija, gangrena,  perkutana transluminalna 
angioplastika.



www.milakovac.com

stran 25

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015

NAMEN
Perkutana transluminalna angioplastika (PTA) arterij spodn-
jih udov je minimalno invazivna in dobro uveljavljena meto-
da zdravljenja napredovalih oblik PAB.              
Tehnološki napredek z razvojem nizkoprofilnih balonskih 
katetrov ter hidrofilnih in upogljivih žic je v zadnjih letih 
omogočil izvajanje endovaskularne revaskularizacije tudi 
zelo drobnih podkolenskih arterij. 
Namen naših posegov na Oddelku za radiologijo v 
sodelovanju z Oddelkom za žilne bolezni je ob uspešni re-
vaskularizaciji golenskih arterij izboljšati potek zdravljenja 
pri kritični ishemiji, ulkusu in  gangreni. 

BOLNIKI IN METODE
V obdobju od 1.1.2015 do 31.8.2015 je bilo pri nas endo-
vaskularno zdravljenih 77 bolnikov (45 moških povprečne 
starosti 71,2 let in 32 žensk povprečne starosti 78,3 let). 
Najpogostejši vzrok napotitve na zdravljenje sta bili kritična 
ishemija (36,4%) in gangrena (36,4%). Sledi  jima klavdik-
acijska razdalja (27,2%). 
Endovaskularno zdravljenje je bilo izvedeno s Seldingerjevo 
metodo skupne stegenske arterije. Najpogostejši upora-
bljen pristop je bil istostranski anterogradni pristop z uv-
ajanjem 6F žilnega uvajala. Po nastavitvi žilnega uvajala je 
bila opravljena segmentna arteriografija  prizadete spodnje 
okončine. Pri slikanju smo izbrali protokol ene noge z 2 do 
4 slike/sek. V ta namen je bilo uporabljeno kontrastno sred-
stvo (KS) Iomeprol 300 (povprečno 134 ml za enega bolni-
ka). Na avtomatskem injektorju so bili izbrani najrazličnejši 
parametri slikanja, 3 do 9 ml KS in flow med 2 in 4 ml/sek 
ob pritisku 400 do 650 psi. 
Pri nekaterih bolnikih je bilo pred PTA golenskih arterij 

najprej potrebno vzpostaviti dober pretok tudi na skupni 
stegenski in kolenski arteriji (71,4%). PTA je bil izveden 
na eni (38%), dveh (45,1%) ali vseh golenskih arterijah 
(16,9%). Za PTA so bili uporabljeni baloni premera med 
1,5 in 5 mm. Pri zelo malem številu bolnikov je bila opravl-
jena tudi aspiracija tromba (3,9%). Zaradi disekcije po PTA 
je bilo pri nekaterih bolnikih potrebno uporabiti tudi balon 
z zdravilom (DEB – 3,9 %) in  žilno opornico (6,5%). Samo 
pri enem bolniku je bila pred PTA nastavljena tromboliza.
Med posegom so vsi bolniki prejeli Heparin (97,4% 5000 E 
in 2,6% 2500 E).
Po širjenju golenskih arterij je bila opravljena kontrolna an-
giografija po enakem protokolu kot pred PTA. 
PTA golenskih arterij je dolgotrajni postopek s povprečnim 
časom efektivnega sevanja 11,50 minut. 
Po končanem posegu je bila priporočena prav pri vseh bol-
nikih antikoagulacijska terapija in sicer 100 mg Aspirin doživ-
ljenjsko in 75 mg Clopidogrel za obdobje treh mesecev.

RAZPRAVA
Z razvojem katetrov 3F za dilatacijo z dolžino balona do 
250 mm in s premerom 1,5 do 3,5 mm se je posledično 
povečala uspešnost PTA na golenskih arterijah.
Ob pregledu dokumentacije bolnikov po našem zdravljen-
ju sem ugotovila, da je pri 45. bolnikih (58,4%) prišlo po 
našem zdravljenju do izboljšanja, pri 13. bolnikih (22,1%) 
je bilo zdravljenje neuspelo ali je prišlo do poslabšanja, za 
preostalih 15 bolnikov (19,5%) pa žal nisem dobila pov-
ratne informacije. Zaradi gangrene prstov je pri 23. bolnikih 
(29,9%) po našem posegu bila potrebna amputacija prstov, 
v 6. primerih pa nadkolenska amputacija noge od tega so 4. 
bolniki po operativnem posegu umrli.
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IZVLEČEK
Interventna radiologija, kot del radiologije, je v stal-
nem razvoju in porastu, tako v strokovnem kot v teh-
ničnem in finančnem pogledu.
Interventne posege delimo na nežilne in znotrajžilne. 
Tako se tudi priprava bolnikov nekoliko razlikuje, 
pač glede na vrsto interventnega posega. Pri slednjih 
sodeluje tim zdravnik radiolog, radiološki inženir in 
medicinska sestra.

INTERVENTNA RADIOLOGIJA, MEDICINSKA 
SESTRA  IN POMEN TIMSKEGA DELA

Interventna radiologija s pomočjo številnih apara-
tur in rentgenskih žarkov ter specifičnih materialov 
omogoča natančno določanje diagnoze, zdravljenje 
raznih bolezni, pripomore h kasnejšem kirurškem 
posegu ali ga celo nadomesti, velikokrat prepreči tudi 
smrt bolnikov. Dejavnost je v nenehnem razvoju in 
porastu, tako v strokovnem kot v tehničnem in fi-
nančnem pogledu. 
Pri interventnih posegih sodeluje tim: zdravnik ra-
diolog, radiološki inženir in medicinska sestra. Vsak 
od navedenih ima v timu svoje naloge, ki so pri 
posegih nepogrešljive in seveda je za to delo posebej 
strokovno usposobljen.
Večina interventnih radioloških posegov je terapevt-
skih ali pa so v kombinaciji z diagnostičnimi. Danes 
se diagnostika opravlja z manj invazivnimi metodami, 
kot so UZ, CT, MRI. 

Interventna radiologija je najbolj razvita na področju 
vaskularnih obolenj, kjer dosega najboljše rezultate 
(invazivna kardiologija, nevroradiologija, zdravljenje 
perifernih okluzijskih bolezni).
Interventni posegi so pravzaprav mali kirurški pose-
gi, ki se izvajajo s pomočjo rentgenskega sevanja. 
Pomembna je osebna zaščita z vsemi zaščitnimi sred-
stvi. Delo poteka v aseptičnih pogojih in skrb za le-te 
je ena od najpomembnejših nalog medicinske sestre 
v interventnem timu.
Medicinska sestra v interventni radiologiji je enak-
ovreden član tima in sodeluje pri vsakem intervent-
nem posegu. Potrebuje izpit iz varstva pred IOS ter 
dodatna posebna znanja za delo na Radiološkem 
oddelku. Pravtako vedno nosi vsa zaščitna sredstva: 
svinčeni plašč, ovratnico za ščitnico, očala s svinčen-
im steklom in osebni dozimeter.
Pomembno je njeno poznavanje anatomije in fiziologi-
je kot tudi različne tehnike izvedb posegov. Predvsem 
pa je pomembno dobro poznavanje in uporaba vseh 
materialov, ki se uporabljajo v interventni radiologiji. 
Iz leta v leto prihajajo na tržišče novi in izpopolnjeni 
materiali, s katerimi je delo bolj precizno in kakov-
ostnejše opravljeno, kot tudi končni rezultat posega. 
Tako mora medicinska sestra hitro in sproti spozna-
vati nove tehnike izvajanja interventnih posegov in se 
prilagajati rokovanju z novimi materiali. Le tako lahko 
medicinska sestra aktivno in suvereno sodeluje pri  
izvajanju posegov in učinkovito asistira radiologu.

Mojca Tkalec, viš. med.ses.

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Ključne besede: 
interventna radiologija, priprava bolnikov 
na interventne posege, medicinska sestra 
v interventnem timu

MEDICINSKA SESTRA V INTERVENTNI   
RADIOLOGIJI
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Materialov v interventni radiologiji je veliko. Od igel, 
žic, katetrov, mikromateriala, opornic, protez, em-
bolizacijskih sredstev, drenažnih katetrov. Nujno 
potrebno je zelo natančno poznavanje, rokovanje in 
nenazadnje tudi hramba materialov, kar je včasih kar 
problem. V vsakem trenutku se lahko namreč pokaže 
potreba po uporabi kateregakoli izmed naštetega. 
Specifičnost področij v interventni radiologiji zahteva 
medicinsko sestro s širokim znanjem.
Prioritetna naloga pa ostane skrb za bolnika. Medicin-
ska sestra oceni bolnikovo stanje in njegove potrebe. 
Priprava zajema tudi pravilni in udoben položaj bol-
nika na preiskovalni/operacijski mizi, čiščenje vbod-
nega mesta in skrb za aseptično izvedbo posega. 

Medicinska sestra med posegom vodi tudi negovalno 
in obračunsko dokumentacijo. Po končanem posegu 
oskrbi mesto vboda, pomaga preložiti bolnika na 
posteljo, da navodila za ravnanje po posegu in bolni-
ka preda oddelčni medicinski sestri, ki pride po njega. 
Nato pripravi prostor in material za naslednji inter-
ventni poseg.
Medicinska sestra na interventni radiologiji naj bo 
strokovno podkovana z različnimi znanji, poleg tega 
pa vestna, matančna, spretna in iznajdljiva. Seveda 
mora biti tudi hitra, potrpežljiva, komunikativna, mo-
tivirana, suverena in prilagodljiva, čustveno zrela in 
stabilna osebnost, pa še fizično vzdržljiva. Predvsem 
pa mora imeti rada svoje delo.
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UVOD
Kritična ishemija uda (KIU) ogroža prizadeto okončino 
kot tudi življenje bolnika. Letna incidenca znaša okrog 
220 novih primerov na milijon prebivalcev. Okluz-
ivna bolezen podkolenskih arterij, z ali brez sočasne 
prizadetosti dotoka, je vodilni vzrok KIU. Pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo je tveganje periferne arterijske 
bolezni (PAB) 3 do 4 krat večje kot pri ostalih bolnikih. 
Tudi potek bolezni je agresivnejši, večja amputacija je 
potrebna 5 do 10 krat pogosteje.
Stalen napredek na področju žilne interventne radi-
ologije (ustrezni baloni, žilne opronice, vodilne žice, 
aparati, zdravila) je omogočil posege tudi na nivoju 
podkolenskih arterij. Perkutano znotrajžilno zdravljen-
je podpirajo zbrani klinični podatki in predstavlja ter-
apijo izbora pri okluzivni bolezni podkolenskih arterij.

OPREDELITEV
KIU je končna stopnja PAB, ki se kaže s kronično 
ishemično bolečino v mirovanju (trajanje več kot 2 
tedna), z ishemično izgubo tkiva okončine (ulkus ali 
gangrena) ali obojim.
Primarni cilji zdravljenja so odprava ali omilitev 
bolečine, celjenje nevroishemičnih ulkusov, pre-
prečitev izgube okončine, izboljšanje kvalitete življenja 
bolnika. Za dosego teh ciljev je običajno potrebna re-
vaskularizacija, najprej endovaskularna in kasneje lah-
ko še kirurška. Za nekatere bolnike je primarna am-
putacija morda edina možnost.

SLIKOVNE PREISKAVE PRED ZDRAVLJENJEM
Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA), računal-
niško tomografska angiografija (CTA), različne tehnike 
kontrastno ojačane magnetno resonančne angiografije 
(CE-MRA), duplex ultrazvok (D-UZ).

INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE
Indikacijo za poseg predstavlja KIU z bolečino v 
mirovanju ali ulkusom (ki ne celi) oz. gangreno. Prav 
tako tudi grozeča zapora femoropoplitealnega (ki sega 
v podkolenski del) ali distalnega tibialnega žilnega ob-
voda, kjer gre za pomembno zožitev anastomoze oz. 
odvodne arterije.
Absolutno kontraindikacijo predstavljajo klinično nest-
abilni bolniki, življenjsko ogrožujoča inficirana (vlažna) 
gangrena ali osteomielitis prizadete okončine (razen 
kot poskus zmanjšanja obsega amputacije), nepo-
pravljive motnje strjevanja krvi, odsotna odvodna ar-
terija na stopalu. Relativno kontraindikacijo predstav-
ljajo nosečnost, nezmožnost mirnega ležanja bolnika, 
kritično bolni starejši bolniki z oslabljeno mobilnostjo 
in demenco, Buerger-jeva bolezen, okvarjena renalna 
funkcija (glomerulna filtracija <30 ml/min/1.73 m2).

Aleš Slanič, dr. med.

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

ales.slanic@gmail.com

Ključne besede: 
Kritična ishemija uda, periferna 
arterijska bolezen, perkutana 
transluminalna angioplastika.

PERKUTANO ZNOTRAJŽILNO ZDRAVLJENJE 
PODKOLENSKIH ARTERIJ

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015
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PRIPRAVA BOLNIKA
Krvne preiskave, klinična ocena, ustrezna hidracija 
pri bolnikih z oslabljeno ledvično funkcijo (glomer-
ulna filtracija <60 ml/min/1.73 m2), ustrezna pripra-
va bolnikov z znano alergijo na kontrastno sredstvo, 
splošna anestezija pri bolnikih, ki niso zmožni mirno 
ležati. Vrednost trombocitov >75.000 mcL, INR 
<1.5. Delujoč periferni kanal, izpraznjen sečni me-
hur.

ZDRAVILA
Antitrombotična (aspirin) in antihipertenzivna zdra-
vila, statini, zdravila za urejanje sladkorne bolezni. 
Periproceduralno se uporablja heparin intra-arteri-
jsko, dodatno lahko antitrombotična zdravila (klopi-
dogrel), nitroglicerin intra-arterijsko v primeru spaz-
ma.

TEHNIKE
Perkutana transluminalna angioplastika, z zdravilom 
prevlečeni baloni, žilne opornice.

SPREMLJANJE PO POSEGU
Preverjanje vitalnih znakov, punkcijskega mesta, 
okončine. Krvna slika in vrednost kreatinina. Nato 
obdobni kontrolni pregledi in slikovna diagnostika.
Ustrezno zdravljenje in ukrepi pri sladkorni bolezni, 
hipertenziji, dislipidemiji, kajenju, sedečem življen-
jskem slogu. Priporoča se multidisciplinarni pristop, 
še posebej pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

ZAPLETI
Najpogostejši zapleti so zapora arterije, hemat-
om na mestu punkcije, nastanek lažne oz. pseudo 
anevrizme, krvavitev na vstopnem mestu ali retrop-
eritonealno.

ZAKLJUČEK
Podkolenske znotrajžilne tehnike predstavljajo meto-
do zdravljenja prve izbire pri bolnikih z okluzivno 
boleznijo podkolenskih arterij. Pravilno preiskovanje 
in načrtovanje pred posegom, ustrezna revaskular-
izacijska tehnika in spremljanje ter zdravstvena oskr-
ba po posegu so ključni za želeni klinični izid.
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Scintigrafija obščitničnih adenomov temelji na akumu-
laciji in distribuciji radiofarmaka, običajno 99mTc-MI-
BI. Večina diagnostičnih centrov za lokalizacijo ad-
enomov obščitnic uporablja dvo-fazno, odštevno 
scintigrafijo, SPECT ali SPECT/CT. Pomanjkljivost 
teh diagnostičnih metod je relativno slaba prostorska 
ločljivost in občutljivost sistema za slikanje. Nekateri 
diagnostični centri so raziskovalno uporabili pozitron-
ske radiofarmake in PET/CT za lokalizacijo adenom-
ov obščitnic. PET/CT ima v primerjavi s konvencion-
alno nuklearno medicinsko diagnostiko veliko boljšo 

prostorsko ločljivost in občutljivost sistema. Rezultati 
preiskav z uporabo 18F-FDG in 11C-methionin, ki 
so jih opravili v različnih diagnostičnih centrih so po-
kazali različno stopnjo senzitivnosti in specifičnosti. 
Posebno18F-FDG kot najbolj dostopen in uporaben 
pozitronski radiofarmak se ni pokazal za optimalnega 
za lokalizacijo obščitničnih adenomov. V UKC Lju-
bljana na KNM smo kot prvi uporabili za lokalizacijo 
obščitničnih adenomov 18F-Cholin. Namen pred-
stavitve je opredeliti diagnostično vrednost PET/CT 
18F-Cholina v primerjati z 99mTc-MIBI. 

Sebastijan Rep dipl. ing rad., 
dr. Luka Ležaić dr. med.

UKC Ljubljana
Klinika za nuklearno medicino
UKC Ljubljana

Ključne besede: 
obščitnični adenomi, 18F-Cholina, 
99mTc-MIBI, PET/CT

NUKLEARNO MEDICINSKE DIAGNOSTIČNE METODE 
ZA LOKALIZACIJO OBŠČITNIČNIH ADENOMOV

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015
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Marko Kustec
marko.kustec@gmail.com

UKC Maribor
Oddelek za nuklearno medicino

Ljubljanska 5
2000 Maribor

Ključne besede: 
pljučna embolija,  
scintigrafija pljuč

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015

IZVLEČEK
Pljučna embolija nastane, ko embolus potuje po venah 
in delno ali popolno zamaši pljučno arterijo ali kate-
ro od njenih vej. Znaki  pljučne embolije so odvisni 
od velikosti tromba in pa stopnje obolenja. Smrtnost 
nezdravljene pljučne embolije je do 30%, zgodnje 
odkrivanje zmanjša smrtnost do 10%.   Za potrditev 
diagnoze rabimo: EKG, ki lahkodiagnostično izključi 
miokardni infarkt (elektrokardiografske spremembe 
so pri PE pogoste). RTG prsnih organov je v večini 
primerov normalen, laboratorijske preiskave pri klin-
ičnem sumu na PE vključujejo oceno D-dimera. UZ 
srca če je povečani  ali hipokinetičen  desni prekat. 

CTA je glavna slikovna diagnostična metoda za oceno 
suspektne PE, ventilacijsko perfuzijska scintigrafija 
pljuč: ventilacija dobro predihanost pljuč, perfuzija, 
izpadi prekrvavitve.
Sama izvedba V/P scintigrafije je odvisna od stopnje 
prizadetosti pacienta,od materiala ki je na razpolago 
in časa.   

ZAKLJUČEK:  V/P  scintigrafija pljuč in CTA pljuč sta 
zanesljivi diagnostični metodi za potrditev pljučne 
embolije, vendar ima vsaka preiskava  svoje omejitve, 
zato je priporočeno,  da se med seboj dopolnjujeta.              

VENTILACIJSKO PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA PLJUČ
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UVOD
Poleg radioloških posegov, ki so namenjeni odkrivanju 
in potrditvi poškodbe ali bolezenskega stanja, se le-
ti izvajajo tudi z namenom, da se napotna diagnoza 
zavrne (negativni izvid). Z uvedbo digitalizacije in di-
agnostiko z digitalnimi rentgenogrami ter njihovo ob-
delavo na delovni postaji, postanejo radiološki posegi 
diagnostično uporabnejši. Tako zmanjšamo število 
dodatnih posnetkov, s katerim bi diagnozo potrdili ali 
zavrgli. 

NAMEN
Namen študije je primerjati delež odkrite patologijo 
po uvedbi digitalizacije in odkriti, ali se le-ta poveča in 
s tem zmanjša nepotrebna  dozna obremenitev bol-
nikov zaradi ponovitev ali slabše diagnostične vred-
nosti rentgenogramov.

METODE DELA
S seštevkom vseh posnetkov in postavljenih diagnoz 
glede njihove razporeditve po anatomskih prede-
lih, smo izračunali deleže odkrite patologije in 95% 
intervale zaupanja. Deleže smo primerjali s testom  
za dva neodvisna deleža. Dobljene p-vrednosti smo 
popravili po Holmovi metodi za večkratne primer-
jave. Efektivno dozo smo izračunali iz produkta DAP 
in pretvornih faktorjev izmerjene dozimetrične ko-
ličine pri različnih vrstah preiskav.

REZULTATI
V letu 2012 smo obravnavali 831 pacientov manj kot 
v letu 2007 ter zmanjšali število posnetkov za 26886. 
Posledično je pri vseh obravnavanih anatomskih pre-
delih viden porast odkrite patologije. Celokupna od-
krita patologija se je povečala za skoraj pet odstotnih 
točk. Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju se je 
po uvedbi digitalizacije zmanjšala izključno na račun 
manjšega števila napotenih radioloških posegov za 
4914 človekmSv.

 ZAKLJUČEK
Digitalni rentgenogram, narejen z optimalno dozo 
na detektor, nam z dodatno obdelavo omogoči po-
pravek  kontrastne in prostorske ločljivosti. Glede na 
rezultate ocenjujem, da ta postopek vpliva na zman-
jšanje števila dodatnih naročenih posnetkov za potrd-
itev ali zavrnitev diagnoze. Z optimizacijo posameznih 
radioloških posegov predvidevamo dodatno znižanje 
izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju pacientov. 

Boštjan Gajšek, dipl. inž.rad
Damijan Škrk, Rok Blagus, 
Anže Kristan
gajocar@gmail.com

Klinični inštitut za radiologijo, Uni-
verzitetni klinični center Ljubljana, 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Ključne besede: 
odstotek ugotovljene patologije, dozna 
obremenitev, urgentni radiološki oddelek

DELEŽ UGOTOVLJENE PATOLOGIJE NA URGENTNEM 
RADIOLOŠKEM ODDELKU PO UVEDBI 
DIGITALIZACIJE L. 2012

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

MARIBOR
25 - 26 SEPTEMBER 2015
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Martina Nezman  mag.inž.radiol.teh.
martina.nezman@gmail.com

UKC Maribor 
Oddelek za radiologijo 

doc. dr. Maja Pohar Perme, 
univ.dipl.mat.

izr. prof. dr. AndrejČretnik,
dr.med.spec.krg.

Tina Starc, MSc diag. rad. tehn.

Ključne besede: 
“sistem rdeče pike” (RDS), shema 
radioloških inženirjev za zaznane 
nepravilnosti (RADS), predhodno 
mnenje radiološkega inženirja (ROF), 
točnost, občutljivost in specifičnost 
prepoznavanja zlomov. 

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač
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UVOD
 »Red dot system« (RDS) je sistem, kjer radiološki 
inženirji na rentgenogramih, ki so narejeni za potrebe 
travmatološke urgentne ambulante z rdečo piko (ali 
kako drugače) označijo rentgenogram, na katerem 
vidijo (ali pa menijo, da vidijo) prisotnost nepravil-
nosti. 

NAMEN
 Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo točnos-
ti, občutljivosti in specifičnosti prepoznavanja in 
označevanja nepravilnosti na rentgenogramih ap-
endikularnega skeleta. 

METODE DELA
Šest radioloških inženirjev je po sistemu RDS  ocenilo 
1560 rentgenogramov apendikularnega  skeleta, ki so 
bili narejeni za potrebe urgentne travmatološke am-
bulante. Iste rentgenograme je kot »zlati standard« 
ocenil tudi nadzorni specialist kirurg. V raziskavi smo 
ocenjevali različne vidike diagnostičnih sposobnosti 
kot so natančnost, občutljivost, specifičnost, PNV 
in NNV. Izračunali smo stopnjo ujemanja z »zlatim 
standardom« (kappa koeficient) in izračunali še vse 
omenjene diagnostične parametre posamezno za in-
ženirje z do 3 leta in več kot 25 let delovnih izkušenj. 

REZULTATI IN RAZPRAVA
Povprečna točnost ocen radioloških inženirjev v prim-
erjavi z »zlatim standardom«, je bila 96,1% (stand-
ardna deviacija (SD) 3,3%). Občutljivost ocenjevanja 
je bila v povprečju 86,7 % (SD 13,2%), povprečna 
specifičnost ocenjevanja je bila 98,1% (SD 2,2 %), 
PNV je bila 93,8% (SD 8,4%), NNV je bila 96,9% 
(SD 3,3%). Radiološki inženirji z delovno dobo več 
kot 25 let so ocenjevali točneje (97,8%;  95% IZ) 
kot radiološki inženirji z delovno dobo do treh let  
(94,4%, 95% IZ). Rezultati pokažejo natančnost, 
občutljivost in specifičnost prepoznavanja nepravil-
nosti na rentgenogramu, ki je primerljiva z “zlatim 
standardom”. 

SKLEP
Radiološke inženirje  s takšnimi znanji bi lahko upo-
rabili kot pomoč za predhodno razvrščanje bolnikov 
glede na nujnost obravnave v urgentni ambulanti, kot 
tudi za pomoč mlajšim zdravnikom v urgentnih am-
bulantah, ki pri svojem delu še niso pridobili izkušenj 
pri prepoznavanju nepravilnosti na rentgenogramih.

 

VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU 
ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE 
URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE
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UVOD IN NAMEN
Predstavitev osnovnih protoklov slikanja pred in po-
operativno pri pacientu z  unikondilarno medialno en-
doprotezo kolena. Pacientu z anteromedialnim osteo-
artritisom kolena operativno vstavijo oxford kolensko 
endoprotezo. Poseg se redno izvaja v SBNM.

METODE DELA
Pregled literature, izvedba pred in pooperativnega rtg 
slikanja ter prisotnost pri operativnem posegu. Pred-
stavitev protokola vključuje opis postopka izvedbe op-
erativnega posega, pooperativno radiološko obdelavo 
in rehabilitacijo. 

REZULTATI IN RAZPRAVA
Predoperativni rtg protokol predstavlja prvo metodo 
izbora pri diagnosticirani delni obrabi medialnega 

hrustanca, ki se kaže z varusno deformacijo kolena. 
Prednost vstavitve oxford endoproteze predstavl-
ja manjšo travmatizacijo mišic in mehkih tkiv, manjšo 
izgubo krvi, krajšo ležalno dobo ter posledično hitre-
jšo rehabilitacijo. 

ZAKLJUČEK
Ob zgodnji diagnostiki lahko s pomočjo predopera-
tivnega rtg protokola se ugotavlja začetna delna obra-
ba medialnega hrustanca kolena. Vstavitev oxford 
unikondilarne endoproteze je ob pravočasni vstavit-
vi dokončna rešitev, saj bi nadaljnja obremenitev 
poškodovanega kolena v večini primerov privedla do 
popoldne obrabe kolenskega sklepa. Omenjeno stanje 
se sanira le še z vstavitvijo totalne kolenske endopro-
teze.

Barbara Potočar dipl. ing. rad.
Žiga Dobravc dipl. ing. rad. teh.
Klemen Bedenčič dr. med. spec. ort.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ključne besede: 
Oxford, unikondilarna endoproteza,
predoperativni rtg protokol, pooperativni 
rtg protokol, delna obraba hrustanca

RADIOLOŠKA OBDELAVA PACIENTA Z MEDIALNO 
UNIKONDILARNO KOLENSKO ENDOPROTEZO
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Radiološkega društva dr. Mile Kovač
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REGISTRACIJA: od 15. ure dalje

15.30
SVEČANA OTVORITEV KONGRESA

PREDAVANJA: 16:00 - 17:30 

Peter Albert FRAS
 Z ONKOLOGIJO OD DIPLOME DO UPOKO-
JITVE

Maja PIRNAT
VLOGA RAČUNALNIŠKE TOMOGRAFIJE IN 
MAGNETNE RESONANCE PRI BOLEZNIH 
AORTE

Marko VINTER
CTA AORTE - NAŠE IZKUŠNJE

Tomaž KAVČIČ
VEČ ENERGIJ IN REKONSTRUKCIJA PRI CT

ODMOR 17.30-  17:45

PREDAVANJA: 17:45 - 19:15

Jože KUČIČ 
ANESTEZIJA PRI INTERVENTNIH RADIOLOŠKIH 
POSEGIH IN DIAGNOSTIKI

Stojan POTRČ
INTRAOPERATIVNA RABA  ULTRAZVOKA

Janez RAVNIK
KIRURŠKO ZDRAVLJENJE MOŽGANSKIH 
ANEVRIZEM

Marko JEVŠEK
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE ANEVRIZEM

SVEČANA VEČERJA 20:00

2. KONGRES
Radiološkega društva dr. Mile Kovač

petek 25. septemberPROGRAM
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PROGRAMsobota 26. september

Tematski pogovor ZRI: 9:00-10:00

“Vizija poklica radiološkega inženirja 
- ozka enopoklicnost ali široka medpoklic-

nost in trenutne razmere v praksi” 

PREDAVANJA: 10:00 - 11:30

Matej PODSEDENŠEK
STILI VODENJA NA RADIOLOŠKIH ODDELKIH 
SPLOŠNIH BOLNIŠNIC V SLOVENIJI

Robert KOKOVNIK
IONIZIRAJOČE SEVANJE V ZDRAVSTVU: MIT 
ALI RESNICA

Dean PEKAROVIČ
ODGOVORNOSTI RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA 
NA PODROČJU VARSTVA PRED SEVANJI

Urban ZDEŠAR
ORQA-SISTEM ZA SAMODEJEN NADZOR  
OBSEVANOSTI PACIENTOV

Martina NEZMAN 
VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV  
PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV  
APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE  
URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

ODMOR: 11:30 - 12:00

PREDAVANJA: 12:00 - 13:30

Hedvika ŠAUPERL 
PRIPRAVA PACIENTOV NA RADIOLOŠKE  
PREISKAVE IN POSEGE

Simona KLAMPFER 
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE GOLENSKIH 
ARTERIJ

Mojca TKALEC
MEDICINSKA SESTRA V INTERVENTNI  
RADIOLOGIJI

Aleš SLANIČ 
PERKUTANO ZNOTRAJŽILNO ZDRAVLJENJE 
PODKOLENSKIH ARTERIJ

KOSILO 13:30 - 14:30

PREDAVANJA: 14:30- 16:00

Sebastijan REP 
NUKLEARNO MEDICINSKE DIAGNOSTIČNE 
METODE ZA LOKALIZACIJO OBŠČOTNIČNIH 
ADENOMOV

Marko KUSTEC 
SCINTIGRAFIJA PLJUČ PRI PLJUČNI EMBOLIJI

Boštjan GAJŠEK 
DELEŽ UGOTOVLJENE PATOLOGIJE NA UR-
GENTNEM RADIOLOŠKEM ODDELKU PO 
UVEDBI DIGITALIZACIJE L.2012

Barbara POTOČAR 
RADIOLOŠKA OBDELAVA PACIENTA Z  
MEDIALNO UNIKONDILARNO KOLENSKO  
ENDOPROTEZO

Igor ŠABIČ
FUNKCIJSKA MR UROGRAFIJA
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Za pomoč pri izvedbi kongresa se zahvaljujemo:

BAYER

GORENJE GTI

MARK MEDICAL
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