
  

  

  

  

 

 

Številka:                 01- 2020 

Datum:  07.01.2020  

 

Zadeva:  Zapisnik 8.seje RSK za radiologijo 

 

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

doc.dr.Dimitrij Kuhelj, dr.med., doc.dr.Maja Mušič Marolt, dr.med., Sabina Vadnjal Đonlagić,  

dr.med., Saša Rudolf, dr.med. 

 

Točki dnevnega reda:  

 
1. Izvajanje UZ preiskav dojk 

Iz ZD Center se je na RSK obrnila za mnenje vodja radiološkega oddelka, Vanja Kos, 

dr.med. Prejeli so prošnjo specialista ginekologije Drago Sredanovič, dr.med, ki se v ZD 

Center želi izobraževati iz področja izvajanja UZ dojk. Opravil je UZ tečaj v Zagrebu za 

teoretični del v mesecu novembru 2019  in sedaj išče ustanovo in mentorja za praktični 

del izobraževanja. Deluje v OZG Kranj-ZD Jesenice. V praktičnem delu gre za 170 ur 

izobraževanja. Želel bi pridobiti licenco za opravljanje UZ preiskave dojk. 

 

2. Kot veste se drugo leto poteče mandat za predsednika RSK za radiologijo. Mandat 

poteče junija meseca. Ob temu bomo na RSK za radiologijo MZ RS morali podati svojo 

odločitev o novem predsedniku. Člane RSK za radiologijo prosim če odločitev 

sprejememo pravočasno in jo v pričetku leta 2020 posredujemo MZ RS. 

 

 

Sklepi RSK za radiologijo: 

 

1. Izobraževanje iz področja radiologije v Sloveniji lahko poteka lahko le v akreditiranih 

centrih. Center za izobraževanje akreditira Zdravniška zbornica Slovenije. Glede na 

razpoložljive ustanove je praktični del usposabljannja mogoče opravljati na Onkološkem 

inštitutu v Ljubljani, ki je akreditirana ustanova za to področje. ZD Center ni akreditiran 

izobraževalni center pri Zdravniški zbornici zato tega izbraževanja trenutno v tej 

ustanovi ni mogoče opravljati. Glede pridobivanja licence pa velja nacionalna 

zakonodaja, ki opredeljuje licenčno področje s programom izobraževanja v sklopu 

specializacije. V veljavnem programu sepcializacije iz ginekologije v Sloveniji tega 

izobraževanja ni navedenega. Dodatni tečaji, delavnice in ostale oblike izobraževanja 

niso pravno izenačeni s programom specializacije in po opravljenem tovrstnem 
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izobraževanju se lahko pridobi le potrdilo o opravljenem izobraževanju ne pa tudi 

licenca za opravljanje dejavnosti. Kolega specialist ginekologije tako lahko praktično 

usposabljanje opravlja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani vendar po opravljenem 

izobraževanje ne pridobi licence za samostojno izvajanje UZ pregleda dojk le potrdilo o 

opravljenem izobraževanju. Delo potem lahko opravlja le v sklopu kliničnih pregledov 

preiskovank kot dodatno informacijo ob pregledu ter svoje ugotovitve zapiše v obliki 

zapisa.  

2. Člani RSK za radiologijo soglasno skenemo, da junija 2020 vodenje RSK za radiologijo 

prevzame izr.prof.dr.Katarina ŠurlanPopovič, dr,med. 

 

 

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

Predsednica RSK za radiologijo 

  


