
  

  

  

  

 

 

Številka:  2-2018 

Datum:  12.01.2018  

 

Zadeva:  Letno poročilo RSK za radiologijo za leto 2017 

 

RSK za radiologijo na prošnjo MZ RS v skladu z novim Pravilnikom o razširjenih strokovnih kolegijih 

podaja poročilo o delovanju RSK za radiologijo v času od januarja do decembra leta 2017. Poročilo 

vsebuje sezname rednih in dopisnih sej, seznam odprtih vprašanj in načrtovanih aktivnosti za leto 2018. 

Poročilo vsebuje tudi sklepe RSK za radiologijo v letu 2017.  

 

1.Seznam rednih in dopisnih sej: 

 

- 15.02.2017 

- 22.03.2017 

- 10.04.2017 

- 15.05.2017 

- 04.06.2017 

- 19.06.2017 

- 26.06.2017 

- 08.09.2017 

- 04.12.2017 

 

Zapisniki sej so bili posredovani MZ RS. Posamezne točke zapisnikov so bile v pisni obliki poslane 

pristojnim zdravstvenim ustanovam ali inštitucijam, ki so svoja vprašanja naslovili na RSK za radiologijo. 

 

2. Seznam odprtih vprašanj, ki še niso bila obravnavana v tekočem letu ali so v postopku obravnave: 

 

- standardi in normativi za radiologijo- RSK je prejel odgovor Zdravstvenega Sveta na predlagane 

standarde in normative za radiologijo v novembru 2017. Po priporočilu predsednika ZS je RSK 

za radiologijo posredoval vso potrebno dopolnitev podatkov ZS, dne 22.12.2017. RSK za 

radiologijo pričakuje odločitev ZS.  

- potek pridobivanja drugega mnenja za opravljene radiološke preiskave. Postopek bo obrvnavan 

na prihodnjih sejah RSK za radiologijo. 

- nadzor kvalitete opravljenih radioloških preiskav (protokoli izvajanja preiskav, kvaliteta izvedbe 

in pisnih izvidov) 
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- RSK sodeluje pri dokončnem oblikovanju Smernic za delovanje služb NMP ob kemijskih, 

bioloških radioloških in jedrskih nesrečah. Stališče RSK smo posredovali odgovornim ter 

pričakujemo nadaljnje sodelovanje z urednico 

- RSK pričakuje tudi dogovor o vrednotenju ultrazvočnih preiskav in dokončno uveljavitev novega  

šifranta za uz preiskave. 

 

3. V letu 2018 RSK za radiologijo najprej načrtuje reševanje odprtih vprašanj. Od izjemnega pomena je 

reševanje vprašanja standardov in normativov za radiološko stroko. RSK za radiologijo vprašanje 

standardov in normativov jemlje za prioritetno nalogo. Od izjemnega pomena je rešitev izobraževanja 

mladih radiologov, ki bi v zadostni meri prevzeli področje delovanja na sekundarni ravni. RSK načrtuje pri 

tem vprašanju tesno sodelovati z Ministrstvom za zdravje RS in Zdravniško zbornico. Stališče RSK za 

radiologijo je, da je nujno potrebno obdržati čim večje število mladih specialistov na tem področju ter 

najti ustrezen način, da se čim hitreje poveča njihovo število v perifernih bolnišnicah. RSK ugotavlja, da 

je delovanje radioloških oddelkov zaradi povečanja števila preiskav in manjšega števila radiologov 

specialistov resno ogroženo in zaskrbljujoče. Potrebno je tudi oblikovati strategijo optimalnega 

delovanja telemedicine, ki je v veliki meri prav področje radiologije. Od izjemnega pomena je, da se 

oblikuje strategija, ki bo zagotovila ohranjanje kvalitete radiološkega dela. Velik problem predstavljajo 

čakalne dobe, ki so posledica pomanjkanja kadra (predvsem specialistov radiologov)  in opreme ter 

prostorov za opravljanje dejavnosti v zadostnem obsegu. RSK za radiologijo vidi del rešitve tudi v tem, da 

se oblikuje ustrezen nadzor kvalitete opravljenih preiskav in posegov, ki bi preprečil ponavljanje preiskav 

ter v tem delu izpostavlja vlogo ZZZS. Vlogo ZZZS vidimo tudi v ustreznem vrednotenju radioloških 

preiskav in posegov ter zagotovilu plačila za opravljene preiskave. Odprto vprašanje za RSK je tudi to, da 

je potrebno standarizirati in optimizirati izvedbe preiskav ter ohraniti kvaliteto radioloških izvidov. 

 

4. RSK za radiologijo predlaga MZ RS, da z razširjenim strokovnim kolegijem bolj tesno sodelujemo pri 

reševanju strateških in tekočih vprašanj iz radiologije. Hiter tehnološki napredek in razvoj stroke močno 

vplivajo na načrtovanje in izvedbe radioloških preiskav, kar je za strokovnjake iz drugih strokovnih 

področij težje razumljivo in sledljivo. Zato predlagamo pristojnim na MZ RS, da vprašanja, ki vključujejo 

področje delovanja iz radiologije, rešujemo skupaj (vključevanje v delo v komisijah, sodelovanje na 

sestankih, ki vsebujujeo teme iz radiologije in podobno). V primerih tesneješega neposrednega 

sodelovanja bi lažje prišli do najbolj učinkovitih, strokovno nespornih in ekonomičnih rešitev.  

 

Sklepi RSK za radiologijo: 

 

15.02.2017. 

      1. RSK za radiologijo sprejme predlagani Pravilnik o delovanju RSK, ki ga je 

            pripravilo MZ RS. 

      2. RSK za radiologijo sklene in zahteva, da je izvid radiološke preiskave neločljiv 

            del radiološke preiskave in vso odgovornost za izvedbo in oceno opravljenih 

            preiskav nosi zdravnik radiolog. 

 

22.3.2017.  

       1.  RSK za radiologijo soglasno sklene, da RSK za radiologijo sprejme časovne 

            normative Združenja radiologov Slovenije za delo radiologov. 

 

15.05.2017. in 12.06.2017. 

      1.  RSK za radiologijo pripravi smernice in indikacije za izvajanje ultrazvočne 

           preiskave s kontrastnim sredstvom.  Smernice in indikacije so usklajene z 

           evropskimi smernicami iz leta 2012. Indikacije in smernice so dostopne v 



 

 

           Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 39, No. 2, pp. 187–210, 2013 ter na  

           Kliničnem inštitutu za radiologijo, tajništvo  KIR, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.  

      2.  RSK sklene, da bi izvajanje preiskave CEUS za sedaj omejili na terciarno in 

           sekundarno bolnišnično dejavnost. 

      3.  RSK v sodelovnaju z ZZZS CEUS uvrsti na seznam storitev ZZZS.  

 

08.09.2017.  

1. RSK za radiologijo sklene določitve za stopenjsko uporabo CEUS za vse indikacije po smernicah 

EFSUMB z namenom uvrstitve CEUS na seznam storitev ZZZS. 

2. RSK za radiologijo na prošnjo MZ RS poda in MZ RS posreduje pogoje za minimalne zahteve 

glede prostorov in opreme za izvajanje zasebne zdravstvene dejavnosti.  

3. RSK za radiologijo potrdi sklepe dopisne seje glede imenovanja novih članov SS pri SZD. 

4. RSK določi postopek podajanja dodatnih razlag za radiološke izvide, ki določa, da se za dodatno 

pisno razlago v prvi vrsti kontaktira odgovornega radiologa za preiskavo ter se za drugo mnenje 

zaposi v nadaljevanju posotpka le če do zadostne razlage kljub temu ne pride. 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil/-a: 

 

doc.dr. Vladka Salapura, dr.med.  

Predsednica RSK za radiologijo  


