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Prisotni: izr.prof.Vladka Salapura, dr.med, Izr.prof.Katarina Šurlan Popovič, dr.med,  

doc.dr.Dimitrij Kuhelj, dr.med., doc.dr.Maja Muščič Marol, dr.med., Sabina Vadnjal Đonlagić,  

dr.med., Saša Rudolf, dr.med. 

 

Točka dnevnega reda: 

 

1. Hitre klinične poti in mreža specialistov v okviru NMP/dežurne službe 

 

Glede nujnih napotitev na radiološke diagnostične in terapevtske preiskave in posege RSK za 

radiologijo navaja že dosedaj sprejete sklepe: 

 
- RSK za radiologijo je na svoji seji dne 21.6.2011 spejel sklep, da bolnike s stopnjo 

nujnosti 1 (NUJNO) zdravniki iz primarne ne morejo neposredno napotiti na radiološko 

diagnostiko in terapijo, ampak je potrebno bolnike napotiti v urgentno ambulanto 

ustrezne specialistične dejavnosti, kjer bodo presodili ali in kakšno urgentno radiološko 

diagnostiko bolnik potrebuje, glede na možnosti urgentne oskrbe bolnikov v določeni 

ustanovi. 

- s stopnjo NUJNO lahko bolnike na radiološke diagnostične postopke pošilja le zdravnik 

specialist ustrezne dejavnosti (iz urgence in urgentnih ambulant) in sicer v skladu s 

kriteriji, ki jih ima ta specialnost in so jih opredelili njihovi RSK-ji. Za izvedbo NUJNE 

preiskave v 24h urah se morajo specialisti zato dogovoriti z radiologom, saj mora 

radiolog po svoji strokovni presoji ustrezno umestiti tako nujno preiskavo med ostale 

nujne preiskave in med naročene bolnike istega dne. 

- v skladu s že sprejetimi sklepi RSK za radiologijo v preteklosti menimo, da zdravniki na 

primarni ravni lahko napotijo bolnika na nujno radiološko preiskavo le posredno preko 

specialista ustrezne stroke ali zdravnika Urgentnega centra, ki bodo po svoji klinični 

presoji bolnika ustrezno napotili na radiološko diagnostiko in terapijo. 

- s takšnim načinom dela bodo nujni bolniki najbolj ustrezno diagnostično obravnavani in 

imeli najhitrejšo ter najprimernejšo diagnostično  in terapevtsko obdelavo. V nasprotnih 

primerih lahko pride do nepotrebnih preiskav in zamude v diagnostični obdelavi, saj 

lahko pri tem bolnik opravi več različnih in po metodologiji neustreznih preiskav, ki ne 

bodo pripomogle k postavitvi pravočasne in pravilne diagnoze.  
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- RSK za radiologijo meni, da je radiološka diagnostična obravnava bolnikov zastavljena 

na način, da diagnostična obravnava poteka preko urgentnih ambulant ustreznih 

specialnosti in zdravnikov delujočih v urgentnih centrih predstavlja najbolj učinkovit in 

varen način diagnostične obravnave bolnikov. 

 

S spoštovanjem, 

 

Pripravil/-a: 

 

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