
  

  

  

  

 

 

Številka:                01- 2020 

Datum:  20.01.2020  

 

Zadeva:  Letno poročilo RSK za radiologijo za leto 2019 

 

RSK za radiologijo na prošnjo MZ RS v skladu s Pravilnikom o razširjenih strokovnih kolegijih podaja 

poročilo o delovanju RSK za radiologijo v času od januarja do decembra 2019. Poročilo vsebuje sezname 

rednih in dopisnih sej, seznam odprtih vprašanj, sestankov z drugimi strokovnimi organizacijami in 

načrtovanih aktivnosti za leto 2019. Poročilo vsebuje tudi sklepe RSK za radiologijo v letu 2019.  

 

1.Seznam rednih in dopisnih sej: 

 

- 27.04.2019 

- 09.07.2019 

- 03.10.2019 

- 06.11.2019 

- 22.11.2019 

- 06.12.2019 

- 10.12.2019 

- 23.12.2019 

 

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 so v postopku obravnave: 

 

- Standardi in normativi za radiologijo- RSK za radiologijo še vedno ni dosegel sprejetje 

standardov in normativov za radiološko stroko s strani ZS RS, ki bi standarde penotil ter postavil 

v veljavo na nacionalni ravni 

- RSK ima še vedno odprta pogajanja s kolegi internisti kardiologi glede izvedbe preiskav MR srca. 

Predlog je bil obravnavan tudi na sestanku SZD, na sestanku Glavnega odbora, v septembru 

2019.  Predlog predstavljen s strani radiološke stroke je bil podprt in sprejet vendar v praksi ni 

zaživel. Prizadevanja radiološke stroke za uveljavitev primernega dogovora med strokami zato 

še poteka. 
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- Nerešen problem še vedno predstavljajo čakalne dobe, ki so še vedno posledica pomanjkanja 

kadra in opreme ter prostorov za opravljanje dejavnosti v zadostnem obsegu.  

 

3. V letu 2020 RSK za radiologijo načrtuje nadaljevati s prizadevanjem za ureditev vprašanja standardov 

in normativov na nacionalni ravni. Še posebno pomembno bo poenotiti standarde za izvajanje MR 

preiskav glede na vse večjo vlogo zasebnega zdravstvenega sistema ter tako zagotoviti najboljšo 

kvaliteto opravljenih preiskav. Pri tem bo nujno potrebno sodelovanje z ZZZS, ki bi v sodelovanju s stroko 

lahko sprejel smernice za opravljanje MR preiskav in tako bi zagotovili  standardizacijo preiskave ter 

način izvajanja v skladu z merili stroke. Vse drugače opravljene preiskave ne bi bile priznane s strani 

plačnika. Glede izvajanja UZ preiskav je potrebno doseči konsenz strok (različnih vej medicine) kako in v 

kakšnem obsegu ter kompetenci se izvajanje UZ preiskav prizna oziroma vrednoti drugim strokam izven 

radiološke, ki uporabljajo metodo v diagnostični obdelavi. Tukaj je nujno potrebno sodelovanje s 

prisotjnimi organi Zdravniške Zbornice Slovenije.  

 

4. RSK za radiologijo predlaga MZ RS, da problematiko, ki vključuje področje iz radiologije rešuje v 

sodelovanju s stroko. Zadnji primer reševanja vprašanja normativov  in standardov za radiološke 

inženirje, ki je posegel v domeno radiologov je še eden dodatni primer, ki kaže kako strukture delujejo 

nedopustno neusklajeno in le aktivnost RSK za radiologijo preprečuje sprejemanje strokovnih odločitev, 

ki v nobenem primeru ne smejo biti narejene brez sodelovanja z RSK za radiologijo. 

 

Sklepi RSK za radiologijo: 

 

27.04.2019. 

      1.  RSK sklene, da licenco za izvajanje endovaskularnih posegov na perifernem ožilju lahko pridobijo 

           zdravniki specialisti, ki v svojem programu specializacije imajo predviden program usposabljanja 

           specializantov za endovaskularne posege. 

 

09.07.2019.  

       1.  Uvedba »trajne« Napotnica za radiološke preiskave ni smiselna in neposredno vodi tudi v kršitev 

            principa ALARA (As Low As Reasonably Achievable) k kateremu smo zavezani vsi izvajalci 

           radioloških preiskav z upoštevanjem sprejetih mednarodnih priporočil dokumenta  

           »Recommendations of the International Commission on Radiological Protection«. 
       2.  V skladu z veljavno zakonodajo imajo dostop do izvidov v CRPP zdravniki. Po trenutno 

            veljavni matriki dostopov, ki velja za CRPP, radiološki inženirji niso upravičeni do ogleda 

            ali prenosa izvidov ali slik.   

            

03.10.2019. 

      1. RSK za radiologijo ni podprl predloga za uvedbo novega RDP z nazivom »MR male medenice s 

          fuzijo« za opravljanje UZ vodene biopsije prostate glede nato, da gre za UZ vodeno preiskavo z 

          uporabo UZ aparatur sposobnih združevanja slik pri UZ preiskavi s predhodno opravljeno MR 

          preiskavo in ne za opravljanje MR preiskave. 

 

06.11.2019 . 

       1.  RSK za radiologijo sklene, da vsaka radiološka preiskava mora biti opravljena strokovno in 

            tehnično brezhibno in izključno na način, ki omogoča strokovno in neoporečno oceno.  

           Zato je edini primeren standard za opravljanje preiskave RTG pljuč in srca slikanje bolnikov v dveh 

           standardnih projekcijah: stoje v posteroanteriorni projekciji in v stranski projekciji.   

 

 

22.11.2019. 



 

 

1. RSK za radiologijo sklene, da je nakup novega angiografskega aparata v SB SG strokovno 

upravičen in zato investicijo podpira. Ob tem RSK za radiologijo upozarja na porazno stanje 

angiografske aparature na Nevrradiološkem oddelku KIR, UKC Ljubljana ter na posledice za bolnike 

če se obstoječa zastarana aparatura čim prej ne zamenja z novo. 

 

 

23.12.2019. 

1. RSK za radiologijo sklene, da se v letu 2020 RSK za radiologijo preoblikuje tako, da vodenje RSK za 

    radiologijo prevzame izr.prof.Katarina Šurlan Popovič, dr.med. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Pripravil/-a: 

 

izr.prof.dr. Vladka Salapura, dr.med.  

Predsednica RSK za radiologijo 

  


