UNIVERZA V LJUBLJANI
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2. STOPNJE

MATEJA HOHNEC

IZKUŠNJE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV Z
JODOVIMI KONTRASTNIMI SREDSTVI V
SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH
PRACTICAL EXPERIENCE OF RADIOGRAPHERS
WITH IODINE CONTRAST AGENTS IN SLOVENIAN
HEALTH INSTITUTIONS

MAGISTRSKO DELO

MENTOR: prof. dr. Irina Milisav Ribarič
SOMENTOR: mag. Tina Starc, dipl. inž. rad.

LJUBLJANA, 2014

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici prof. dr. Irini Milisav Ribarič in somentorici mag. Tini Starc,
dipl. inž. rad. za pomoč, nasvete, podporo in potrpežljivost pri nastajanju magistrskega
dela.

Hvala tudi družini, prijateljem in vsem, ki so mi ves ta čas stali ob strani.

Posebna zahvala gre tudi vsem anketirancem, ki so si vzeli čas in izpolnili anketni
vprašalnik.

IZVLEČEK

Uvod: Uporaba kontrastnih sredstev sega zelo daleč v zgodovino - vse od odkritja
rentgenskih žarkov. Zaradi uvedbe digitalizacije v radiološki tehnologiji se vloga
radiološkega inženirja s časom spreminja tudi na področju uporabe jodovih KS. Namen:
Želeli smo ugotoviti, kakšno je trenutno stanje radioloških inženirjev v Sloveniji pri delu z
jodovimi kontrastnimi sredstvi. Naš namen je bil tudi ugotoviti, ali se radiološki inženirji
udejstvujejo različnih izobraževanj ali si morda želijo več dodatnih izobraževanj v
prihodnosti, formalno/neformalno. Metode dela: Uporabljeni sta bili kvantitativna
presečna študija in analitična metoda. Kot merski inštrument smo uporabili anketni
vprašalnik. Rezultati: V celoti obdelanih in izpolnjenih anket je bilo 63. 54% anketirancev
je bilo ženskega spola, 46% pa moškega spola. Sekundarna dejavnost predstavlja 67% vseh
anketirancev, terciarna dejavnost 33% vseh anketirancev. Rezultati ankete so pokazali, da
radiološki inženirji v Sloveniji v največjem odstotku pripravljajo KS za pacienta. Vnos in
izbira KS s strani radioloških inženirjev trenutno predstavlja majhen odstotek dela, kar se
kaže v praksi, kot tudi v želji po dodatnem izobraževanju. Anketiranci so izrazili željo po
dodatnem izobraževanju predvsem o pripravi KS. Izobraževanje o jodovih kontrastnih
sredstvih in potencialnih zapletih poteka v polovici primerov kot enkratno izobraževanje,
izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja pa kot večkratno izobraževanje na eno do
tri leta. Razprava in sklep: Z razvojem novih in naprednejših naprav v radiološki
tehnologiji se mora tudi znanje radiološkega inženirja izpopolnjevati in nadgrajevati. Del
prevzemanja in razvoja novih nalog se odraža tudi v izkušnjah radiološkega inženirja pri
apliciranju jodovih kontrastnih sredstev, ki so, kot je predstavljeno v nalogi, med
slovenskimi radiološkimi inženirji zelo različne. Izsledki raziskave lahko pomagajo tudi pri
morebitnem razmisleku o spremembah v prihodnje, saj je aplikacija jodovih kontrastnih
sredstev samo ena od sprememb v celostnem in hitrem razvoju področja, ki smo mu priča v
mednarodnem prostoru in mu tudi slovensko okolje mora slediti. Mnenje radioloških
inženirjev, ki imajo praktične izkušnje z delovanjem obstoječega sistema, pa je eden
temeljnih gradnikov uspešne implementacije najboljših praks in rešitev.

Ključne besede: jodova kontrastna sredstva, radiološki inženir, izobraževanje, anketni
vprašalnik.

ABSTRACT

Introduction: The use of contract agents goes a very long way back – into the time of the
discovery of X-rays. Due to the introduction of digitalization in radiological technology
the role of the radiographer is changing, also in the field of iodine contrast agents.
Purpose: We wanted to find out the state of radiographers in Slovenia in working with
iodine contrast agents. Our intention was to find out whether radiographers attended
different programmes of continuous education and if they would participate in additional
formal and informal educational programmes in the future. Work methods: We used
quantitative cross-sectional study and analytical methods. The questionnaire was used as
the measuring instrument. Results: 63 questionnaires were completed and processed.
54% of the questioned individuals were female and 46% male. 67% of them were
engaged in secondary activities and 33% in the tertiary ones. The results of the survey
imply that most radiographers in Slovenia prepare contrast agents for patients. The
application and selection of the contrast agent by radiographers currently represents a low
percentage of radiographers’ work – in practice and is reflected in low desire for
additional education. The questioned expressed a desire for additional education,
particularly on the preparation of contrast agents. Education on iodine contrast agents and
potential complications takes in half of the cases place as a one-time education and
education on the basic procedures of resuscitation once in 1-3 years. Discussion and
conclusion: With development of new and advanced devices in radiological technology
the knowledge of the radiographers has to improve and upgrade. Acquisition and
development of the new tasks also reflect in different experiences of Slovenian
radiographers in applying iodine contrast agents. Findings of this research will be
considered for implementation of future changes, as the procedures of application of
iodine contrast agents are under fast development internationally. The views of
radiographers working within the current system is one of the fundamental elements for
successful implementation of best practices and solutions.
Keywords: iodine contrast agents, radiographer, education, questionnaire.
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SEZNAM OKRAJŠAV

CIN= Contrast Induced Nephropaty (S kontrasti inducirana nefropatija, tudi pokontrastna
nefropatija)
DMS= diplomirana medicinska sestra
EFRS= European Federation of Radiographer Societies (Federacija evropskih društev
radioloških inženirjev)
ERC= European Resuscitation Council (Evropsko združenje za reanimacijo)
ESUR= European Society of Urogenital Radiology (Evropsko združenje za urogenitalno
radiologijo)
KS= kontrastno sredstvo
RI= radiološki inženir
SPSS= Statistical Package for the Social Sciences
TPO= temeljni postopki oživljanja

1 UVOD

Področje delovanja RI (radiološkega inženirja) je strokovno zahtevno, pestro in se
predvsem v zadnjih letih zelo dinamično spreminja. Vedno bolj predstavlja hitro razvijajoč
se temeljni element ustrezne zdravstvene oskrbe s področja radiološke tehnologije.
Pomembni premiki se dogajajo v percepciji vloge RI, ki se neposredno odražajo tudi v
izobraževalnem procesu, usposabljanju in vsakodnevnih delovnih nalogah ter odgovornosti
RI v sistemu zdravstvene oskrbe. Razvoj vloge RI v smeri večje avtonomije, širšega
spektra odgovornosti, temelječ na z izobraževalnim sistemom utemeljeni usposobljenosti
za opravljanje ter prevzemanje dodatnih, novih nalog in njihovo poenotenje v procesu
izvajanja radioloških postopkov v okviru zdravstvene oskrbe, ima ob hkratnem
pomanjkanju radiologov in rastočem številu opravljenih postopkov nedvomno ugoden
vpliv na kvaliteto in varnost oskrbe samega uporabnika zdravstvene storitve (osnovni cilj)
kot tudi na razbremenitev dela zdravnikov radiologov. Del prevzemanja in razvoja novih
nalog se odraža tudi v izkušnjah RI z apliciranjem jodovih kontrastnih sredstev, ki so, kot
bomo videli v nadaljevanju, med slovenskimi radiološkimi inženirji zelo različne. Z našo
raziskavo smo želeli pridobiti informacije za osnovno orientacijo na področju uporabe
jodovih kontrastnih sredstev in praktičnih izkušnjah RI v trenutnih razmerah v slovenskem
prostoru. Izsledki raziskave lahko služijo tudi pri morebitnem razmisleku o spremembah in
razvoju sistema v prihodnje, saj je aplikacija jodovih kontrastnih sredstev samo ena od
sprememb v celostnem in hitrem razvoju področja, ki smo mu priča v mednarodnem
prostoru in mu tudi slovensko okolje mora slediti, stališča in mnenja radioloških inženirjev,
ki imajo praktične izkušnje z delovanjem obstoječega sistema, pa tudi eden temeljnih
gradnikov uspešnega razvoja in implementacije najboljših praks in rešitev.

Radiološki inženir je zdravstveni delavec (Zavod RS za zaposlovanje in sod., 2010), ki
uporablja vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok, računalniško tomografijo in magnetno
resonanco. Samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj, sodeluje v skupinah, kjer je
uporaba virov ionizirajočih sevanj del diagnostičnega ali terapevtskega postopka, izvaja
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ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti (QA/QC) (Zavod RS za zaposlovanje
in sod., 2010). Zdravstveno dejavnost opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti (Diplomirani radiološki inženir, 2013).

Poklicna dejavnost - kompetence diplomiranega radiološkega inženirja so zapisane v
Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti – zdravstveni delavci (Ur.l. RS, št. 82/2004):
• načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih diagnostičnih in terapevtskih radioloških
posegov,
• načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih radioterapevtskih postopkov, nuklearno
medicinskih postopkov,
• varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
• optimizacija postopkov,
• zagotavljanje kakovosti in nadzor kakovosti,
• kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v
skladu z delovno prakso.

Radiološki inženir v okviru svojih delovnih obveznosti na različnih delovnih mestih
znotraj zdravstvenega sistema opravlja širok spekter nalog. Znanja, usposobljenost oz.
sposobnost praktične uporabe teoretičnih podlag, ki se za naziv inženirja radiološke
tehnologije predvidevajo, so kot kompetence navedene v Seznamu poklicev v zdravstveni
dejavnosti - zdravstveni delavci (Ur.l. RS, št. 82/2004) in iz dokumenta izhaja, da je RI
odgovoren za tehnološki del preiskave. Podrobnejša, v vsakodnevnem delovnem okolju
uporabna opredelitev, predvsem natančen opis delovnih nalog in podrobnejši opis
zahtevanih kompetenc radiološkega inženirja, ni nikjer natančno definirana, posledično
tudi postopek aplikacije KS, zato so se v slovenskih bolnišnicah uveljavili različni pristopi.
Vzrok razvoja različnih pristopov gre iskati tudi v hitrem napredku in razvoju novih
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tehnologij ter preiskovalnih tehnik, gotovo pa k stanju prispeva tudi pomanjkanje kadrov
(zdravnikov radiologov) (Krajnc in Petrinjak, 2010).

Sedanji bolonjski študijski program radiološke tehnologije v Sloveniji poteka na dveh
stopnjah. Predstavitev obeh študijskih programov je predstavljen v Predstavitvenem
zborniku Radiološke tehnologije. Prva stopnja šolanja traja 3 leta (6 semestrov, 180
ECTS). Strokovni naslov, ki ga diplomant/ka pridobi, je diplomirani inženir radiološke
tehnologije (VS) oz. diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS), okrajšava dipl.
inž. rad. tehnol. (VS). Cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka na vseh treh
področjih radiološke tehnologije (diagnostična in intervencijska, nuklearno-medicinska in
radioterapevtska tehnologija), poleg vsebin s strokovnega področja in varstva pred
ionizirajočim sevanjem so vključene tudi vsebine, ki razvijejo ustrezen in sodoben pristop
k pacientu, vsebine, ki pomenijo podporo pri opravljanju radiološko tehnoloških posegov
in vključuje vse potrebno znanje, ter pridobivanje praktičnih izkušenj, da lahko diplomant
prve stopnje samostojno opravlja poklic (Predstavitev študijskega programa, 2014).
Drugostopenjski študijski program traja 2 leti (4 semestre, 120 ECTS). Strokovni naslov,
ki ga pridobi diplomant/ka, je magister inženir radiološke tehnologije oz. magistrica
inženirka radiološke tehnologije, okrajšava: mag. inž. rad. tehn. Cilj programa je usposobiti
strokovnjaka na enem izmed zgoraj omenjenih področij radiološke tehnologije. V vsa
področja pa je vključeno tudi znanje, ki diplomantu omogoča celovit pristop k
zagotavljanju kakovosti na vsakem izmed izbranih področij, kar podpiramo tudi z določili
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03,
prečiščeno besedilo) in njemu podrejenih pravilnikov, ki posamezna področja podrobneje
urejajo (Predstavitev študijskega programa, 2012).
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1.1 Izobraževanje radioloških inženirjev v Evropi in Združenih
državah Amerike

V evropskih državah (države, ki geografsko sodijo k evropski celini) je izobraževalni
sistem radiološkega inženirja organiziran v celotnem spektru možnega: imamo države, kjer
posebna/specifična izobrazba ne obstaja, pa vse do reguliranih oblik usposabljanja
(“vocational education /training”) in visokošolske izobrazbe (t.i bolonjski sistem – v
nekaterih državah tudi vse tri stopnje), ki se je predvsem v zadnjih letih uveljavila v večini
držav, primerljivih naši. Kljub slednjemu je neposredna primerjava izobraževalnih
sistemov, nivojev pridobljene izobrazbe in usposobljenosti po končani izobrazbi še vedno
težavna. Triletno (180 ECTS), triinpolletno (210 ECTS) ali štiriletno izobraževanje (240
ECTS) je podlaga za opravljanje poklica radiološkega inženirja, ki se med državami
razlikuje tudi v dejanski vrsti dela/področju delovanja, ki ga RI po zaključku izobraževanja
lahko samostojno opravlja. Poglavitna področja, kjer prihaja do razlik med državami, so
izvajanje medicinske slikovne diagnostike (vseh vrst – tudi UZ), radioterapije in nuklearne
medicine, kjer v nekaterih sistemih pridobljena izobrazba omogoča zaposlitev na vse vrste
delovnih mest omenjenih področij, oziroma so možne samo določene kombinacije ali celo
opravljanje dela na točno določenem področju (npr. samo slikovna diagnostika, samo
radioterapija ipd.), odvisno od vsebine programa, ki ga izobraževalna institucija omogoča
(EFRS, 2014).

Oktobra 2010 je bila s strani EFRS opravljena raziskava s področja izobraževanja
radioloških inženirjev (HENRE educational survey) v institucijah, ki so članice EFRS (32
izobraževalnih institucij, večina evropskih držav, odgovorilo 28, tudi ZF UL). Študija, ki je
dobra osnova za primerjavo našega in ostalih najbolj relevantnih sistemov, poleg že
navedenega kaže, da je 89% izobraževalnih institucij uvedlo sistem izobraževanja, ki ga
predvideva bolonjska reforma, 57,1% (16) institucij izvaja program druge bolonjske
stopnje in 10,7% (3) tudi tretjo stopnjo – doktorat. Izobrazba posameznih institucij v
51,9% (14) omogoča delo tako na področju medicinske slikovne diagnostike (tudi osnove
UZ), radioterapije in nuklearne medicine, 33,3% (9) zraven medicinske slikovne
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diagnostike, uporabe UZ tudi nuklearno medicino in radioterapijo, 14,8% (4) kombinacijo
slikovne diagnostike, radioterapije in nuklearne medicine, 11,1% (3) samo slikovno
diagnostiko in radioterapijo in 7,4% (2) samo radioterapijo (EFRS, 2011).

Konkreten vpogled v na svetovnem spletu dostopne predstavitvene dokumente
izobraževalnih programov s področja dela radiološkega inženirja nekaterih relevantnih in
primerljivih evropskih izobraževalnih ustanov potrjuje izsledke povzete študije.
Tako je na primer na University College Dublin (UCD), ki na področju študentskih
izmenjav sodeluje tudi z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani (ZF UL), študij
koncipiran kot štiriletni dodiplomski (»undergraduate«) študij diagnostične radiologije,
kjer študent v prvem letu spoznava osnove klinične anatomije človeka, značilnosti sevanja
in radiološke tehnologije ter jih v drugem in tretjem letniku dopolni in nadgradi z znanji s
področja fiziologije, bolezenskih procesov, raziskovalnim delom in tudi klinično prakso.
Zadnje, četrto leto je namenjeno poglabljanju pridobljenega znanja, študijski izmenjavi in
pripravi na kasnejše poklicno delovanje. Študent po uspešno opravljenih obveznostih
štiriletni študij zaključi z nazivom Bachelor of Science in Radiography (BSc in
Radiography), ki je osnova za poklicno delo s področja diagnostične radiologije. Lahko pa
nadaljuje izobraževanje v smeri pridobitve dodatnih znanj s t. i. profesionalnimi certifikati
s posameznih specializiranih področij (npr. forenzična radiologija, i.v vstavljanje
kanile…), z diplomskimi certifikati (intervencijska radiologija, mamografija, nosečniški
UZ, pediatrična radiologija…), diplomo (»graduate diploma«) s področja CT ali MRI ali
študijem na podiplomskem – MSc (Master of Science) ter pozneje doktorskem nivoju
(PhD), seveda vsakič s poudarkom na eni izmed možnih tem – področij radiologije (npr.
CT, MRI, mamografija, UZ ipd.). Dolžina trajanja posameznega programa je odvisna od
stopnje in vrste programa (certifikati - nekaj mesecev, MSc nivo – tudi do dve leti) (UCD,
2014).

Univerza v Liverpoolu izvaja študij s področja radiologije na dodiplomskem nivoju
(»undergraduate«, naziv BSc) kot triletni študij diagnostične radiologije in kot triletni
študij radioterapije (My Undergraduate Prospectus, 2014). Podiplomsko se izvaja dvoletni
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študij radioterapije. Struktura vsebine programov je smiselno podobna slovenskemu
programu na ZF UL in je kombinacija bazičnih znanj s področja anatomije in fiziologije
človeškega telesa, lastnosti in značilnosti elektromagnetnega sevanja, radiološke
tehnologije, raziskovanja in praktičnega dela (My Postgraduate Prospectus, 2014).

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (College of Health Technology of
Coimbra) s Portugalske, s katero ZF UL prav tako sodeluje na področju študijskih
izmenjav, izvaja študij radiologije kot štiriletni dodiplomski študij, po katerem študent
pridobi znanja iz vseh glavnih področij radiologije, ki mu omogočajo opravljanje vseh
temeljnih nalog s tega področja (Radiology, 2014), in kot trisemestrski magistrski program
(MSc), usmerjen v specializacijo s področja osteo-artikularne radiologije (Radiography,
2014).

V evropskem izobraževalnem prostoru torej obstajajo pomembne razlike tudi v bistvenih
elementih (nivo formalne izobrazbe, dolžina študija, pridobljene kompetence) formiranja
strokovnega profila radiološkega inženirja. Slovenski izobraževalni sistem je v tem
pogledu v koraku s časom, saj s prvo in drugo bolonjsko stopnjo, ki sta v slovenskem
prostoru zaenkrat na voljo, pokriva vsa aktualna področja konkretnega dela radiološkega
inženirja in tako pridobljena izobrazba slovenskemu študentu že po prvi stopnji omogoča
zaposlitev na kateremkoli področju radiološke tehnologije (diagnostika, nuklearna
medicina, terapija) brez formalne potrebe ali zahteve po dodatnih ali drugačnih formalnih
kompetencah, ki jih prineseta nadgradnja in poglobljeno znanje, pridobljena na drugi
stopnji študija.

Na drugi strani pa primerjava z ureditvijo področja izobraževanja v ZDA kaže, da tudi tam
ni enotnega modela študija oz. ene poti do izobrazbe, ki omogoča delo radiološkemu
inženirju (RI imenujejo »rad tech« ali »radiographer«). V osnovi obstajajo tri poti, vse pa
vključujejo za slovenske razmere visoke šolnine, ki jih pri nas ni. Prva možnost je štiriletni
visokostrokovni študij (naziv BSc-Bacherol of Science in applied health sciences), kjer
prvi dve leti študenti poslušajo samo splošne predmete (»core subjects«, izbirajo vsebino in
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zahtevnost po predpisani shemi), naslednji dve leti (»junior rad tech«) pa spoznavajo
strokovne predmete (npr. radiološka tehnologija, radiološka anatomija, patologija, postopki
slikanja ipd.). Po treh letih lahko pristopijo k državnemu izpitu (t.i »board exam pri
ASRRT – The American Registry of Radiologic Tehnologists«), ki ob doseženih vsaj 75%
točk omogoča pridobitev dovoljenja (licence) za opravljanje dela v državi, kjer se je
izobraževal (pridobi naziv »Associate in Applied Science Degree for Radiologic
Tehnology«). Za pridobitev naziva BSc si po pridobitvi licence izbere eno od treh možnih
specializacij: CT/MRI tehnologija, ultrazvok ali radioterapija. V štiriletnem študiju
opravijo tudi dvakrat po šest mesecev pripravništva (»internship«) v eni izmed bolnišnic.
(Starc, 2011).

Drugi način izobraževanja je dvo- ali dvoinpolleten v kolidžih, ki so ustanovljeni za
potrebe lokalne skupnosti (t.i »Community college«). Za razliko od prve opisane poti
študenti ne poslušajo splošnih predmetov v primerljivem obsegu in tudi nimajo možnosti
specializacije. Po dveh letih pristopijo k opravljanju državnega izpita, ki je pogoj za
samostojno delo. Pridobijo naziv, ki je enak kot pri študentih, ki študirajo tri leta (prva
opisana pot) »Associate in Applied Science Degreee for Radiologic Tehnology«. Ta oblika
študija je cenejša, saj večinoma študirajo doma (Starc, 2011).

Tretji način izobraževanja je najredkejši, pridobljeni naziv se glasi »Certificate in Applied
Science Degree for Radiologic Tehnology«, programe tega izobraževanja izvaja le nekaj
ustanov po vsej ZDA (Starc, 2011).

1.2 Jodova kontrastna sredstva

Hiter napredek tehnologije je prinesel razvoj tudi na področju medicinskih tehnik slikanja,
kar je bistveno prispevalo k povečanju števila posameznikov, ki so izpostavljeni
postopkom, v katerih se uporabljajo jodova kontrastna sredstva. Letno se tako v svetovnem
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merilu opravi približno 600 milijonov rentgenskih preiskav, od katerih jih je 75 milijonov z
uporabo KS (Cristiansen, 2005; cit. po Likar in Klemenc, 2013).

Trenutno dostopna jodova kontrastna sredstva (nefrotropna, nizkoosmolalna) na
slovenskem trgu so: jobitridol (Xenetix), jod (Ultravist), jodiksanol (Visipaque), joheksol
(Omnipaque), joksaglinska kislina (Hexabrix), jomeprol (Iomeron) in jopamidol
(Gastromiro, Iopamiro) (Register zdravil RS, 2010).

Jodova kontrastna sredstva se uporabljajo pri rentgenskem slikanju človeškega telesa, ker
povečajo kontrast (lažja ločitev oz. opredelitev opazovanega tkiva in morebitnih patoloških
sprememb) med posameznimi tkivi, ki jih na rentgenski sliki želimo prikazati. Za dosego
tega cilja izkoriščamo lastnost kontrastnega medija, da absorbira rentgenske žarke (X
žarki) (Likar in Klemenc, 2013).

Znano je, da absorbcija v rentgenskem delu spektra narašča z atomskim številom elementa
(Z), ki je osnova kontrastnega medija, pri čemer pa smo navzdol omejeni z atomskim
številom 35 (brom) in navzgor s 56 (barij), saj pri elementih z nižjimi števili absorbcija
rentgenskih žarkov ni dovolj učinkovita, pri vrstnih številih nad 56 pa se srečamo s
preveliko toksičnostjo medija in ta tako postane nesprejemljiv za uporabo (Likar in
Klemenc, 2013).

Jodova kontrastna sredstva so derivati 2-, 4-, 6-trijodobenzojske kisline in jih delimo glede
na kemijsko strukturo, osmolalnost, viskoznost, koncentracijo joda ter ionizacijo v
raztopini (Likar in Klemenc, 2013). Osnova vodotopnih kontrastnih medijev je iz
benzenovega obroča, na katerega so vezane stranske verige (funkcionalne skupine, ki
omogočajo vodotopnost, zmanjšujejo toksičnost in osmolalnost, razlikovanje kontrastnih
medijev) (Tužinsky, 2007).
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Molekula jodovega kontrastnega sredstva lahko obstaja v štirih različnih oblikah, in sicer
kot ionski monomer, neionski monomer, ionski dimer ali neionski dimer. Ena pogostejših
in pomembnejših delitev je na podlagi osmolalnosti, na nizko- (ionski monomeri) in
visokoosmolalne (ionski dimeri, neionski monomeri in neionski dimeri) (Tužinsky, 2007).

Idealno kontrastno sredstvo bi moralo imeti naslednje lastnosti: maksimalna radiopačnost,
biološka inertnost, visoka vodotopnost, kemična stabilnost, nizka viskoznost, mininalni
osmotski učinek (Tužinsky, 2007).

Najnižjo osmolalnost in tudi kemotoksičnost (z večanjem osmolalnosti neželeni učinki
naraščajo) imajo neionski dimeri, ki pa so dragi in imajo veliko viskoznost, zato se danes
največ uporabljajo neionski monomeri, ki predstavljajo najboljše ravnovesje med
viskoznostjo in osmolalnostjo (Likar in Klemenc, 2013).

Jodova kontrastna sredstva se slabo vežejo na proteine in so slabo topna v lipidih. Po
vbrizganju se razporedijo v zunajcelični tekočini in ne prehajajo preko celičnih membran v
znotrajcelični prostor, razen v ledvične tubulne celice, saj se večina (99%) apliciranega
sredstva iz telesa odstrani preko ledvic z glomerulno filtracijo in le 1% preko prebavil,
kože, solz in sline. Razpolovni čas izločanja iz telesa ob normalni ledvični funkciji je 1-2
uri (Likar in Klemenc, 2013).

Vsak medicinski poseg kot tudi vsaka aplikacija medicinske učinkovine, v diagnostične ali
kurativne namene, s sabo prinašata tveganje za nastop bolj ali manj resnih neželenih
učinkov, ki lahko vodijo v resne in/ali trajne posledice za zdravje ali celo življenje
pacienta. Tveganje za nastop neželenega učinka in tudi trajne posledice ali celo smrt
pacienta zaradi reakcije organizma na aplicirano kontrastno sredstvo lahko zmanjšamo, če
pred aplikacijo prepoznamo paciente z zvišanim tveganjem za reakcijo, če poznamo možne
zaplete, njihov potek in pravilno ukrepanje, v kolikor do neželenega učinka pride.
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European Society of Urogenital Radiology (Evropsko združenje za urogenitalno
radiologijo) od leta 2000 (prva izdaja v avgustu 2000; Guidelines on Contrast Media Vers.
1.0) izdaja smernice s področja uporabe kontrastnih sredstev (ESUR Guidelines on
Contrast Media), katerih cilj je predvsem varna klinična uporaba kontrastnih sredstev,
zavedanje možnih neželenih učinkov, zmanjšanje tveganja za nastop neželenih učinkov in
smernice varne uporabe v različnih kliničnih okoliščinah. Trenutno so aktualne smernice z
oznako 8.1 iz junija 2013, verzija 9.0 se pričakuje v jeseni 2014. (Thomson et al., 2012b).

Smernice so bile prevedene v številne jezike in predstavljajo enega temeljnih dokumentov
s tega področja. Dostopne so na spletni strani ESUR http://www.esur.org/guidelines/.

1.2.1 Dejavniki tveganja in neželene reakcije jodovih KS

ESUR neželene učinke povezane z jodovimi kontrastnimi sredstvi razvršča v dve veliki
skupini: z ledvicami nepovezane in z učinkom na ledvice (se odražajo na funkcijskih in
patoanatomskih spremembah ledvičnega tkiva.

1.2.1.1

Neledvični neželeni učinki

ESUR neledvične neželene učinke po času nastopa razvršča v tri skupine, in sicer akutne,
pozne in zelo pozne.

Dejavniki tveganja nastopa akutnega neledvičnega neželenega učinka so povezani bodisi
(1) s pacientom (“patient related”), kot so predhodna akutna zmerna ali težka reakcija na
jodovo kontrastno sredstvo, astma, alergija z medikamentozno terapijo, ali (2) s samim
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kontrastnim sredstvom (“contrast media related”) - visoko osmolalna ionska jodova
kontrastna sredstva (Thomson et al., 2012a).

Tabela 1: Razvrstitev akutnih neledvičnih neželenih učinkov na jodovo KS (Thomson et
al., 2012a)

REAKCIJA NA KS
blaga

AKUTNI NELEDVIČNI NEŽELENI UČINKI
slabost, blago bruhanje
urtikarija
srbenje

zmerna

resno bruhanje
urtikarija
bronhospazem
edem obraza, grla

huda

hipotenzivni šok
respiratorni arest
srčni arest
konvulzije

ESUR definira pozno neželeno reakcijo na jodovo kontrastno sredstvo reakcijo, ki nastopi
med eno uro in enim tednom po aplikaciji sredstva. Kožne reakcije so podobne ostalim, z
zdravili povzročenimi spremembami, in so večinoma blage do zmerno hude in
samoomejujoče. Najpogosteje gre za makulopapularne izpuščaje, eritem, otekanje in
pruritus. Opisani so bili tudi številni simptomi: slabost, bruhanje, glavobol, mišično-kostna
bolečina, povišana telesna temperature, pri katerih je pa povezava z izpostavljenostjo
kontrastnemu sredstvu vprašljiva.
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Dejavniki, ki zvišujejo tveganje za nastop pozne kožne reakcije, so predhodna pozna
reakcija na kontrastno sredstvo, interlevkin vnetni indikator (IL-2) terapija in uporaba
neionskih dimernih jodovih kontrastnih sredstev (Thomson et al., 2012a).

Reakcija, ki se ponavadi pojavi več kot teden dni po aplikaciji kontrastnega medija, je s
strani ESUR definirana kot zelo pozna, navajajo pa povišano vrednost ščitničnih hormonov
(tiroksikozo). Dejavniki povečanega tveganja so pacienti z nezdravljeno Gravesovo
boleznijo, multinodularno golšo, posebej če so starejši in/ali imajo dietetično pomanjkanje
joda (Thomson et al., 2012a).

1.2.1.2

Z ledvicami povezani neželeni učinki

Dejavnike tveganja za nastop neželenega učinka – kontrastno inducirne nefropatije ESUR
deli na dejavnike, povezane s pacientom (“patient-related”), in dejavnike, povezane s
samim postopkom (“procedure – related”).

Dejavniki, povezani s pacientom, so predvsem znižana vrednost glomerulne filtracije
(eGFR manj kot 60ml/(min*1.73m2) pred intraarterijskim dajanjem ali manj kot
45ml/min/1.73m2) v kombinaciji s stanji, kot so diabetična nefropatija, dehidracija,
kongestivna srčna odpoved, v zadnjih 24 urah preboleli miokardni infarkt, intraaortna
balonska črpalka, periproceduralna hipotenzija (ob postopku znižan krvni tlak), nizek
hematokrit, starost preko 70 let, zdravljenje z nefrotoksičnimi zdravili, akutna ledvična
odpoved (Thomson et al., 2012a).

Dejavniki, povezani s
nefropatijo,

so

postopkom, ki zvišujejo tveganje za kontrastno inducirano

intraarterijska

administracija

kontrastnega

sredstva,

uporaba
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visokoosmolalnega sredstva, veliki odmerki medija, večkratna administracija medija
znotraj nekaj dnevnega intervala (Thomson et al., 2012a).

1.2.1.3

S kontrasti inducirana nefropatija (CIN)

Kontrastno inducirana nefropatija (tudi pokontrastna nefropatija – CIN (Contrast Induced
Nephropaty) je pogost, lahko tudi resen zaplet, ki se pojavi po uporabi jodovega
kontrastnega sredstva pri bolnikih s tveganjem za akutno ledvično okvaro.

ESUR CIN opredeljuje kot poslabšanje ledvične funkicje, ki se kaže kot porast serumskega
kreatinina za več kot 25% oz. 44,2 mikro/mol v treh dneh po intravaskularni uporabi
kontrastnega sredstva brez druge znane etiologije.

Mehanizem nastanka CIN po aplikaciji kontrastnega medija še ni popolnoma pojasnjen,
verjetno gre za kombinacijo več prepletajočih se patogenetskih procesov, literatura na to
temo izpostavlja predvsem mehanizme, povezane z vazokonstrikcijo ledvičnega žilja in
posledično ishemijo ledvičnega tkiva, hipoksijo (pomanjkanje kisika) ledvične sredice,
oksidativni stres (nastanek reaktivnih kisikovih zvrsti) in neposredni toksični učinek
kontrastnega sredstva na celice ledvičnih tubulov (Rudolf in sod., 2007).

Povečanje koncentracije serumskega kreatinina (indikator slabenja ledvične funkcije) se
praviloma pojavi kmalu po izvedeni preiskavi in narašča, dokler tretji do peti dan ne
doseže maksimalnih vrednosti, nakar se postopoma v enem ali treh tednih ponovno
normalizira. Večinoma gre torej za prehodno poslabšanje ledvične funkcije, ki pa v
nekaterih primerih lahko ostane in vodi tudi v doživljenjsko potrebo po hemodializi (Likar
in Klemenc, 2013).
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Pravočasna prepoznava pacienta, pri katerem je ob uporabi jodiranega kontrastnega
sredstva možnost slabitve ledvične funkcije večja, je torej nujna.

Osnova prepoznave ogroženega pacienta je natančna anamneza pacientovega zdravstenega
stanja (tako preteklih kot aktualnih zdravstvenih težav oz. stanj). Pri oceni si lahko
pomagamo z vprašalnikom, ki ga priporoča ESUR. Ta s 13 kratkimi vprašanji omogoči
vpogled v najbolj relevantne znake prisotnosti zvišanega tveganja za razvoj neželenih
učinkov (zdravstveno stanje, jemanje zdravil) po aplikaciji jodovega kontrastnega sredstva.
Vprašalnik

je

dostopen

na

spletni

http://www.esur.org/guidelines/esur2012_questionaire_part1.pdf,

strani
kjer

ESUR
preiskovanec

odgovarja z da ali ne.
Vprašanja:
1. Zgodovina zmerne ali hude reakcije na jodovo kontrastno sredstvo
2. Zgodovina alergij, ki so potrebovale zdravljenje
3. Zgodovina astme
4. Hipertiroidizem
5. Srčno popuščanje
6. Diabetes mellitus
7. Zgodovina ledvičnih bolezni
8. Predhodne bolezni ledvic
9. Zgodovina proteinurije
10. Hipertenzija
11. Protin
12. Vrednost zadnje izmerjene vrednosti serumskega kreatinina: : Datum:
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13. Ali pacient trenutno jemlje zdravila: - metformin, Interleukin -2, nesteroidne
antiravmatike (NSAID), Aminoglikozide, antagoniste adrenergičnih receptorjev
beta

V kolikor gre za načrtovano preiskavo s kontrastnim sredstvom (indikacija ni posledica
akutnega življenje ogrožujočega stanja), se na podlagi anamneze/vprašalnika/morebitne
zdravstvene dokumentacije odločamo o nadaljnjih predhodnih diagnostičnih postopkih za
oceno tistih izsledkov anamneze, ki bodo dali ustrezne informacije o morebitnih sočasnih
stanjih, ki bi ob uporabi jodovega kontrastnega sredstva lahko pomenila nepotrebno
tveganje za zdravje in življenje pacienta, in tudi ocenimo ledvično funkcijo. Ko so dodatne
relevantne preiskave opravljene, se o diagnostiki z jodovim kontrastnim sredstvom
odločamo na podlagi dobljenih rezultatov (možne enakovredne alternative ipd.) (Thomson
et al., 2012a).

V kolikor pa obstaja indiakcija za preiskavo z jodovim kontrastnim sredstvom v sklopu
akutnega življenje ogrožujočega stanja (npr. akutni miokardni infarkt) in je korist zgodnje
diagnostike večja od tveganja za nastanek CIN, preiskavo izvedemo (Rudolf in sod., 2007).

1.2.1.3.1

Ocenjevanje ledvične funkcije

Ledvično funkcijo ocenjujemo preko serumske koncentracije kreatinina, klirensa
kreatinina ali stopnje glomerulne filtracije. Velja, da je tveganje za nastanek CIN nizko pri
serumski koncentraciji kreatinina do 106 mikromol/L. Klinično pomembno postane pri
vrednostih serumskega kreatinina višjih od 114,9 mikromol/L (moški) in višjih od 88,4
mikromol/L (ženske) oz. pri ocenjeni glomerulni filtraciji (eGFR) pod 60ml/min na
1,73m2 (Likar in Klemenc, 2013).
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1.2.1.3.2

Preprečevanje s kontrasti inducirane nefropatije (CIN)

Obstajajo številne raziskave na temo zmanjševanja verjetnosti za nastanek CIN in kot
najučinkovitejši ukrep (pri pacientih z zvišanim tveganjem) se je izkazala zadostna
hidracija (intravenozna izotonična kristaloidna raztopina pred posegom in po njem). Drugi
medikamentozni poskusi in tudi profilaktična hemodializa in hemofiltracija nista dali
zadovoljivih rezultatov v smislu zmanjševanja tveganja za nastanek CIN. Dajanje
furosemida (diuretik), manitola (diuretik) ali antagonista endotelinskega receptorja je lahko
celo nevarno (Likar in Klemenc, 2013).

1.2.1.3.3

Ukrepi pri nastanku neželenih učinkov

Osnovna zdravila in pripomočki, ki bi morali biti na voljo v prostoru, kjer se opravlja
preiskava z jodiranim kontrastnim sredstvom, so: kisik, adrenalin, atropin, agonist beta2
inhalator, i.v tekočine (fiziološka, Ringerjeva raztopina), antikonvulzivna zdravila
(diazepam), merilec krvnega tlaka, dihalni aparat (Thomson et al., 2012a).

Tabela 2: Povzetek ukrepov ob nastanku neželenih učinkov (Thomson et al., 2012a)
NEŽELENI UČINEK

UKREP

slabost/bruhanje (prehodno)

podporna terapija

slabost/bruhanje (dolgotrajno)

razmislek o ustrezni antiemetični medikaciji

urtikarija (prehodna)

podporna terapija, opazovanje

urtikarija (razpršene urtike, dolgotrajna) *lahko
nastopi zaspanost in/ali hipotenzija

razmislek o ustrezni terapiji z antagonisti
histaminskih receptorjev H1 intravensko ali
intramuskularno
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urtikarija (generalizirana) *lahko nastopi
zaspanost in/ali hipotenzija

ustrezni antagonist histaminskega receptorja H1,
razmislek o injiciranju adrenalina

bronhospazem

kisik preko maske, agonist adrenergičnega
receptorja B2 preko inhalatorja, adrenalin

laringealni edem

kisik preko maske, adrenalin intramuskularno

hipotenzija (izolirana)

dvig pacientovih nog, kisik preko maske, tekočina
intravensko (fiziološka raztopina, Ringerjeva
raztopina), če ni odziva adrenalin
intramuskularno

vagalna reakcija (hipotenzija in bradikardija)

dvig pacientovih nog, kisik preko maske, atropin
intravensko, tekočine intravensko (fiziološka
tekočina, Ringerjeva raztopina)

Postopek ukrepanja pri generalizirani anafilaktoidni reakciji (Thomson HS et al., 2012a):
1. klic IPP ekipe
2. sprostitev dihalne poti
3. dvig pacientovih nog
4. kisik preko maske
5. Adrenalin intramuskularno
6. Tekočine intravensko (fiziološka raztopina, Ringerjeva raztopina)
7. antagonist histaminskega receptorja H1
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1.3 Temeljni postopki oživljanja (TPO)

V primeru srčnega zastoja v bolnišnici je potrebno slediti protokolu, ki ga predpisuje
Evropski svet za reanimacijo (ERC). Aktualne smernice so iz leta 2010.

Slika 1: Začetna oskrba srčnega zastoja v bolnišnici (Deakin et al, 2010)
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2 NAMEN IN HIPOTEZE

Namen naloge je bil ugotoviti, katera dela trenutno opravljajo radiološki inženirji v
povezavi z dajanjem jodovih kontrastnih sredstev. Ali radiološki inženirji menijo, da
obstaja potreba po dodatnem oz. dopolnilnem izobraževanju radioloških inženirjev v
Sloveniji, in ali se radiološki inženirji želijo dodatno izobraževati.

Da bi ugotovili stanje v Sloveniji, smo povprašali radiološke inženirje, ki delajo z jodovimi
kontrastnimi sredstvi na področjih gastroenterološke, urološke, CT, angiografske in
kardiološke diagnostike o pripravi, vnosu in izbiri jodovih KS. Osredotočili smo se na
peroralno (skozi usta), rektalno (v danko) in intravensko (v veno) aplikacijo KS.

Preverili bomo naslednje hipoteze:
H1: Radiološki inženirji večinoma ne izberejo in ne vnašajo KS samostojno, ampak KS
samo pripravijo za aplikacijo.
H2: Večina radioloških inženirjev se ne čuti teoretično in praktično dovolj usposobljenih
za samostojen vnos KS.
H3: Radiološki inženirji z več leti delovne dobe v večji meri vnašajo KS.
H4: Radiološki inženirji menijo, da so teoretično in praktično dovolj usposobljeni za
izvajanje temeljnih postopkov oživljanja.
H5: V ustanovah, kjer so radiološki inženirji zaposleni, ne poteka organizirano
izobraževanje radioloških inženirjev o jodovih KS v rednih časovnih terminih.
H6: Radiološki inženirji, ki aplicirajo KS, si želijo več izobraževanj o jodovih KS v
primerjavi z radiološkimi inženirji, ki ne aplicirajo KS samostojno.
H7: Radiološki inženirji, zaposleni na sekundarni ravni, v večji meri samostojno izberejo,
pripravijo in vnesejo KS, v primerjavi z radiološkimi inženirji v terciarni ravni.
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3 MATERIAL IN METODE

3.1 Metode dela

Izvedli smo kvantitativno pilotno in presečno študijo ter analitično statistiko (sklepanje iz
podatkov na majhnem vzorcu). Kot merski inštrument smo uporabili anketni vprašalnik.

Anketni vprašalnik smo preizkusili v obliki pilotne študije, prava raziskava pa je potekala v
obliki presečne študije.

Pilotna študija je potekala v februarju in začetku marca 2013. Sprva smo jo izvedli na
manjšem vzorcu, najprej v Microsoft Word obliki na elektronski naslov anketiranca, nato
pa še v elektronski obliki (poslana elektronska povezava do spletne strani ankete
EnKlikAnketa -1KA), kjer je kasneje potekala prava raziskava. Na podlagi pripomb
pilotne študije smo še izboljšali vprašalnik za glavno raziskavo.

Pri glavni raziskavi se je anketni vprašalnik nahajal na elektronskem dostopu, ki so ga
anketiranci prejeli na svoj elektronski naslov oz. so jim ga posredovale vodje oddelkov.
Ker gre za spletno anketo, smo vodje posameznih oddelkov obvestili o anketiranju najprej
po telefonu, nato pa smo posredovali prošnjo za sodelovanje njih in njihovih sodelavcev po
elektronski pošti.

Za elektronsko anketiranje smo se odločili, ker vsebuje veliko prednosti, kot so predvsem
manjši stroški anketiranja, zagotavlja večjo anonimnost, anketiranci si vzamejo toliko časa,
kot ga dejansko potrebujejo, odgovori so manj pristranski, saj je izločen vpliv izpraševalca
na anketiranega, pokrijemo širši geografski prostor z nižjimi stroški itd. Obstajajo pa
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seveda tudi slabosti, kot npr.: ni dodatnih pojasnil ter informacij s strani anketiranega, ni
nadzora nad tem, kdo izpolnjuje anketo itd. (Lamut in Macur, 2012).

3.2 Merski inštrument

Kot razlagata Lamut in Macur (2012), lahko odgovore na vprašanja razvrstimo v skupine
glede na mersko lestvico:
•

nominalne (se razlikujejo med sabo, ne moremo pa jih razvrstiti od
najmanjše do največje), npr. spol, politična stranka, v našem primeru obseg dela v
smislu, da RI izbere, RI pripravi, RI vnese KS itd.,

•

ordinalne (odgovore na vprašanja lahko razvrstimo od najmanjšega do
največjega), npr. nikoli, občasno, redno, 1- sploh se ne strinjam do 5- popolnoma
se strinjam, itd.,

•

intervalne (so številske spremenljivke, katerih vrednosti lahko seštevamo
ali odštevamo med sabo),

•

razmernostne (ravno tako številske spremenljivke, katerih vrednosti lahko
delimo in množimo med sabo), npr. starost, število otrok, itd.

V našem primeru so uporabljene nominalne in ordinalne spremenljivke, ki spadajo med
opisne spremenljivke in so največkrat uporabljene spremenljivke v anketnem vprašalniku
(Lamut in Macur, 2012).

Anketni vprašalnik tako vsebuje Likertovo 5-stopenjsko lestvico, pa tudi 3-stopenjsko
lestvico (nikoli, občasno, redno).
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Anketa je tako sestavljena iz zaprtih vprašanj z možnostjo izbire enega ali več odgovorov,
dihotomnih vprašanj (odgovor da, ne, nisem prepričan), do odprtih vprašanj, kjer so
anketiranci lahko izrazili svoje osebno mnenje in izkušnje.

3.3 Vzorčenje

Uporabili smo neverjetnostni vzorec t. i. snežna kepa. Ta metoda je včasih edina možnost
oblikovanja vzorca, saj se vzorec začne z enim posameznikom, ki raziskovalca usmeri k
drugim (Tratnik, 2002; cit. po Lamut in Macur, 2012).

Najprej smo vodjem radioloških inženirjev posameznih oddelkov po Sloveniji poslali pisno
prošnjo na njihov elektronski naslov, v katerem smo obrazložili, kaj je namen samega
anketiranja in kako zelo je pomembno, da se odzovejo v čim večjem številu. Nato smo jih
naslednji dan osebno poklicali po telefonu in povprašali, ali so prejeli prošnjo za
sodelovanje, hkrati pa jih ponovno povabili k sodelovanju. Sprva je bila prošnja v smislu
pridobitve elektronskih naslovov njihovih radioloških inženirjev, vendar zaradi varovanja
osebnih podatkov ni bilo mogoče pridobiti vseh naslovov. Tako smo se odločili, da
povezavo do ankete posredujemo vodjem posameznega oddelka, ki so ga, kot je bilo
dogovorjeno, posredovali naprej sodelavcem, ki delajo z jodovimi KS. Po dveh do treh
dneh smo radiološkim inženirjem na njihov elektronski naslov poslali zahvalo za njihovo
sodelovanje, hkrati pa ponovno prošnjo, da izpolnijo anketo, če tega še niso storili.
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3.4 Metode obdelave podatkov

Kot metodo obdelave podatkov smo uporabili statistiko. Računalniški program, kamor smo
vnesli podatke, je SPSS (kratica za Statistical Package for the Social Sciences) in
Microsoft Exel.

Statistična analiza, ki smo jo uporabili, je bivariantna analiza Hi kvadrat test (primerjava
deleža v kontigenčni tabeli), saj vključuje analizo dveh spremenljivk in meri odnos med
njima (Lamut in Macur, 2012). Tako smo uporabili nominalne ali kategorične
spremenljivke.

Ker Hi kvadrat test ni primeren za primerjavo povprečij, smo v tem primeru uporabili t test
- primerjava povprečij med dvema skupinama in ANOVA test – primerjava povprečij med
tremi ali več skupinami.

Analizo variance (ANOVA) uporabljamo takrat, kadar analiziramo značilnost razlik med
povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca, pri čemer so vzorci med seboj neodvisni
(Bastič, 2006). V našem primeru je uporabljena enostavna analiza variance, saj smo
analizirali le eno spremenljivko, imeli pa smo več kot dva vzorca.

Če je statistična značilnost oz. stopnja tveganja (P) manjša ali enaka 0,05, potem lahko z
veliko gotovostjo (95%) posplošimo rezultate iz vzorca na populacijo (Manoilov, 2010).

V našem primeru gre za mnenjsko raziskavo. Kjer smo preverjali povprečja, so
porazdelitve normalne.
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3.5 Omejitve raziskave

Možne omejitve raziskave so:
• ali so resnično izpolnjevali anketo radiološki inženirji, katerim je bil anketni
vprašalnik namenjen,
• morebitne pomote pri izpolnjevanju ankete, ali so anketiranci odgovarjali na
vprašanja, po katerih smo jih spraševali (drugačno razumevanje pojmov, vprašanj,
odgovorov).
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Sestavljanje ankete

Anketo smo razvijali med oktobrom l. 2012 in marcem l. 2013. Vprašalnik smo izdelali na
podlagi prebrane strokovne literature in podobnih člankov na temo jodova KS. Dodatno
smo ga okrepili s pilotno študijo na manjšem vzorcu.

Pri sestavi vprašanj smo pregledali že opravljene anketne raziskave o jodovih KS.
Ugotovili smo, da so že opravljene anketne raziskave na to temo namenjene predvsem
zdravnikom radiologom in ne toliko radiološkim inženirjem. Tako smo izdelali anketni
vprašalnik, ki zajema prakso, mnenja in želje radioloških inženirjev z obsegom dela o
jodovih KS.

4.2 Pilotsko testiranje ankete

Pilotsko testiranje ankete je potekalo v dveh delih. Najprej smo anketo stestirali v
Microsoft word obliki (Priloga 4) na manjšem vzorcu ljudi, kjer smo ugotovili, da anketni
vprašalnik zahteva prepodrobno poznavanje KS in posledično časovno podaljša
izpolnjevanje ankete. Anketo smo izboljšali tako, da smo izdelali spletno anketo (Priloga
5), ki omogoča hitrejše reševanje ankete, nekatera vprašanja smo še izločili in izboljšali
razumljivost za anketiranca. Tako je sledilo ponovno pilotsko anketiranje na manjšem
vzorcu, s katerim je kasneje potekala prava raziskava. Sledili so še manjši popravki,
predvsem v smislu razumljivosti vprašanj.
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4.3 Sestava ankete

Spletno anketo smo sestavili tako, da anketiranca usmerja le k tistim vprašanjem, ki so
zares njegovo področje dela; če anketiranec dela samo na CT diagnostiki, bo tako
odgovarjal samo na vprašanja, ki se nanašajo na to diagnostiko, če dela na CT in
gastroenterološki diagnostiki, bo odgovarjal na vprašanja CT in gastroenterološke
diagnostike itd.

Anketa je sestavljena glede na tematiko v štirih delih in vsebuje 25 vprašanj odprtega in
zaprtega tipa (Priloga 3).

1. poglavje (vprašanja 2 do 4) se nanaša na vlogo in usposobljenost radioloških inženirjev.
Zanimalo nas je, kakšna je trenutna strokovna usposobljenost radioloških inženirjev v
Sloveniji, kaj bi si anketiranci želeli ob dodatni strokovni usposobljenosti in kakšna je
trenutna praksa anketirancev pri delu z jodovimi KS. V tem podpoglavju smo anketirance
povprašali, ali so mnenja, da so radiološki inženirji trenutno dovolj usposobljeni za vnos
peroralnih, rektalnih in i.v. KS, in kakšno je njihovo mnenje, ali bi bili radiološki inženirji
morda dovolj usposobljeni za vnos ob dodatnem usposabljanju in izobraževanju.
Povprašali pa smo tudi o prednostih in slabostih apliciranja jodovih KS s strani radioloških
inženirjev.

2. poglavje (vprašanja 15 do 16) se nanaša na dostopnost zdravnika v času aplikacije.
Anketirance smo povprašali, kakšno je trenutno stanje, ali je zdravnik dostopen v času
aplikacije KS in kakšne so njihove želje, ali si želijo, da je zdravnik prisoten pri aplikaciji
KS ali morda ne.

3. poglavje (vprašanja 17 do 21) se nanaša na neželene reakcije in previdnostne ukrepe s
strani radioloških inženirjev pri aplikaciji KS. Želeli smo izvedeti, ali imajo radiološki
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inženirji izkušnje s pojavom akutne reakcije na jodovo KS, in kako ravnajo v primeru le te. Povprašali smo tudi, ali uporabljajo previdnostne ukrepe pred aplikacijo KS, če jih,
katere ukrepe uporabljajo.

4. poglavje (vprašanja 22 do 25) pa se nanaša na šolanje in izobraževanje radioloških
inženirjev na temo jodova KS. Želeli smo izvedeti, ali potekajo izobraževanja o jodovih
KS v ustanovah, kjer so radiološki inženirji zaposleni, če da, kako pogosto. Zanimalo nas
je tudi, ali in na kakšen način radiološki inženirji spremljajo novosti in izobraževanja na
temo jodova KS, ter na katerem področju (tako formalno ali neformalno) si želijo
dodatnega izobraževanja o jodovih KS.

Rezultati so predstavljeni tako, da vsako poglavje vsebuje opis namena vprašanj, sledijo
rezultati in razprava, nato pa še razne povezave med vprašanji.

4.4 Anketiranci

Anketiranje je potekalo med 26. 3. in 28. 4. 2013. K sodelovanju smo povabili zaposlene
radiološke inženirje iz 15 zdravstvenih ustanov po celotni Sloveniji, od tega se je odzvalo
14 ustanov, kjer naj bi bilo zaposlenih 229 radioloških inženirjev (po mnenju vodij
radioloških inženirjev), ki delajo z jodovimi kontrastnimi sredstvi. Prejeli smo 63 v celoti
izpolnjenih anket in 17 delno izpolnjenih. V celoti izpolnjene anketne vprašalnike je
oddalo 34 oseb (54%) ženskega spola in 29 moškega spola (46%). Približno 2/3
anketirancev je zaposlenih v bolnišnicah (sekundarna raven zdravstvene dejavnosti), ostali
v kliničnih centrih (33% anketirancev) (tabela 3). V Sloveniji je zaposlenih 531 radioloških
inženirjev (Milanović in sod., 2013). Delež populacije, ki je odgovarjala na anketo,
predstavlja 15,1% (80 oseb od 531) celotne populacije radioloških inženirjev v Sloveniji,
vendar moramo opozoriti na to, da je delo radiološkega inženirja zelo raznoliko, zato ne
moremo trditi, kakšen je dejanski delež radioloških inženirjev v Sloveniji, ki pri svojem
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delu uporabljajo jodova KS. Rezultati ankete tako predstavljajo 27,5% delež (63 oseb od
229) radioloških inženirjev v ustanovah, ki so se odzvali in v celoti rešili anketo. Zaradi
zagotavljanja anonimnosti vprašalnika anketirancev nismo spraševali po zdravstveni
ustanovi, v kateri so zaposleni. Pri analizi podatkov smo upoštevali samo v celoti
izpolnjene ankete.
Tabela 3: Anketiranci
Anketiranci glede na…
spol
zdravstvena dejavnost
starost (leta)

delovna doba (leta)

število let dela s KS (leta)

moški
ženski
sekundarna
terciarna
20 do 30
31 do 40
nad 41
1 do 5
6 do 10
11 do 20
nad 21
1 do 5
6 do 10
11 do 20
nad 21 let

Število anketirancev
29
34
42
21
11
26
26
11
16
13
23
18
16
17
12

Skupaj (osebe)
63
63
63

63

63

Graf 1: Število anketirancev po diagnostikah
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Tabela 4: Področje dela RI glede na spol
Katere preiskave izvajate?

Spol

moški

ženski

Skupaj

gastroent
erološke
11

urološke

CT

kardiološ
ke
9

Skupaj

21

angiograf
ske
13

15

37,93%

51,72%

72,41%

44,83%

31,03%

100,00%

19

21

23

11

3

34

55,88%

61,76%

67,65%

32,35%

8,82%

100,00%

30

36

44

24

12

63

47,62%

57,14%

69,84%

38,10%

19,05%

100,00%
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Iz tabele 4 lahko vidimo, da so anketiranci, ki so odgovarjali na vprašanja na
gastroenterološki in urološki diagnostiki, predvsem ženske, na kardiološki diagnostiki pa
moški.

Tabela 5: Področje dela RI glede na zdravstveno dejavnost
Katere preiskave izvajate?

Zdravstve
na
dejavnost

sekundarn
a
terciarna

Skupaj

gastroente
rološke
25

urološke

CT

kardiološk
e
7

Skupaj

32

angiografs
ke
17

32

59,52%

76,19%

76,19%

40,48%

16,67%

100,00%

5

4

12

7

5

21

23,81%

19,05%

57,14%

33,33%

23,81%

100,00%

30

36

44

24

12

63

47,62%

57,14%

69,84%

38,10%

19,05%

100,00%
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Iz tabele 5 lahko vidimo, da radiološki inženirji v sekundarni dejavnosti opravljajo dela
večinoma na večih diagnostikah, medtem ko so radiološki inženirji v terciarni dejavnosti
specializirani predvsem na eno oz. dve področji dela oz. diagnostike.
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Tabela 6: Področje dela RI glede na starost
Starost
anketirancev

Katere preiskave izvajate?
gastroenterološke

urološke

CT

angiografske

kardiološke

20 do 30 let

4

7

5

1

1

31 do 40 let

13

12

19

13

7

>41 let

13

17

20

10

4

Skupaj (število
anketirancev)

30

36

44

24

12

Iz tabele 6 lahko vidimo, da so anketiranci, ki so odgovarjali na vprašanja, predvsem iz
starostne skupine nad 31 let.

Tabela 7: Področje dela RI glede na delovno dobo
Delovna doba

Katere preiskave izvajate?
gastroenterološke

urološke

CT

angiografske

kardiološke

1 do 5 let

4

7

5

1

1

6 do 10 let

7

7

11

6

4

11 do 20 let

8

7

9

8

4

>21 let

11

15

19

9

3

Skupaj (število
anketirancev)

30

36

44

24

12

V največjem obsegu so odgovarjali predvsem anketiranci nad 21 let delovne dobe (tabela
7).
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4.5 Aplikacija kontrastnih sredstev

Tabela 8 prikazuje mnenja anketirancev po posameznih diagnostikah o usposobljenosti za
pripravo, vnos in izbiro KS ob trenutni usposobljenosti radioloških inženirjev v Sloveniji, v
primeru dodatnega izobraževanja radioloških inženirjev in njihove trenutne zadolžitve
(trenutne prakse).

Tabela 8: Trenutna praksa in mnenje RI o usposobljenosti za pripravo, vnos in izbiro KS
Področje dela RI

Strinjanje anketirancev o
trenutni strokovni
usposobljenosti RI v
Sloveniji (%)

Strinjanje anketirancev o
dodatni strokovni
usposobljenosti RI v
Sloveniji (%)

Trenutna praksa
anketirancev (%)

Diagnostika

priprava

vnos

izbira

priprava

vnos

izbira

priprava

vnos

izbira

gastroenterološka

83

37

23

67

27

40

77

30

30

urološka

67

33

33

61

25

42

64

36

39

CT

75

36

39

70

27

43

70

50

43

angiografska

83

21

21

67

25

25

75

29

21

kardiološka

100

8

25

83

25

25

92

17

25

67% do 100% anketirancev meni, da so trenutno dobro usposobljeni za pripravo KS, 64%
do 92% vprašanih radioloških inženirjev pa je navedlo, da kontrastno sredstvo tudi
pripravljajo v vsakodnevni praksi (tabela 8).

Iz vseh podatkov (tabela 8) ni mogoče zaslediti, da bi dodatno strokovno usposabljanje na
področju vnosa KS bistveno prispevalo k večjemu odstotku radioloških inženirjev, ki bi
vnašali KS, prav tako na področju priprave KS, vendar so v te podatke všteti radiološki
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inženirji, ki menijo, da so že trenutno dovolj usposobljeni, kot tisti, ki menijo nasprotno,
čeprav sodelujejo pri takšnih preiskavah. Dodatno strokovno usposabljanje v primerjavi s
trenutno prakso in usposobljenostjo bi koristilo radiološkim inženirjem za izbiro KS,
vendar, kot je že omenjeno, so v te podatke všteti radiološki inženirji, ki menijo, da so že
trenutno dovolj usposobljeni, kot tisti, ki menijo nasprotno, čeprav sodelujejo pri takšnih
preiskavah.

Radiološki inženirji v starosti med 31-40 let (Priloga 6,7) menijo, da v praksi vnašajo in
izbirajo KS v enakem oz. večjem odstotku, kot je njihovo mnenje o usposobljenosti
njihovih kolegov (RI), ne glede na področje dela oz. diagnostiko. Še posebej bi tukaj
izpostavili radiološke inženirje na urološki diagnostiki, ki menijo prav tako (predvsem
ženske, Priloga 8, 9), da tudi pripravljajo KS v večjem %, kot je njihovo mnenje o
usposobljenosti o pripravi KS RI na urološki diagnostiki.

Anketiranci, ki v praksi delajo na kardiološki diagnostiki, menijo, da so radiološki inženirji
po kardioloških diagnostikah za več kot 50% manj usposobljeni za vnos KS, kot pa to
počnejo sami v praksi (tabela 8). To so radiološki inženirji starosti med 31 do 40 let
(Priloga 6, 7) oz. delovno dobo 6 do 10 let (Priloga 10,11), moškega spola (Priloga 8,9).

Radiološki inženirji z delovno dobo 6 do 10 let in nad 21 let (Priloga 10,11) na CT
diagnostiki menijo, da vnašajo (predvsem moški v terciarni dejavnosti, Priloga 8,9) in
izbirajo KS v večjem odstotku, kot je njihovo mnenje o usposobljenosti radioloških
inženirjev drugje po Sloveniji.

Obstaja potreba po dodatnem izobraževanju, predvsem za radiološke inženirje z
določenega področja dela (diagnostike), ki v praksi vnašajo in izbirajo KS v večjem
odstotku, kot je njihovo mnenje o trenutni usposobljenosti radioloških inženirjev v
Sloveniji, vendar ne moremo trditi, da obstaja potreba po dodatnem izobraževanju o
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vnašanju in izbiranju KS v splošnem, saj je vzorec radioloških inženirjev v posamezni
skupini, ki so odgovarjali na vprašanja, premajhen.

Radiološki inženirji (z določenega področja dela, npr. CT-diagnostika), ki so mnenja, da bi
dodatno izobraževanje o pripravi KS koristilo radiološkim inženirjem v Sloveniji, so
predvsem radiološki inženirji med 20 do 30 let in nad 41 let. Dodatno izobraževanje o
vnašanju KS se zdi koristno predvsem radiološkim inženirjem med 20 in 30 let na
gastroenterološki in urološki diagnostiki. Izobraževanje o izbiri KS se zdi koristno
predvsem radiološkim inženirjem med 31 do 40 let starosti na gastro- in urodiagnostiki in
radiološkim inženirjem z delovno dobo 6 do 10 let na CT, angio- in kardiodiagnostiki
(Priloga 12), vendar je vzorec posameznikov premajhen, da bi lahko rezultate posplošili.

Rezultati ankete, ki smo jo izvedli, kažejo, da radiološki inženirji v Sloveniji v praksi in po
mnenju anketirancev v največjem odstotku predvsem pripravijo KS za preiskavo.

Vzrok, zakaj radiološki inženirji v splošnem v Sloveniji vnašajo KS v majhnem odstotku,
je gotovo kompleksen, morda preprosto ne želijo prevzeti dodatnega dela in seveda s tem
odgovornosti, del odgovora se verjetno skriva tudi v neurejeni formalni/zakonski podlagi
(natančen opis delovnih nalog radiološkega inženirja), sistemu šolanja in praktičnega
usposabljanja v preteklosti, razmerah v zdravstvenih ustanovah.

Connor et al. so že leta 1997 naredili anketno raziskavo o i.v. aplikaciji KS. 295 vodjem
radioloških oddelkov po Veliki Britaniji so poslali anketni vprašalnik, ki je bil specifično
oblikovan glede uporabe i.v. KS v i.v. urografiji. Ugotovili so, da 66% radioloških
inženirjev aplicira KS. V raziskavah, ki sta bili izvedeni leta 2002 in 2005 je viden porast
deleža pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali radiološki inženirji v ustanovi izvajajo
intravenozne aplikacije, in sicer s 93,6% (leta 2002) na 95% (leta 2005) (Price et al., 2002,
Price, Le Masurier, 2007).
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V okviru National Health Service Trust (NHS Trust) radiološki inženirji v Veliki Britaniji
opravljajo dela, ki so v zgodovini tradicionalno pripadala samo zdravnikom radiologom,
kar vključuje diagnosticiranje rentgenskih slik in CT preiskav ter samostojno opravljanje
nekaterih preiskav (preiskave prebavil z barijevim KS, IVU…). Te kompetence nalagajo
radiološkim inženirjem ne samo odgovornost za tehnološki del preiskave, ampak tudi
klinično odgovornost, zato se vključujejo v dodatna podiplomska usposabljanja in
izobraževanja, s katerim pridobijo licenčno dovoljenje za opravljanje teh nalog (Krajnc in
Petrinjak, 2010).

Toh et al. (2007) so ugotovili, da 36,7% radioloških inženirjev v Sydneyski regiji aplicira
KS. Od teh je 38,9% radioloških inženirjev imelo usposabljanje o apliciranju KS. 70%
radioloških inženirjev meni, da je apliciranje KS del rednih delovnih obveznosti RI. 90%
pa se jih strinja, da s tem, ko sami aplicirajo KS, razbremenijo delo zdravnikov radiologov.

Munro et al. (2012) so naredili anketno raziskavo med radiološkimi inženirji v Južni
Afriki, kjer so rezultati ankete pokazali, da 27,3% radioloških inženirjev meni, da vnaša oz.
so vnašali KS kot del njihovih rednih obveznosti, medtem ko jih dobra polovica (59,9%)
ne vnaša in nikoli ni vnašalo KS. 21,5% radioloških inženirjev meni, da so imeli
usposabljanje s področja injiciranja KS, medtem ko polovica radioloških inženirjev ni
imela usposabljanja s tega področja. Na vprašanje, ali bi jim dodatno usposabljanje s
področja injiciranja kontrastnih sredstev in administracije zdravil, ki so potrebna ob pojavu
blage do resne reakcije na KS, koristilo, pri čemer upoštevamo, da to pomeni, da je RI, ki
administrira KS tudi odgovoren za odziv/reševanje pacienta ob neželeni reakciji na KS, je
62,2% radioloških inženirjev odgovorilo pritrdilno, 34,4% radioloških inženirjev se s
trditvijo ni strinjalo.

EFRS (European Federation of Radiographer Societies) v dokumentu, objavljenem
septembra 2013 (European Qualifications Framework (EQF), predlaga sistem opredelitve
kompetenc na področju diagnostične radiologije v treh nivojih (C1, C2, C3), pri čemer že
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nivo C1 predpostavlja tudi ustavljanje kanile in aplikacijo kontrasta s strani radiološkega
inženirja po predvidenem protokolu.

Nizek odstotek pri izbiri KS s strani radioloških inženirjev v Sloveniji potrjuje sicer znano
dejstvo, da so nosilci dejavnosti radioloških posegov zdravniki radiologi, ki so tudi
odgovorni za izbiro KS. V primeru ponovitve vprašalnika, bi to vprašanje morali zastaviti
tako, da bi dobili takšne odgovore, iz katerih bi lahko razbrali, ali radiološki inženirji res ne
znajo izbrati KS ali le menijo, da je za to pristojen nekdo drug (zdravnik, odgovoren za
preiskavo).

Po mnenju naših anketirancev se radiološki inženirji v Sloveniji želijo dodatno
izobraževati ravno za pripravo KS, kar tudi v praksi najpogosteje počnejo. Zakaj si želijo
radiološki inženirji prav največ dodatnih izobraževanj o pripravi KS? To delo največkrat
opravijo sami in si tako posledično želijo dodatnega znanja in nadgradnje na tem področju.
Vzrok za tako velik odstotek pa je morda tudi v tem, da je priprava KS preveč široko
zastavljeno vprašanje. V primeru ponovitve anketnega vprašalnika bi to vprašanje morali
zastaviti tako, da bi izvedeli, na kakšen način se radiološki inženirji želijo dodatno
izobraževati o pripravi KS.

4.5.1 Obseg dela radiološkega inženirja

Namen analize je bil ugotoviti, kateri so tisti anketiranci, ki v praksi vnašajo KS.

22,2% (14 anketirancev od 63) je takih, ki v praksi izberejo, pripravijo in vnesejo KS pri
preiskavah ne glede na diagnostiko oz. področje dela. Delež teh je večji v terciarni
dejavnosti (graf 2), vendar razlike niso statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,391,
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Priloga 13), kar nakazuje, da ni povezave med anketiranci, ki izberejo, pripravijo in
vnesejo KS v povezavi z delovno dobo; morda je vzrok v premajhnem vzorcu.

Graf 2: RI, ki v praksi izbere, pripravi in vnese KS v povezavi z zdravstveno dejavnostjo

49,2% (31 oseb od 63) anketirancev je takih, ki v praksi vnašajo KS vsaj pri eni preiskavi
(npr. vnašajo KS pri gastroenterološki preiskavi, ne vnašajo pa KS pri CT-preiskavi,
čeprav sodelujejo pri njej itd.). To so predvsem anketiranci z delovno dobo nad 21 let oz. z
delovno dobo 1 do 5 let (graf 3). Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,044,
Priloga 14).

Graf 3: Povezava med delovno dobo in trenutno prakso aplikacije KS
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Zakaj vnašajo KS ravno mlajši in “starejši” radiološki inženirji? Vzrok je morda
spremenjen program šolanja in s tem možnost prakse apliciranja KS, zato mlajši kolegi v
večjem odstotku opravljajo to delo, ko se zaposlijo. Razlog pri radioloških inženirjih z
delovno dobo nad 21 let pa so gotovo izkušnje, ki so jih pridobili z leti.

Večina (84%) radioloških inženirjev, ki vnašajo KS, dela vsaj dve stvari pri preiskavi.
Anketiranci, ki ne vnašajo KS, v večini (88%) primerov delajo samo eno stvar (ali izberejo
ali pripravijo KS, tabela 9). Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,000,
Priloga 15).

Tabela 9: RI, ki vnaša KS, hkrati pa ali izbere in/ali pripravi KS
Obseg dela RI
RI

Skupaj

dela samo 1
stvar

dela več stvari
hkrati

%

Vnos

ne vnaša

88

13

100

KS

vnaša

16

84

100

52

48

100

Skupaj

%

Hi kvadrat test, p ˂0,05, Priloga 15

Anketiranci, ki v praksi vnašajo KS (predvsem radiološki inženirji z delovno dobo 1 do 5

let in delovno dobo nad 21 let), imajo večji obseg dela, saj v večini (84%) primerov delajo
vsaj 2 stvari pri preiskavi (ali vnesejo in pripravijo ali/in izberejo KS). Sklepamo, da imajo
radiološki inženirji, ki vnašajo KS, večji obseg dela.
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4.5.2 Način vnosa KS

Želeli smo izvedeti, kakšno splošno mnenje imajo anketiranci o usposobljenosti
radioloških inženirjev o vnašanju jodovih KS v Sloveniji. Ali menijo, da bi radiološkim
inženirjem dodatno usposabljanje in izobraževanje koristilo pri vnašanju (peroralnih,
rektalnih, i.v.) KS? Rezultati predstavljajo mnenja vseh anketirancev ne glede na to, ali
vnašajo peroralna, rektalna, oz. i.v. KS.

4.5.2.1

Peroralna jodova KS

Večina (84,1%) anketirancev (53 oseb od 63) se strinja, da so radiološki inženirji trenutno
dovolj usposobljeni za vnos peroralnih KS, medtem ko se 12,7% anketirancev (predvsem
moški v terciarni dejavnosti, s starostjo 20 do 30 let oz. nad 41 let, Priloga 16) ne strinja,
da so radiološki inženirji trenutno dovolj usposobljeni za vnos. Ob dodatnem
izobraževanju se strinja večina (81%) anketirancev (predvsem ženske v terciarni
dejavnosti, s starostjo 20 do 30 let in delovno dobo 1 do 10 let, Priloga 17), da bi bili
radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos peroralnih KS.

4.5.2.2

Rektalna jodova KS

Slaba polovica (47,6%) anketirancev se strinja, da so radiološki inženirji trenutno dovolj
usposobljeni za vnos rektalnih KS, medtem ko se tretjina anketirancev ne (predvsem moški
v sekundarni dejavnosti, s starostjo 20 do 30 let oz. nad 41 let, Priloga 16). 61,9%
anketirancev se strinja (predvsem ženske v terciarni dejavnosti, s starostjo 31 do 40 let oz.
delovno dobo 11 do 20 let, Priloga 17), da bi bili radiološki inženirji dovolj usposobljeni za
vnos rektalnih KS ob dodatnem izobraževanju.
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4.5.2.3

Intravenska jodova KS

Slaba polovica (47,6%) anketirancev se strinja, da so radiološki inženirji trenutno dovolj
usposobljeni za vnos i.v. KS, medtem ko se polovica (50,8%) anketirancev ne strinja
(predvsem ženske v terciarni dejavnosti, s starostjo nad 31 let in delovno dobo 11 do 20 let,
Priloga 16), da so radiološki inženirji teoretično in praktično dovolj usposobljeni za vnos
i.v. KS. O dodatni usposobljenosti se strinja 60,3% anketirancev (predvsem ženske v
terciarni dejavnosti s starostjo 20 do 30 let in delovno dobo 6 do 10 let, Priloga 17), da bi
bili radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos i.v. KS.

Povzetek
Lahko rečemo, da bi dodatno izobraževanje radiološkim inženirjem koristilo predvsem za
vnos rektalnih (61,9%) in i.v. (60,3%) KS, medtem ko za vnos peroralnih KS tega ne
moremo trditi, saj je odstotek pritrdilnih odgovorov po želji za dodatno izobraževanje nižji,
v primerjavi s trenutnim mnenjem anketirancev o vnašanju peroralnih KS s strani
radioloških inženirjev. Radiološki inženirji si v večini želijo dodatnega izobraževanja in
nadgradnje svojega znanja, čeprav to delo že zdaj odlično opravljajo.

Anketiranci v največjem odstotku (16%) (10 anketirancev od 63) niso prepričani, ali so
radiološki inženirji trenutno dovolj usposobljeni za vnos rektalnih KS, prav tako niso
prepričani (11%) (7 anketirancev od 63), ali bi radiološkim inženirjem koristilo dodatno
izobraževanje s področja vnašanja rektalnih KS. To so predvsem RI s starostjo 31 do 40
let, delovno dobo 6 do 10 let, s 6 do 10 let dela s KS, moškega spola v terciarni dejavnosti.
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4.5.3 Trenutni vnos jodovih KS s strani anketirancev

4.5.3.1

RI ne vnaša KS

V več kot polovici (63%) primerov anketiranci nikoli ne vnašajo rektalnih KS samostojno.
To so radiološki inženirji med 20 do 30 let (v 88,9%), radiološki inženirji med 31 do 40 let
v 80% in radiološki inženirji nad 41 let nikoli ne vnašajo rektalnih KS v 66,7%.

Razlog za majhen odstotek vnašanja jodovih KS je, da se jodovo KS uporablja pri
rektalnem vnosu v izjemnih primerih. Sklepamo, da v več kot polovici primerov to delo
najverjetneje opravi DMS.

4.5.3.2

RI vnaša KS

Anketiranci, ki delajo s peroralnimi KS, v polovici (52%) primerov kdaj samostojno
vnašajo KS. To so predvsem radiološki inženirji nad 41 let starosti (v 65,4%) in radiološki
inženirji med 20 in 30 let (v 60%) (Priloga 18).

V 66% radiološki inženirji vnašajo i.v. KS včasih samostojno (to so v 90,9% radiološki
inženirji med 20 in 30 let, v 68% radiološki inženirji nad 41 let in v 57,7 % radiološki
inženirji med 31 in 40 let) (Priloga 18).

Radiološki inženirji s starostjo med 20 do 30 let, ki so odgovarjali na anketo v 90,9%,
včasih samostojno vnašajo i.v. KS, na kar zagotovo vpliva spremenjeni program šolanja, ki
vključuje tudi praktični del vstavljanja kanile.
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Tabela 10: Križanje trenutne prakse in usposobljenosti RI, ki vnašajo peroralna KS
Trenutno so RI dovolj usposobljeni
za vnos peroralnih KS?

Skupaj

RI
NE
strinjam

DA

NE
Ali trenutno kdaj samostojno
vnašate peroralna KS?
NE
VEM

DA strinjam

ne
vem

4

29

0

33

12%

88%

0%

100%

4

19

1

24

17%

79%

4%

100%

0

5

1

6

0%

83%

17%

100%

12% anketirancev, ki včasih samostojno vnašajo peroralna KS, meni, da po njihovem
mnenju radiološki inženirji niso dovolj usposobljeni za vnos, medtem ko je 88%
anketirancev takih, ki menijo, da radiološki inženirji so dovolj usposobljeni za vnos (tabela
10).

Tabela 11: Križanje trenutne prakse in usposobljenosti RI, ki vnašajo rektalna KS
Trenutna so RI dovolj usposobljeni za vnos
rektalnih KS?

Skupaj

RI
NE strinjam

DA

Ali trenutno kdaj samostojno vnašate

NE

DA
strinjam

ne
vem

5

8

0

13

38%

62%

0%

100%

17

18

5

40

41

rektalna KS?
43%

45%

13%

100%

1

4

5

10

10%

40%

50%

100%

NE
VEM

38% anketirancev, ki kdaj samostojno vnašajo rektalna KS, meni, da radiološki inženirji
niso dovolj usposobljeni za vnos, medtem ko je 62% anketirancev takih, ki menijo, da
radiološki inženirji so dovolj usposobljeni za vnos (tabela 11).

Tabela 12: Križanje trenutne prakse in usposobljenosti RI, ki vnašajo i.v. KS
Trenutna so RI dovolj usposobljeni za vnos
intravenskih KS?

Skupaj

RI

NE strinjam

DA

NE
Ali trenutno RI kdaj samostojno
vnašate intravenska KS?
NE
VEM

DA
strinjam

ne
vem

16

26

0

42

38%

62%

0%

100%

16

4

0

20

80%

20%

0%

100%

0

0

1

1

0%

0%

100%

100%

38% anketirancev, ki kdaj samostojno vnašajo i.v. KS, meni, da po njihovem mnenju
radiološki inženirji niso dovolj usposobljeni za vnos (ženske nad 21 let delovne dobe,
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tabela 13), medtem ko je 62% anketirancev takih, ki menijo, da so dovolj usposobljeni za
vnos (tabela 12).

Tabela 13: Anketiranci, ki kdaj samostojno vnašajo i.v. KS, hkrati pa menijo, da radiološki
inženirji niso dovolj usposobljeni za vnos i.v. KS
Demografski podatek
spol
starost
delovna doba

zdravstvena dejavnost

Anketiranec vnaša i.v. KS, vendar je mnenja, da RI
v Sloveniji ni usposobljen za i.v. vnos
• 31,3% moških
• 68,8% žensk
• 50% 31 do 40 let
• 50% <41let
• 25% 6 do 10 let
• 31,3% 11 do 20 let
• 43,8% <21 let
• 50% sekundarna
• 50 % terciarna

Povzetek rezultatov trenutnega vnosa peroralnih, rektalnih in i.v. KS

Anketiranci, ki kdaj samostojno vnašajo KS, se v polovici primerov (i.v. in rektalna KS) in
v večini (peroralna KS) strinjajo, da so radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos KS
(tabela 10, 11, 12).

Anketiranci, ki trenutno ne vnašajo peroralnih KS samostojno, so mnenja, da radiološki
inženirji so dovolj usposobljeni za peroralni vnos, medtem ko za anketirance, ki ne vnašajo
rektalnih KS tega ne moremo potrditi, saj se kar polovica (43%) anketirancev ne strinja, da
so radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos rektalnih KS. Anketiranci, ki ne vnašajo
i.v. KS, se v večini strinjajo (80%), da radiološki inženirji niso dovolj usposobljeni za vnos
i.v. KS (tabela 10, 11, 12).

Potreba po dodatnem izobraževanju je torej nujna za radiološke inženirje, ki kdaj vnašajo
peroralna, rektalna, oz. i.v. KS in so mnenja, da radiološki inženirji niso dovolj
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usposobljeni za izvajanje teh nalog. 38% radioloških inženirjev, ki kdaj vnaša i.v. KS in je
mnenja, da le-ti v Sloveniji niso usposobljeni za to delo, so predvem anketiranci ženskega
spola, z delovno dobo nad 21 let. Analiza anketirancev, ki kdaj vnaša peororalna in
rektalna KS in meni, da radiološki inženirji trenutno niso dovolj usposobljeni za vnos,
nima večjega pomena, saj je vzorec posameznikov za analizo premajhen.

4.6

Mnenja RI o možnosti povečane vloge RI pri aplikaciji KS

4.6.1 Prednosti apliciranja KS RI

Graf 4:Prednosti apliciranja KS s strani RI
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Anketiranci vidijo prednost v hitreje izvedeni preiskavi kot največjo prednost apliciranja z
njihove strani (kar 73% anketirancev se strinja s to trditvijo). V najmanjšem odstotku
(31%) se anketiranci strinjajo s trditvijo o povečanem zadovoljstvu RI (graf 4).

Razlike so statistično značilne za trditvi: razbremenitev radiologov (enosmerna analiza
variance ANOVA, p= 0,034, graf 5, Priloga 19) in manj menjave osebja pri pacientu,
posledično je ta izpostavljen manjšemu stresu (enosmerna analiza variance ANOVA
p=0,020, graf 5, Priloga 19). To pa pomeni največjo prednost za radiološke inženirje z 11
do 20 let dela s KS. Na podlagi rezultatov enosmerne analize variance - ANOVA (p˂0,05),
lahko potrdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike med številom let dela s KS s
strani radioloških inženirjev in določenimi prednostmi apliciranja z njihove strani.

Graf 5:Razlike v povprečnem strinjanju po številu let dela s KS (1- sploh se ne strinjam, 4popolnoma se strinjam)
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4.6.2 Slabosti apliciranja KS RI

Graf 6:Slabosti apliciranja KS s strani RI

Kot največja slabost apliciranja KS s strani radioloških inženirjev je bila izpostavljena
večja odgovornost (91%); s trditvijo, da ni slabosti apliciranja s strani RI, se strinja samo
8% vseh anketirancev (graf 6).

Večina anketirancev se strinja, da predstavlja apliciranje KS s strani radiološkega inženirja
slabost za profil radiološkega inženirja. Eden izmed razlogov je zagotovo pravno neurejen
prenos pooblastil za aplikacijo od zdravnika na radiološkega inženirja, iz tega sledi strah
pred odgovornostjo zaradi eventuelnih komplikacij pri aplikaciji. Anketiranci v starostni
skupini med 31 in 40 let občutijo nekoliko večjo odgovornost pri apliciranju KS kot ostala
populacija (graf 7), vendar razlike niso statistično značilne (p>0,05, Priloga 20). Lahko pa
trdimo, da radiološki inženirji v splošnem vidijo več slabosti kot prednosti v apliciranju KS
z njihove strani.
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Graf 7: Razlike v povprečnem strinjanju po starosti (1- sploh se ne strinjam, 4- popolnoma
se strinjam)

4.6.3 Trenutno stanje

4.6.3.1

Dostopnost zdravnika

S tem sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti izkušnje anketirancev: ali je zdravnik v času
aplikacije KS dostopen in na kakšen način, hkrati pa so nas zanimale želje radioloških
inženirjev, na kakšen način naj bo zdravnik dostopen v času aplikacije oz. preiskave.
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4.6.3.1.1

Praksa

56% anketirancev meni, da je zdravnik v času aplikacije dosegljiv na klic (v istem oz.
sosednjem prostoru), 52% radioloških inženirjev meni, da je zdravnik dosegljiv po telefonu
v bližnji sobi, in 14% radioloških inženirjev meni, da zdravnika ni v ustanovi v času
aplikacije. 25% radioloških inženirjev je dopisalo, da je zdravnik ob pacientu.

Kdo je ob pacientu v ostalih primerih, ko zdravnik ni prisoten? Iz vsakodnevne prakse
lahko trdimo, da je velika verjetnost, da je to DMS oz. RI, saj najverjetneje ravno ta
aplicira KS.

4.6.3.1.2

Želje radioloških inženirjev

Želje radioloških inženirjev so predvsem, da je zdravnik v času aplikacije dosegljiv na klic
(68%), ali pa so radiološki inženirji mnenja, da bi moral biti zdravnik prisoten pri preiskavi
ob pacientu (22%).

Radiološki inženirji (predvsem radiološki inženirji z delovno dobo nad 21 let oz. starejši od
41 let) so mnenja, da mora biti radiolog pri apliciranju KS (če ne aplicira sam) ob pacientu
in prisoten pri preiskavi oz. v neposredni bližini (v diagnostiki, kjer se preiskava izvaja).

V raziskavi, ki so jo izvedli Connor et al. (1997), so ugotovili, da 96% anketirancev meni,
da je radiolog ob aplikaciji takoj na voljo.

Iz rezultatov naše raziskave ugotavljamo, da je zdravnik radiolog v polovici primerov
dosegljiv na klic (v istem ali sosednjem prostoru) in v polovici primerov po telefonu v
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bližnji sobi. Je pa res, da so radiološki inženirji izpostavili željo, da je zdravnik pri
apliciranju KS neposredno ob pacientu. Morda bi morali ob ponovitvi ankete ponuditi
odgovor z možnostjo, da je zdravnik ob apliciranju KS ob pacientu, da bi pri obdelavi in
interpretaciji rezultatov lahko razbrali, ali je zdravnik dejansko zraven, ali si radiološki
inženirji želijo, da bi bil zdravnik neposredno ob pacientu in ne nekje v ”okolici”.

4.6.3.2

Protokoli dela, neželene reakcije in previdnostni ukrepi

Od anketirancev smo želeli izvedeti, kakšne previdnostne ukrepe izvajajo pred aplikacijo
KS, ali menijo, da so radiološki inženirji dovolj usposobljeni za izvajanje TPO oz. ali
menijo, da bi jim dodatno izobraževanje na tem področju koristilo, kako ukrepajo v
primeru pojava reakcije na KS in ali imajo izkušnjo z reakcijo na KS.

4.6.3.3

Previdnostni ukrepi pred aplikacijo KS s strani RI

Ko smo anketirance povprašali po previdnostnih ukrepih, ki jih izvajajo pred aplikacijo
KS, so anketiranci izpostavili, da preverjajo v največjem obsegu alergije (predhodne
reakcije na KS), nato vrednosti retentov, zgodovino (katera zdravila in bolezni ima
pacient), prehodnost kanala, ime, ogretost KS, nepoškodovanost embalaže, vprašalnik o
preiskavi (podpisano soglasje za aplikacijo i.v.). Najmanj anketirancev je dopisalo, da
povpraša pacienta, ali je tešč.
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4.6.3.4

Usposobljenost RI za izvajanje temeljnih postopkov

oživljanja (TPO)

Dobra polovica (60%) radioloških inženirjev se strinja, da so trenutno dovolj usposobljeni
za izvajanje TPO, medtem ko večina (81%) radioloških inženirjev meni, da bi bili dovolj
usposobljeni za izvajanje TPO ob dodatnem usposabljanju.

25% radioloških inženirjev se strinja, da bi se dodatno izobraževali o TPO in se trenutno ne
čutijo usposobljene.

Med starostjo in delovno dobo so razlike statistično značilne za trditev; ob dodatnem
izobraževanju bi bili radiološki inženirji teoretično in praktično dovolj usposobljeni za
izvajanje TPO, s katero se strinjajo predvsem radiološki inženirji v starosti 20 do 30 let
(enostavna analiza variance-ANOVA, p=0,008, graf 8, Priloga 21) oz. delovno dobo 1 do 5
let (enostavna analiza variance ANOVA, p= 0,019, graf 9, Priloga 22).

Graf 8: Trenutno in dodatno usposabljanje RI za izvajanje TPO - povprečne razlike v
strinjanju po starosti (1- sploh se ne strinjam, 4- popolnoma se strinjam)
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Graf 9: Trenutno in dodatno usposabljanje RI o TPO - povprečne razlike po delovni dobi
(1- sploh se ne strinjam, 4- popolnoma se strinjam)

V polovici primerov poteka izobraževanje o TPO v ustanovah, kjer so radiološki inženirji
zaposleni, in tako se posledično v 60% strinjajo, da so dovolj usposobljeni za izvajanje
TPO. Morda bi morala takšna izobraževanja organizirano potekati vsako leto, da bi
radiološki inženirji še bolj zaupali vase in tako profesionalno odreagirali ter posredovali v
primeru pojava akutne reakcije na KS.

4.6.3.5

Fizikalno kemične lastnostni jodovih KS

Rezultati ankete so pokazali, da anketiranci niso prepričani (43%), ali je lastnost
osmolalnost pomembna za izbiro jodovega KS za pacienta, 14% anketirancev pa meni, da
lastnost osmolalnost ni pomembna pri izbiri jodovega KS za pacienta. Radiosenzitivnost
(70%) in radiosenzibilnost (62%) pa so izpostavili kot eno izmed pomembnih lastnosti
jodovega KS.
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Tabela 14: Mnenje anketirancev o lastnostih jodovega KS pri izbiri za pacienta

Demografki podatek

spol
starost

delovna doba

zdravstvena dejavnost

Strinjanje anketirancev,
ki menijo, da je
RADIOSENZITIVNOST
ena izmed pomembnih
lastnosti pri izbiri
iodovega KS za pacienta
• 45,5% moških
• 54,5% žensk
• 15,9% 20 do 30
let
• 38,6% 31 do 40
let
• 45,5% <41let
• 15,9% 1 do 5 let
• 25% 6 do 10 let
• 18,2% 11 do 20
let
• 40,9% <21 let
•
•

68,2%
sekundarna
31,8% terciarna

Strinjanje anketirancev,
ki menijo, da je
RADIOSENZIBILNOST
ena izmed pomembnih
lastnosti pri izbiri
iodovega KS za pacienta
• 69% moških
• 48,7% žensk
• 17,9% 20 do30
let
• 35,9% 31 do 40
let
• 46,2% <41let
• 17,9% 1 do 5 let
• 23,1% 6 do 10
let
• 17,9% 11 do 20
let
• 41% <21 let
• 64,2%
sekundarna
• 35,9 % terciarna

Anketiranci, ki niso
prepričani, ali je
OSMOLALNOST ena
izmed pomembnih
lastnosti pri izbiri
iodovega KS za pacienta
• 37% moških
• 63% žensk
• 25,9% 20 do 30
let
• 29,6% 31 do 40
let
• 44,4% <41let
• 25,9% 1 do 5 let
• 18,5% 6 do 10
let
• 14,8% 11 do 20
let
• 40,7% <21 let
• 70,4%
sekundarna
• 29,6% terciarna

Ugotovili smo, da radiološki inženirji niso prepričani, katere so tiste lastnosti, ki so
pomembne za izbiro jodovega KS. Dodatna izobraževanja, seminarji in kongresi so
potrebni za obnovitev znanja radioloških inženirjev o jodovih KS, še posebej so upravičeni
za radiološke inženirje nad 41 let starosti oz. radiološke inženirje v sekundarni dejavnosti.

4.6.4 Ukrepanje v primeru pojava reakcije na KS

Kako RI ukrepa v primeru pojava blagih, zmernih in hudih reakcij na jodovo KS?
Anketiranci so tako prosto dopisali, kako ravnajo v primeru pojava različnih neželenih
učinkov na KS.
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4.6.4.1

Blag neželen učinek

Na prvem mestu so izpostavili, da zagotovijo nadzor nad pacientom, ga opazujejo, se
pogovorijo z njim, nato obvestijo zdravnika o nastali reakciji ali pokličejo internistično
prvo pomoč (IPP), po potrebi pacientu namestijo kisik in vnesejo fiziološko raztopino v
žilo, pripravijo antialergijska zdravila in reanimacijski set. Nato sledijo ukrepi po navodilu
radiologa in prenehanje apliciranja KS. Anketiranci so najmanj omenili, da izvajajo
farmakovigilanco (vsaka reakcija na KS se zabeleži in poroča).

4.6.4.2

Zmeren neželen učinek

V največji meri so anketiranci omenili, da v primeru zmerne reakcije na KS kot prvi ukrep
izvedbe obvestijo zdravnika o nastali reakciji oz. pokličejo IPP, nato opazovanje in pomoč
pacientu, kamor sodi namestitev maske s kisikom, aplikacija fiziološke raztopine, priprava
antialergijskih zdravil in reanimacijskega seta. Sledi ukrepanje po navodilu zdravnika, nato
prenehanje z apliciranjem KS, kot najmanj omenjen ukrep, ki ga izvajajo, so prav tako
omenili farmakovigilanco.

4.6.4.3

Življenjsko ogrožajoč neželen učinek

Kot ukrep, ki ga najpogosteje izvajajo pri življenjsko ogrožujočem stanju, je izpostavljen
klic na pomoč, reanimacijske ekipe, izvajanje TPO, priprava reanimacijskega seta, kisika.
Anketiranci so nato izpostavili še zagotovitev ustreznega položaja pacienta, sledi ukrepanje
po navodilu zdravnika, prenehanje z apliciranjem KS, kot najmanj omenjen ukrep, ki ga
izvajajo anketiranci, so prav tako omenili farmakovigilanco.
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4.6.5 Izkušnje RI z akutno reakcijo na KS

70% radioloških inženirjev ima izkušnje z akutno reakcijo na KS, 83% radioloških
inženirjev moškega spola in 59% ženskega spola. Razlike med spoloma so statistično
značilne (hi kvadrat test, p=0,039, Priloga 23).

Poudariti moramo tudi, da imajo največ izkušenj z akutno reakcijo na jodova KS radiološki
inženirji med 31 do 40 let (77%), najmanj pa radiološki inženirji med 20 do 30 let (45%)
starosti, vendar razlike niso statistično značilne (p>0,05), Priloga 24).

Zanimiv je podatek, da je 70% vseh naših anketirancev že imelo izkušnjo z reakcijo na
kontrastno sredstvo, večina moškega spola in dobra polovica ženskega spola. To so
predvsem radiološki inženirji med 30 do 41 let starosti. Morda je ravno izkušnja z reakcijo
na KS vzrok, da si ti radiološki inženirji ne želijo večjega obsega dela, vidijo veliko
slabosti v samem apliciranju KS in si tako tudi v manjšem odstotku želijo dodatnega
izobraževanja v primerjavi z ostalo starostno skupino radioloških inženirjev. Dodatno
izobraževanje morda povezujejo z višjo stopnjo prevzemanja odgovornosti in
pričakovanja, ali celo zahteve po samostojni izvedbi postopka aplikacije KS.

4.7 Šolanje in izobraževanje

Anketirance smo povprašali po izobraževanju na delovnem mestu; ali potekajo
izobraževanja v njihovi ustanovi in kako pogosto, zanimalo nas je tudi, ali spremljajo
novosti na področju jodovih KS in na kakšen način, in ali si želijo dodatnega izobraževnja
o jodovih KS formalno oz. neformalno.
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4.7.1 Izobraževanje na delovnem mestu

Polovica (54%) radioloških inženirjev se strinja, da potekajo izobraževanja o jodovih KS v
lastni ustanovi (RI nad 31 let starosti oz. delovno dobo nad 11 let, tabela 15) in o
potencialnih zapletih pri uporabi KS (RI z 1 do 5 let dela s KS oz. nad 11 let dela s KS,
moškega spola, tabela 15). Ta izobraževanja potekajo kot enkratno izobraževanje.

Izobraževanja o TPO so pri polovici anketiranih radioloških inženirjev (52,4%) potekala
kot večkratno izobraževanje na eno do tri leta, razlike so statistično značilne med
zdravstveno dejavnostjo, kjer se v 76,2% radiološki inženirji v terciarni dejavnosti
strinjajo, da potekajo večkratna izobraževanja o TPO, radiološki inženirji v sekundarni
dejavnosti pa se strinjajo, da potekajo večkratna izobraževanja v lastni ustanovi le v slabi
polovici (40,5%) (tabela 16). Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,028,
Priloga 25).

Tabela 15: Izobraževanje na delovnem mestu
Izvajanje izobraževanja na
delovnem mestu o

Strinjanje anketirancev

Statistična značilnost

večina (med 73,1% in 80,8%) RI s
starostjo>31 let

hi kvadrat test, p= 0,024, Priloga
26

večina (med 73,9 in 92,3%) RI z
delovno dobo >11 let

hi kvadrat test, p=0,027, Priloga
27

večina (med 75% in 77,8%) RI z 1
do 5 let dela s KS in 11 let dela in
več

kvadrat test, Sig.=0,041, Priloga
28

jodovih KS

potencialnih zapletih pri uporabi
KS

•

večina (79,3%) RI
moškega spola

•

polovica (55,9%) RI
ženskega spola

hi kvadrat test, p=0,049, Priloga
29
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Tabela 16: Povezava izobraževanj o TPO v lastni ustanovi z zdravstveno dejavnostjo
Zdravstvena dejavnost

Skupaj

V vaši ustanovi potekajo
izobraževanja o
SEKUNDARNA
(bolnišnica)
temeljnih postopkih oživljanja
(TPO)

Skupaj

TERCIARNA
(klinični center)

nikoli

14,3%

4,8%

11,1%

enkratno
izobraževanje

45,2%

19,0%

36,5%

večkratno
izobraževanje (na 1
do 3 leta)

40,5%

76,2%

52,4%

100,0%

100,0%

100,0%

4.7.2 Spremljanje novosti in izobraževanj na temo jodova KS

Večina (75%) anketirancev spremlja novosti in izobraževanja samoiniciativno in v svoji
ustanovi (57%) OBČASNO, priporočila ESUR spremlja občasno le 36% anketirancev
(graf 10).

Graf 10: Spremljanje novosti in izobraževanj na temo jodova KS OBČASNO s strani RI
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Radiološki inženirji, ki spremljajo novosti in izobraževanja o jodovih KS v lastni ustanovi
OBČASNO, so v 81% radiološki inženirji v terciarni dejavnosti (tabela 17), razlike so
statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,025, Priloga 30) in v 72,2% radiološki inženirji z 1
do 5 let dela s KS. Radiološki inženirji s 6 do 10 let dela s KS v največji meri menijo, da
NIKOLI ne spremljajo novosti in izobraževanj o jodovih KS v lastni ustanovi, in sicer kar
v polovici primerov (tabela 18). Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,016,
Priloga 31).

Priporočil ESUR 59% anketiranih NIKOLI ne spremlja. To so v 81,8% radiološki inženirji
med 20 do 30 let. Občasno spremlja priporočila ESUR polovica radioloških inženirjev nad
41 let (tabela 19). Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p=0,038, Priloga 32).

Tabela 17: Spremljanje novosti in izobraževanj o jodovih KS v zdravstveni dejavnosti
Novosti in izobraževanja o
jodovih KS spremljam

v moji ustanovi

Zdravstvena dejavnost

Skupaj

Sekundarna

Terciarna

(bolnišnica)

(klinični center)

nikoli

33,3%

9,5%

25,4%

občasno

45,2%

81,0%

57,1%

redno

21,4%

9,5%

17,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Skupaj

Tabela 18: Spremljanje novosti in izobraževanj o jodovih KS s številom let dela s KS
Novosti in izobraževanja o
jodovih KS spremljam

Število let dela s KS

1 do 5

6 do 10

11 do 20

Skupaj

21+
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v moji ustanovi

nikoli

22,2%

50,0%

11,8%

16,7%

25,4%

občasno

72,2%

50,0%

52,9%

50,0%

57,1%

35,3%

33,3%

17,5%

100,0%

100,0%

100,0%

redno

5,6%
100,0%

Skupaj

100,0%

Tabela 19: Primerjava spremljanja priporočil ESUR s starostjo
Novosti in izobraževanja o
jodovih KS spremljam

starost

Skupaj

(leta)

spremljam priporočila ESUR

20 do 30

31 do 40

nkoli

81,8%

69,2%

38,5%

58,7%

občasno

18,2%

30,8%

50,0%

36,5%

11,5%

4,8%

100,0%

100,0%

redno
Skupaj

100,0%

100,0%

41+

Iz rezultatov smo ugotovili, da večina radioloških inženirjev spremlja novosti in
izobraževanja samoiniciativno in v svoji ustanovi občasno, medtem ko priporočil ESUR
dobra polovica nikoli ne spremlja. Morda bi morali organizirati pogostejša izobraževanja
ali kratke predstavitve glavnih poudarkov oz. novosti s tega področja, bodisi na
nacionalnem (strokovni simpoziji, kongresi) ali loko-regionalnem nivoju (npr. znotraj
zdravstvene ustanove), saj je iz rezultatov razvidno, da so radiološki inženirji načeloma
zainteresirani in si želijo dodatnega znanja, hkrati pa utemeljeno pričakujejo, da bi dodatna
znanja dvignila nivo kvalitete in varnosti izvajanja postopkov s KS. K večji varnosti
preiskovanca in morda tudi k zmanjševanju deleža radioloških inženirjev, ki posega
samostojno ne želijo izvajati, bi gotovo pomembno prispeval tudi enoten predaplikativni
protokol, s katerim bi odkrivali posameznike z zvišanim tveganjem za nastop neželenega
učinka po uporabi jodovega kontrastnega sredstva, kot ga na primer v obliki vprašalnika
predlaga ESUR.
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4.7.3 Formalno in neformalno izobraževanje RI o jodovih KS

Večina radioloških inženirjev je izrazila željo, da bi jih dodatno izobrazili že med šolanjem
na fakulteti. Kar 76,2% jih je odgovorilo, da bi si želeli dodatnega izobraževanja o
lastnostih KS med rednim študijem, 74,7% o TPO in 71,4% o neželenih reakcijah.

Pri rednem šolanju na strokovnem programu Radiološka tehnologija v okviru predmeta
Diagnostična in interventna radiološka tehnologija zadnjih pet let obravnavajo vse
pomembne lastnosti in stranske učinke jodovih kontrastnih sredstev in vseh vrst aplikacij le
-tega, vključno s praktično intravensko aplikacijo.

V okviru podiplomskega izobraževanja se dobra polovica radioloških inženirjev želi
dodatno izobraževati o rizičnih skupinah pacientov (65,1%), o izbiri KS za posameznega
pacienta (63,5%), o posredovanju ob akutni reakciji (63,5%), TPO (63,5%), po-kontrastni
nefropatiji (60,3%), prepoznavi in obravnavi potencialnih zapletov pri aplikaciji KS
(58,7%), o reakcijah (57,1%), o praktičnem delu apliciranja (50,8%).

Tabela 20 nam prikazuje anketirance, ki si želijo dodatnega izobraževanja tako formalno
kot neformalno, pri čemer so razlike statistično značilne.
Tabela 20: Dodatno izobraževanje RI o KS
Želja po izobraževanju o…
(formalno/neformalno)

Želja
•

Statistična značilnost
57,7% RI >41 let
hi kvadrat test, p=0,008, Priloga
33

lastnostih KS neformalno
•

•
lastnostih KS formalno
•

polovica RI z delovno
dobo >21 let
v celoti (100%) RI z 1 do
5 let izkušenj s KS
70,6% RI z 11 do 20 let

hi kvadrat test, p=0,048, Priloga
34
hi kvadrat test, p=0,043, Priloga
35

59

•

pripravi bolnika na aplikacijo
neformalno

•
•
•

pripravi bolnika na aplikacijo
formalno

prepoznavi in obravnavi
potencialnih zapletov pri
aplikaciji KS neformalno

reakcije na KS neformalno

izbira KS za posameznega
pacienta formalno

•
•

88,9% RI z 1 do 5 let
izkušenj s KS
polovica RI z >5 let dela
izkušenj s KS
76,9% RI >41 let
polovica RI<41 let

•
•

72,4% moških
44,1% žensk

•

polovica RI na
sekundarni ravni
19% RI na terciarni ravni

•

•
•

Izbira KS za posameznega
pacienta neformalno

dela s KS
polovica RI z izkušnjami s
KS 6 do 10 let in nad 21
let
65,4% RI >41 let
42,3% RI s starostjo od
31 do 40 let

•

85,7% RI na terciarni
ravni
52,4% RI na sekundarni
ravni

hi kvadrat test, p=0,025, Priloga
36
hi kvadrat test, p=0,047, Priloga
37

hi kvadrat test, p=0,038, Priloga
38

hi kvadrat test, p=0,024, Priloga
39
hi kvadrat test, p=0,007, Priloga
40
hi kvadrat test, p=0,010, Priloga
41

Povzetek
Iz zgoraj navedenih rezultatov lahko sklepamo, da so radiološki inženirji motivirani za
pridobitev dodatnega znanja in veščin ter se želijo dodatno izobraževati o jodovih KS
formalno in neformalno. Glede na to, da je veliko število radioloških inženirjev izrazilo
željo po dodatnem izobraževanju, sklepamo, da obstaja potreba po organizaciji
izobraževanj v obliki delavnic, seminarjev, simpozijev, kongresov, itd.

Analizirali smo tudi, kateri radiološki inženirji si v večji meri želijo dodatnega
izobraževanja, ali so to radiološki inženirji, ki vnašajo oz. ne vnašajo KS, kar prikazuje
tabela 21.
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Tabela 21: Želja po dodatnem izobraževnaju RI, ki vnašajo oz. ne vnašajo KS
Želja po izobraževanju
o…

RI vnaša KS

RI ne vnaša KS

Statistična značilnost

lastnostih KS formalno

87%

66%

hi kvadrat test, p=0,045,
Priloga 42

pripravi bolnika na
aplikacijo/preiskavo
formalno

77%

53%

hi kvadrat test, p=0,043,
Priloga 43

načinu apliciranja KS
formalno

81%

56%

hi kvadrat test, p=0,038,
Priloga 44

prepoznavi in obravnavi
potencialnih zapletov pri
aplikaciji KS formalno

81%

56%

hi kvadrat test, p=0,038,
Priloga 45

reakcijah formalno

87%

56%

hi kvadrat test, p=0,007,
Priloga 46

temeljnih postopkih
oživljanja formalno

90%

59%

hi kvadrat test, p=0,005,
Priloga 47

rizičnih skupinah
formalno

74%

47%

hi kvadrat test, p=0,027,
Priloga 48

(formalno/neformalno)

Radiološki inženirji, ki vnašajo KS, si želijo več izobraževanj predvsem med šolanjem, v
primerjavi z radiološkimi inženirji, ki ne vnašajo KS (tabela 21).
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4.8 Vrednotenje hipotez

Zastavljene hipoteze smo spodaj ovrednotili na podlagi obdelanega anketnega vprašalnika.

H1: Radiološki inženirji večinoma ne izberejo in ne vnašajo KS samostojno, ampak
KS samo pripravijo za aplikacijo.
Hipotezo sprejmemo, saj radiološki inženirji v največjem odstotku samo pripravijo KS za
aplikacijo ne glede na področje dela oz. diagnostiko.

H2: Večina radioloških inženrijev se ne čuti teoretično in praktično dovolj
usposobljenih za samostojen vnos KS.

Po mnenju anketirancev so radiološki inženirji v Sloveniji trenutno strokovno usposobljeni
za vnos KS med 8% (RI na kardiološki diagnostiki) in 37% (RI na gastroenterološki
diagnostiki) po posameznih diagnostikah, vendar pa se radiološki inženirji, ki kdaj
samostojno vnašajo KS, v približno polovici primerov (i.v. in rektalna KS) ter v večini
(peroralna KS) strinjajo, da so dovolj usposobljeni za vnos KS. Take hipoteze ne moremo
sprejeti.

Anketiranci, ki trenutno ne vnašajo peroralnih KS samostojno, so mnenja, da so radiološki
inženirji dovolj usposobljeni za vnos, medtem ko za anketirance, ki ne vnašajo rektalnih
KS, tega ne moremo potrditi, saj se kar polovica (43%) anketirancev ne strinja, da so
radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos rektalnih KS. Anketiranci, ki ne vnašajo
i.v. KS, se v večini strinjajo (80%), da radiološki inženirji niso dovolj usposobljeni za vnos
i.v. KS.
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Potreba po dodatnem izobraževanju je nujna za radiološke inženirje, ki kdaj vnašajo
peroralna, rektalna, oz. i.v. KS in so mnenja, da radiološki inženirji niso dovolj
usposobljeni za izvajanje teh nalog. 38% radioloških inženirjev, ki kdaj vnašajo i.v. KS in
je mnenja, da radiološki inženirji v Sloveniji niso usposobljeni za to delo, so predvem
anketiranci ženskega spola, z delovno dobo nad 21 let.

H3: Radiološki inženirji z več let delovne dobe v večji meri vnašajo KS.

Rezultati ne nasprotujejo hipotezi. V skupini radioloških inženirjev, ki vnašajo KS, je večji
delež takih z delovno dobo nad 21 let (61%) oz. z delovno dobo 1 do 5 let (64%). Največji
delež radioloških inženirjev, ki ne vnašajo KS, pa je z delovno dobo 11 do 20 let (85%).
Razlike so statistično značilne (hi kvadrat test, p.=0,044, Priloga 14).

H4: Radiološki inženirji so teoretično in praktično dovolj usposobljeni za izvajanje
temeljnih postopkov oživljanja.

Hipotezo sprejmemo, saj se dobra polovica (60%) radioloških inženirjev strinja, da so
trenutno dovolj usposobljeni za izvajanje TPO, medtem ko se jih 37% ne strinja, da so
trenutno dovolj usposobljeni za izvajanje TPO. 25% anketirancev se strinja, da bi se
dodatno izobraževali o TPO in se trenutno ne čutijo usposobljene.

H5: V ustanovah, kjer so radiološki inženirji zaposleni, ne poteka organizirano
izobraževanje radioloških inženirjev s področja jodovih KS.
Izobraževanja o jodovih KS v lastni ustanovi potekajo le malokrat, v polovici primerov
(54%) kot enkratno izobraževanje, v skoraj tretjini primerov (30,2%) pa sploh ne. Čeprav
ne moremo potrditi hipoteze, da izobraževanje sploh ne poteka, takšno izobraževanje ne
poteka redno.
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H6: Radiološki inženirji, ki aplicirajo KS, si želijo več izobraževanj o jodovih KS v
primerjavi z radiološkimi inženirji, ki ne aplicirajo KS samostojno.

Hipotezo sprejmemo. Lahko rečemo, da si radiološki inženirji, ki vnašajo KS, želijo več
izobraževanj predvsem med šolanjem, v primerjavi z radiološkimi inženirji, ki ne vnašajo
KS.

H7: Radiološki inženirji, zaposleni v sekundarni dejavnosti, v večji meri samostojno
izberejo, pripravijo in vnesejo KS v primerjavi z radiološkimi inženirji v terciarni
zdravstveni dejavnosti.

Hipotezo zavrnemo. Delež radioloških inženirjev, ki pripravijo, vnesejo in izberejo KS, je
večji v terciarni dejavnosti (29%), vendar razlike niso statistično značilne (hi kvadrat test,
p=0,391, Priloga 13).
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5 ZAKLJUČKI IN SKLEPI

Radiološki inženirji v Sloveniji v praksi po posameznih diagnostikah pripravljajo KS za
pacienta v 64% do 92%. Vnos in izbira KS s strani radioloških inženirjev v praksi (17% do
50%) trenutno predstavljata po posameznih diagnostikah, kot tudi želji po dodatnem
izobraževanju (25% do 43%), majhen odstotek dela. Željo po dodatnem izobraževanju so
anketiranci izrazili predvsem o pripravi KS (61% do 83%).

Kar polovica (49,2%) anketirancev je takih, ki v praksi vnašajo KS vsaj pri eni preiskavi
(vnašajo KS pri gastroenterološki preiskavi, ne vnašajo pa KS pri CT-preiskavi, čeprav

sodelujejo pri njej itd.). Največji delež radioloških inženirjev, ki vnašajo KS vsaj pri eni
preiskavi, je z delovno dobo nad 21 let oz. z delovno dobo 1 do 5 let, najmanjši pa v
skupini radioloških inženirjev z delovno dobo 11 do 20 let. Razlike so statistično značilne
(hi kvadrat test, p=0,044, Priloga 14).

Anketiranci, ki menijo, da so radiološki inženirji dovolj usposobljeni za vnos KS, se
strinjajo, da bi bili ob dodatnem teoretičnem in praktičnem izobraževanju še bolj
usposobljeni za vnos rektalnih in i.v. KS, medtem ko za vnos peroralnih KS tega ne
moremo trditi.

Na podlagi vprašanj o prednostih in slabostih apliciranja KS s strani radioloških inženirjev
smo ugotovili, da po mnenju anketirancev radiološki inženirji ne želijo aplicirati KS, saj
vidijo več slabosti kot prednosti v apliciranju KS za njihov profil.

Radiološki inženirji so mnenja, da mora biti zdravnik radiolog ob apliciranju KS (tudi, če
ne aplicira sam) ob pacientu in prisoten pri preiskavi ali v neposredni bližini (v diagnostiki,
kjer se preiskava izvaja).
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V polovici primerov poteka izobraževanje o TPO v ustanovah, kjer so radiološki inženirji
zaposleni, tako se posledično radiološki inženirji v 60% strinjajo, da so dovolj usposobljeni
za izvajanje TPO.

70% vseh naših anketirancev je že imelo izkušnjo z reakcijo na kontrastno sredstvo, večina
moškega spola in dobra polovica ženskega spola. To so predvsem radiološki inženirji med
30 do 41 let starosti, vendar razlike niso statistično značilne.

Večina radioloških inženirjev spremlja novosti in izobraževanja samoiniciativno in v svoji
ustanovi občasno, medtem ko priporočil ESUR dobra polovica nikoli ne spremlja.

V okviru formalnega izobraževanja bi moral biti večji poudarek temam, povezanim z
jodovimi KS, kot so na primer lastnosti jodovih KS, TPO in reakcije na KS.

Radiološki inženirji si po pridobljeni diplomi želijo več dodatnega izobraževanja, v
primerjavi z izobraževanjem med šolanjem predvsem o posredovanju ob akutni reakciji,
rizičnih skupinah, po-kontrastni nefropatiji in izbiri KS za posameznega pacienta.

Radiološki inženirji, ki vnašajo KS, se želijo v večji meri dodatno izobraževati, so bolj
motivirani za dodatno znanje kot radiološki inženirji, ki ne vnašajo KS.

Če primerjamo rezultate naše raziskave z že omenjenimi rezultati iz ostalih držav,
ugotovimo, da je delež radioloških inženirjev, ki samostojno, kot del rednih delovnih nalog
ali le občasno vnašajo KS, v različnih državah in tudi med različnimi izvajalci ali nivoji
zdravstvene ustanove znotraj sistema, različen. V primerjavi z Veliko Britanijo radiološki
inženirji v Sloveniji vnašajo KS v nižjem %. V raziskavi leta 2005 so ugotovili, da
radiološki inženirji v Veliki Britaniji vnašajo i.v. KS v 95%, medtem ko slovenski
radiološki inženirji v praksi trenutno kdaj samostojno vnašajo i.v. KS v 66%. Ne glede na
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vrsto vnosa (i.v., peroralni, rektalni vnos) pa vnašajo KS slovenski radiološki inženirji po
različnih diagnostikah v trenutni praksi med 17% do 50%. V primerjavi z raziskavo, ki so
jo izvedli Toh et al., leta 2007, radiološki inženirji v Sydneyski regiji vnašajo KS v 36,7%.
Raziskava, ki so jo Munro et al. objavili leta 2012, kaže, da 27,3% radioloških inženirjev v
Južni Afriki meni, da vnašajo oz. so vnašali KS kot del svojih rednih obveznosti. K
takšnim rezultatom verjetno veliko prispevajo različna pravno-formalna ureditev, realno
stanje kadrov in organizacije tega področja kot tudi zgodovinske posebnosti razvoja
panoge v posamezni državi ali področju izvajanja zdravstvenih storitev.

Radiološki inženirji v Sloveniji izvajajo previdnostne ukrepe pred aplikacijo KS (predvsem
preverijo predhodne reakcije na KS), imajo izkušnje s pojavom akutne reakcije na KS
(70% vseh anketirancev) in znajo odreagirati v primeru le-te. So motivirani za dodatna
znanja (v splošnem si želijo dodatnega izobraževanja predvsem o pripravi KS), imajo željo
po dodatnem izobraževanju (formalno o jodovih KS, TPO in reakcije na KS, neformalno o
posredovanju ob akutni reakciji, rizičnih skupinah, po-kontrastni nefropatiji in izbiri KS za
posameznega pacienta), v praksi pa trenutno v največjem odstotku (odstotku (64% do
92%) samo pripravijo KS za pacienta.

Menim, da obstaja potreba po natančnejšem definiranju pristojnosti in nalog radiološkega
inženirja na področju dela s kontrastnimi sredstvi (izbira, priprava, vnos, nadzor,
odgovornost ipd.) na ravni zdravstvenega sistema in države kot celote, ki mora biti
sistemsko podprta s pripravo ustreznih predpisov, učnih podlag in programov na vseh
relevantnih nivojih, z začetkom v okviru programa formalnega izobraževanja (študij na
ZF), usposabljanja znotraj zdravstvene ustanove, rednega obnavljanja in izpopolnjevanja
znanja ter tudi ureditve pravno-formalnih okvirjev vseh aspektov odgovornosti
radiološkega inženirja. Povsem jasno in nedvoumno morajo biti opredeljene redne delovne
obveznosti radiološkega inženirja glede dela s kontrastnimi sredstvi, zagotovljene morajo
biti možnosti ustreznega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja radioloških
inženirjev, saj bodo le tako ti naloge opravljali strokovno odlično in uporabniku
zdravstvenih storitev omogočili najvišjo možno in zahtevano kvaliteto ter varnost
zdravstvene obravnave na tem področju.
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Ponovitev anketnega vprašalnika v prihodnosti bi morda podala drugačne rezultate in s tem
morda tudi višji odstotek apliciranja KS v praksi s strani radioloških inženirjev (kar nekako
nakazuje že naša raziskava, saj mladi RI (1 do 5 let delovne dobe) in RI z nad 21 let
delovne dobe vnašajo KS v večjem odstotku v primerjavi z ostalo populacijo radioloških
inženirjev). Tako bi lahko potrdili učinek študijskega programa (od leta 2008) in napredek
ter dvig ugleda radiološkega inženirja v Sloveniji.
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7 PRILOGE

7.1 Priloga 1: Izjava o avtorstvu
Zdravstvena fakulteta

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisani/-a
magistrant/-ka študijskega programa
z vpisno številko
rojena
sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom

ki je nastalo ob pomoči mentorja/mentorice

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/a samostojno, s korektnim navajanjem literature in ob
pomoči mentorja/-rice ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za
moje magistrsko delo in moj status.
V Ljubljani, dne____________________

Podpis avtorja/-rice
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7.2 Priloga 2: Prošnja za sodelovanje pri oceni usposobljenosti
radioloških inženirjev
Mateja Hohnec
gsm:
e-naslov:

25.3.2013

Zadeva: prošnja za sodelovanje pri oceni usposobljenosti radioloških inženirjev

Spoštovani,
sem absolventka magistrskega študija Radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti Univerze v
Ljubljani. Na Zdravstveni fakulteti bi želeli še izboljšati izobraženost radioloških inženirjev za še
kvalitetnejše delo v praksi. Za dosego cilja Vas prosimo za oceno trenutnega stanja, Vaše mnenje in
mnenje čim večjega števila Vaših kolegov. Z Vašo pomočjo lahko dosežemo realno oceno stanja,
kar bo lahko podlaga za izboljšano izobraževanje bodočih radioloških inženirjev in za organizacijo
relevantnih izpopolnjevanj radioloških inženirjev, ki že delajo v praksi.
Pod vodstvom mentorice prof. dr. Irine Milisav Ribarič sem pripravila 15- minutno spletno anketo
z naslovom »Uporaba jodovih kontrastnih sredstev - praktične izkušnje radioloških inženirjev v
Sloveniji«, s katero želimo pridobiti vpogled v trenutno stanje na tem področju.
Menimo, da imate kot vodja radioloških inženirjev največji vpogled v delo sodelavcev, zato Vas
naprošamo, da bi izpolnili pripravljeno anketo, hkrati pa nam pomagate in priporočite tudi Vaše
kolege, ki pri svojem delu uporabljajo jodova kontrastna sredstva, ter jih v našem imenu naprosite
za privolitev k izpolnitvi ankete.
Hvaležni bomo, če nam boste lahko posredovali naslove elektronske pošte inženirjev, ki so
pripravljeni sodelovati, na spodaj navedeni elektronski naslov. Uporabili jih bomo izključno za
posredovanje spletnega naslova do ankete.
Anketa je povsem anonimna.
Prosili bi Vas tudi za informacijo o številu inženirjev, ki v Vaši ustanovi delajo z jodovimi
kontrastnimi sredstvi.
Na Vašo željo Vam bomo z veseljem posredovali statistično obdelane skupne rezultate tega
vprašalnika opravljenega v zdravstvenih ustanovah v Republiki Sloveniji.
Za dodatna pojasnila ali informacije sem na voljo na tel., ali na e-naslov:
mateja.hohnec@gmail.com
Iskreno se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in si želimo, da bo tudi Vaš trud pripomogel k večji
uporabnosti bodočih mladih sodelavcev in k dodatnim uspehom Vašega tima.

V upanju na odgovor Vas lepo pozdravljam.
Mateja Hohnec, dipl. inž. rad.

7.3 Priloga 3: Anketni vprašalnik

ANKETA O UPORABI JODOVIH KONTRASTNIH SREDSTEV IN
PRAKTIČNIH IZKUŠNJAH RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V
SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH

Pozdravljeni!

Sem absolventka magistrskega študija Radiološke tehnologije na
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Zdravstveni fakulteti bi
želeli še izboljšati izobraženost radioloških inženirjev za še kvalitetnejšo
delo v praksi. Za dosego cilja Vas prosimo za oceno trenutnega stanja
in Vaše mnenje. Z Vašo pomočjo lahko dosežemo realno oceno stanja,
kar bo lahko podlaga za izboljšano izobraževanje bodočih radioloških
inženirjev in za organizacijo relevantnih izpopolnjevanj radioloških
inženirjev, ki že delajo v praksi.

Izpolnjevanje ankete Vam bo vzelo 15 minut časa.
Pri vsakem vprašanju označite eno ali več možnosti, v skladu z navodili
za posamezno vprašanje. Ker lahko nevede izpustite kakšen odgovor,
Vas bomo v tem primeru na to opozorili.
Vljudno Vas prosimo, da izpolnite vprašalnik v celoti, saj bo to ključno
pripomoglo k uporabnosti rezultatov.
Za odgovore Vam bomo hvaležni, hkrati pa želimo, da bo tudi Vaš trud
pripomogel k večji uporabnosti bodočih mladih sodelavcev in k dodatnim
uspehom Vašega tima.

Želimo Vam lep dan.
Navodila za izpolnjevanje:
- Če ste se odločili za sodelovanje, pojdite na vprašalnik s klikom na
gumb "Naslednja stran".

Oddelek za radiološko tehnologijo
Avtor: Mateja Hohnec, dipl. inž.rad.
Mentor:prof.dr. Irina Milisav Ribarič

Q1 - Katere preiskave izvajate?
Možnih je več odgovorov

Gastroenterološke
Urološke
CT
Angiografske
Kardiološke

Q2 - Katera vloga in stopnja odgovornosti po vašem mnenju ustreza trenutni strokovni
usposobljenosti radiološkega inženirja (RI)? (prosim, da za vsako diagnostiko izberete ustrezne trditve)

RI
samostojn
o izbere
KS

RI
pripravi
KS

RI vnese
KS

Nič od
tega

Ne vem

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q3 - Katera vloga/odgovornost bi bila primerna ob dodatni strokovni usposobljenosti
radiološkegainženirja (RI)? (prosim, da za vsako diagnostiko izberete eno ali več izmed ponujenih
možnosti)

RI
samostojno
izbere KS
Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska

RI pripravi
KS

RI vnese
KS

Nič od tega

Ne vem

Kardiološka

Q4 - Kakšna je vaša trenutnapraksa aplikacije kontrastnih sredstev? (prosim, da za vsako diagnostiko
izberete eno ali več izmed ponujenih možnosti)

RI
samostojn
o izbere
KS

RI
pripravi
KS

RI vnese
KS

Nič od
tega

Ne vem

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q5 - Trenutno so RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za vnos... (ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m
PERORALNIH jodovih KS
REKTALNIH jodovih KS
INTRAVENSKIH jodovih KS

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Q6 - Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za
vnos... (ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Pogost
o

Vedno

Ne
vem

PERORALNIH jodovih KS
REKTALNIH jodovih KS
INTRAVENSKIH jodovih KS

Q7 - Ali trenutno RI kdaj samostojno vnašate KS? (ustrezno označite)

Nikoli

Občas
no

PERORALNA
REKTALNA
INTRAVENSKA

Q8 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate PERORALNA jodova KS. Kako pogosto se to dogaja (št.
aplikacij/dan)? (ustrezno označite)

1 do 5

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

5 do 10

več kot
10

ne
vnašam

Q9 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate REKTALNA jodova KS. Kako pogosto se to dogaja (št.
aplikacij/dan)? (ustrezno označite)

1 do 5

5 do 10

več kot
10

ne
vnašam

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q10 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate INTRAVENSKA jodova KS. Kako pogosto se to dogaja
(št. aplikacij/dan)? (ustrezno označite)

1 do 5

5 do 10

več kot
10

ne
vnašam

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q11 - Katere so po vašem mnenju glavne prednosti apliciranja KS s strani RI? (ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m
razbremenitev radiologov
radiologi zaradi digitalizacije niso več
vedno prisotni na oddelkih, zato je to

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

eden od načinov, da lahko preiskavo
izvedemo brez čakanja na radiologa
dvig ugleda RI
hitreje izvedena preiskava
povečano zadovoljstvo ob delu RI
ni prednosti
manj osebja se menja ob pacientu, zato je
ta izpostavljen manjšemu stresu

Q12 - Ali bi izpostavili še kakšno drugo prednost?

Q13 - Katere so po vašem mnenju slabosti apliciranja KS s strani RI? (ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

večja odgovornost
povečanje delovnih obveznosti RI
povečan stres
povečana možnost poškodbe RI z iglo
ni slabosti

Q14 - Ali bi izpostavili še kakšno drugo slabost? (prosim, dopišite)

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Q15 - V času aplikacije KS je radiolog dostopen...
Možnih je več odgovorov

Po telefonu v bližnji sobi
Na klic (v istem ali sosednjem prostoru)
Ni v ustanovi v času aplikacije
Drugo:

Q16 - Kako bi bilo po vašem mnenju najbolje (da bi bil dostopen radiolog v času aplikacije)?
Možnih je več odgovorov

Po telefonu v bližnji sobi
Na klic (v istem ali sosednjem prostoru)
Ni v ustanovi v času aplikacije
Drugo:

Q17 - PROTOKOLI DELA, NEŽELENE REAKCIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPI
Kaj vi preverjate pred aplikacijo i.v. jodovega KS? (prosim, dopišite)

Q18 - V kolikšni meri se strinjate s spodnjima trditvama? (ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m
Trenutno so RI teoretično in praktično
dovolj usposobljeni za izvajanje
temeljnih postopkov oživljanja.
Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI
teoretično in praktično dovolj
usposobljeni za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja.

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Q19 - Katere izmed spodaj naštetih lastnosti jodovega KS imajo po vašem mnenju pomembno vlogo
pri izbiri KS, ki ga aplicirate pacientu? (ustrezno označite)

DA

NE

Osmolarnost
Viskoznost
Ionska/neionska KS
Radiosenzitivnost
Radiosenzibilnost
Osmolalnost
Kemotoksičnost

Q20 - Kako ukrepate ob morebitni reakciji na KS v primeru...? (prosim, dopišite)

Vpišite besedilo
blage reakcije (slabost, urtikarija, blaga
oblika bruhanja, srbenje)e besedilo
zmerne reakcije (resnejši pojav bruhanja,
izrazita urtikarija, bronhospazem, edem na
predelu obraza)
življenjsko ogrožajoče reakcije (anafilaktični
šok)

Q21 - Imate izkušnjo z akutno reakcijo na KS? (ustrezno obkrožite)

Da
Ne
Ne vem, ne spomnim se

NISEM
PREPRIČAN

Q22 - V vaši ustanovi potekajo izobraževanja/usposabljanja za RI o... (ustrezno označite)

Nikoli

1x
izobraževanj
e

Večkratno
izobraževanj
e (na 1-3
leta)

jodovih KS
potencialnih zapletih pri uporabi KS
temeljnih postopkih oživljanja

Q23 – Novosti in izobraževanja o jodovih KS spremljate… (vsako trditev ustrezno označite)

Nikoli

Občasno

Redno

samoiniciativno
v moji ustanovi
spremljam priporočila ESUR

Q24 - Na katerem področju si želite, da bi se s formalnim izobraževanjem (med šolanjem) ali
neformalnim izobraževanjem (izobraževanja po pridobljeni diplomi) dodatno izobraževali na temo o
kontrastnih sredstvih? (prosim, ustrezno označite)

FORMALNO
(MED
ŠOLANJEM)

lastnosti KS
izbira KS za posameznega pacienta
priprava bolnika na aplikacijo/preiskavo
načini apliciranja KS
praktični del apliciranja KS

NEFORMALNO
(PO
PRIDOBLJENI
DIPLOMI)

prepoznava in obravnava potencialnih
zapletov pri aplikaciji KS
reakcije
posredovanje ob akutni reakciji
temeljni postopki oživljanja
po-kontrastna nefropatija (CIN)
rizične skupine

Q25 - Bi izpostavili še katero drugo področje, o katerem bi se izobraževali? (prosim, dopišite)

D1 - SPOL
MOŠKI
ŽENSKI

D2 - Vaša starost (izberite):

D3 - Delovna doba v letih (izberite):

D4 - Število let dela s KS (izberite):

D5 - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
SEKUNDARNA (bolnišnica)
TERCIARNA (klinični center)

Za sodelovanje v anketi se Vam iskreno zahvaljujemo. Čas in trud, ki ste ju vložili v izpolnjevanje
anketnega vprašalnika, pomenita nepogrešljiv prispevek k učinkoviti prepoznavi priložnosti za
izboljšave trenutnega sistema izobraževanja kot temelja strokovne usposobljenosti bodočih kolegic
in kolegov. Ustrezna usposobljenost je osnova učinkovitega dela in strokovno odlične obravnave
uporabnikov zdravstvenih storitev kar je nedvomno naš skupen cilj. Zaradi Vašega prispevka smo
mu bližje.
Na Vašo željo Vam bom z veseljem posredovala statistično obdelane skupne rezultate
anketnega vprašalnika. V primeru, da rezultate želite, mi neodvisno od ankete to sporočite
na e-naslov:mateja.hohnec@gmail.com.
Hvala!

7.4 Priloga 4: Pilotska različica ankete (1- word oblika)

ANKETA O UPORABI JODOVIH KONTRASTNIH SREDSTEV IN PRAKTIČNIH IZKUŠNJAH
RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH

Pozdravljeni
Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani bi želeli izboljšati izobraževanje radioloških inženirjev za čim boljšo pripravljenost diplomantov
za delo v praksi. Za dosego cilja potrebujemo realno analizo in oceno trenutnega stanja, kar lahko dosežemo le z Vašo pomočjo. Vljudno Vas
prosimo, da kot strokovnjak v praksi z nami delite svoje poglede in cenjeno mnenje.
Zavedamo se, da je Vaš čas dragocen, zato smo v okviru magistrske naloge študentke Mateje Hohnec, dipl. inž. rad. pripravili 10-minutni
vprašalnik o uporabi jodovih kontrastnih sredstev, praktičnih izkušnjah, ter ustreznosti izobraževanja radioloških inženirjev za uporabo
kontrastnih sredstev.
Na vašo željo Vam bomo z veseljem posredovali statistično obdelane skupne rezultate tega vprašalnika opravljenega v zdravstvenih ustanovah v
Republiki Sloveniji. V tem primeru bomo Vaše podatke oziroma podatke Vaše Inštitucije hranili ločeno od vprašalnika.

Iskreno se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in si želimo, da bo tudi Vaš trud pripomogel k večji uporabnosti bodočih mladih sodelavcev in k
dodatnim uspehom Vašega tima.
Oddelek za radiološko tehnologijo
Avtor: Mateja Hohnec, dipl. inž. rad.
Mentor: prof. dr. Irina Milisav Ribarič

VLOGA IN USPOSOBLJENOST RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA (RI)
1. Katera kontrastna sredstva (v nadaljevanju KS) uporabljate pri svojem delu? (prosim, ustrezno obkrožite; možnih je več odgovorov)
IOMERON 400

IOMERON 300

ULTRAVIST 300

IOPAMIRO 300

VISIPAQUE 270

GASTROGRAFIN

IOMERON 350

ULTRAVIST 370

IOPAMIRO 370

VISIPAQUE 320

GASTROMIRO

OMNIPAQUE 350

DRUGO: (dopišite)

2. Katera vloga in stopnja odgovornosti po vašem mnenju ustreza trenutni strokovni usposobljenosti radiološkega inženirja (RI)? (prosim, da za vsako
diagnostiko izberete eno izmed ponujenih trditev in ustrezno označite z x)
Tabela 1
Gastroenterološka
RI ne izbere, ne pripravi, vendar vnese KS.

Urološka

CT

Angiografska

Kardiološka

RI pripravi in vnese KS, ki ga je predpisal radiolog.
RI samostojno izbere, pripravi in vnese KS, kot to zahteva
protokol posamezne preiskave.
RI ne izbere, ne pripravi in ne vnese KS
RI ne izbere, vendar pripravi in ne vnese KS

Ne vem, ne izvajam teh preiskav.

3. Katera vloga in stopnja odgovornosti bi bila primerna ob dodatni strokovni usposobljenosti radiološkega inženirja (RI)? (prosim, da za vsako
diagnostiko izberete eno izmed ponujenih trditev in ustrezno označite z x)
Tabela 2
Gastroenterološka
RI ne izbere, ne pripravi, vendar vnese KS.
RI pripravi in vnese KS, ki ga je predpisal radiolog.

Urološka

CT

Angiografska

Kardiološka

RI samostojno izbere, pripravi in vnese KS, kot to zahteva
protokol posamezne preiskave.
RI ne izbere, ne pripravi in ne vnese KS
RI ne izbere, vendar pripravi in ne vnese KS

Ne vem, ne izvajam teh preiskav.

4. Kakšna je vaša trenutna praksa aplikacije kontrastnih sredstev? (prosim, da za vsako diagnostiko izberete eno izmed ponujenih trditev in ustrezno
označite z x)
Tabela 3
Gastroenterološka
RI ne izbere, ne pripravi, vendar vnese KS.
RI pripravi in vnese KS, ki ga je predpisal radiolog.
RI samostojno izbere, pripravi in vnese KS, kot to zahteva

Urološka

CT

Angiografska

Kardiološka

protokol posamezne preiskave.
RI ne izbere, ne pripravi in ne vnese KS
RI ne izbere, vendar pripravi in ne vnese KS

Ne vem, ne izvajam teh preiskav.

5. Trenutno so RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za vnos jodovih KS. (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 4

sploh se ne strinjam

1

PERORALNIH

REKTALNIH

bolj se NE

deloma se

bolj SE

strinjam kot

strinjam, deloma

strinjam kot

strinjam

se ne strinjam

ne strinjam

2

3

4

popolnoma se strinjam

5

INTRAVENSKIH

6. Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za vnos jodovih KS. (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 5

popolnoma se strinjam
sploh se ne strinjam
1

PERORALNIH

REKTALNIH

INTRAVENSKIH

bolj se NE strinjam
kot strinjam

deloma se
strinjam, deloma
se ne strinjam

bolj SE
strinjam kot
ne strinjam

2

3

4

5

7. Trenutno RI včasih samostojno vnašajo KS. (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 6

sploh se ne strinjam
1

PERORALNA

REKTALNA

INTRAVENSKA

bolj se NE

deloma se

bolj SE

strinjam kot

strinjam, deloma

strinjam kot

strinjam

se ne strinjam

ne strinjam

2

3

4

popolnoma se strinjam

5

Če se strinjate s katerokoli trditvijo, kako pogosto se to dogaja (npr. št. aplikacij/dan, /teden ali /mesec)? (prosim dopišite)
Tabela 7

KS

Št. aplikacij /dan,/ teden ali /mesec

PERORALNA

REKTALNA
INTRAVENSKA

8. Trenutno so RI teoretično in praktično dovolj usposobljen za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 8

popolnoma se strinjam
sploh se ne strinjam

1

bolj se NE strinjam kot

deloma se strinjam,

bolj SE strinjam kot

strinjam

deloma se ne strinjam

ne strinjam

2

3

4

5

9. Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja. (prosim, ustrezno
označite z x)
Tabela 9

popolnoma se strinjam
sploh se ne strinjam

1

bolj se NE strinjam kot
strinjam

deloma se strinjam,
deloma se ne strinjam

bolj SE strinjam kot
ne strinjam

2

3

4

5

10. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti apliciranja KS s strani RI? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 10

sploh se ne strinjam

bolj se NE

deloma se

bolj SE

strinjam kot

strinjam, deloma

strinjam kot

strinjam

se ne strinjam

ne strinjam

popolnoma se strinjam

1

razbremenitev radiologov
radiologi zaradi digitalizacije niso več vedno
prisotni na oddelkih, zato je to eden od
načinov, da lahko preiskavo izvedemo brez
čakanja na radiologa

dvig ugleda RI

hitreje izvedena preiskava
povečano zadovoljstvo ob delu RI

ni prednosti

manj osebja se menja ob pacientu, zato je ta
izpostavljen manjšemu stresu
Drugo (dopišite)

2

3

4

5

11. Katere so po vašem mnenju slabosti apliciranja KS s strani RI? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 11

sploh se ne strinjam

1

večja odgovornost
povečanje delovnih obveznosti RI

povečan stres

povečana možnost poškodbe RI z iglo

ni slabosti

bolj se NE

deloma se

bolj SE

strinjam kot

strinjam, deloma

strinjam kot

strinjam

se ne strinjam

ne strinjam

2

3

4

popolnoma se strinjam

5

Drugo (dopišite)

DOSTOPNOST ZDRAVNIKA, ZDRAVIL IN PRIPOMOČKOV
12. V času aplikacije KS je radiolog dostopen? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 12

Na klic (v istem ali sosednjem prostoru)

Po telefonu v bližnji sobi

Ni v ustanovi v času aplikacije

Trenutno stanje

Kako bi bilo po vašem mnenju najbolje?

(prosim označite z x)

(prosim označite z x)

Drugo (dopišite)

13. Ali so v diagnostiki, kjer se izvaja preiskava s kontrastnim sredstvom vedno na voljo? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 13
DA

Merilec arterijskega krvnega tlaka

Pulzni oksimeter

Kisik
i.v hidrokortizon

i.v diazepam

i.v atropin

i.v antihistamin

NE

NISEM PREPRIČAN

i.v adrenalin

EKG monitor
Enosmerni dihalni aparat

Bronhodilatator

PROTOKOLI DELA, NEŽELENE REAKCIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPI
14. Ali je potrebno, da se pred aplikacijo KS preveri… (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 14

DA

Ali pri pacientu obstaja
nagnjenost za morebitno
reakcijo na KS?

Vrednosti retentov (kreatinin,

NE

OBČASNO

NISEM PREPRIČAN

sečnina)

Uporaba preventivnih
ukrepov za zmanjšanje
tveganja razvoja CIN - pokontrastne nefropatije

Vrednost glomerulne filtracije
pri bolnikih z znano kronično
ledvično boleznijo

15. Katere izmed spodaj naštetih lastnosti jodovega KS imajo po vašem mnenju pomembno vlogo pri izbiri KS, ki ga aplicirate pacientu? (prosim,
ustrezno označite z x)
Tabela 15

DA

Osmolarnost

Viskoznost

NE

NISEM PREPRIČAN

Ionska/neionska KS

Radiosenzitivnost
Radiosenzibilnost

Osmolalnost

Kemototoksičnost

Temperatura

16. Katera stanja po vašem mnenju zvišajo tveganje za akutno ledvično odpoved zaradi aplikacije kontrastnega sredstva? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 16

DA
Hipertenzija

Kronična levična bolezen

NE

NISEM PREPRIČAN

Alergija na kontrastno sredstvo

Kronična obstruktivna pljučna bolezen
Bolezen koronarnih arterij

Sladkorna bolezen

Periferna žilna bolezen

Anemija
Odpoved srca zaradi zastoja

Atrijska fibrilacija

17. Katero stanje (iz prejšnjega vprašanja) po vašem mnenju predstavlja največje tveganje za akutno ledvično odpoved? (prosim, dopišite)

18. Kako RI po vašem mnenju posredujejo ob morebitni reakciji na KS? (prosim, dopišite)

Tabela 17

Blaga reakcija (slabost, urtikarija, blaga oblika

Zmerna reakcija (resnejši pojav bruhanja, izrazita

bruhanja, srbenje)

urtikarija, bronhospazem, edem na predelu obraza)

Življenjsko ogrožajoča reakcija (anafilaktični šok)

19. Kako bi lahko RI ob dodatnem strokovnem usposabljanju posredovali ob morebitni reakciji na KS? (prosim, dopišite)
Tabela 18
Blaga reakcija (slabost, urtikarija, blaga oblika

Zmerna reakcija (resnejši pojav bruhanja, izrazita

bruhanja, srbenje)

urtikarija, bronhospazem, edem na predelu obraza)

Življenjsko ogrožajoča reakcija (anafilaktični šok)

20. Kako ukrepate ob morebitni reakciji na KS? (prosim, dopišite)
Tabela 19
Blaga reakcija (slabost, urtikarija, blaga oblika

Zmerna reakcija (resnejši pojav bruhanja, izrazita

bruhanja, srbenje)

urtikarija, bronhospazem, edem na predelu obraza)

21. Imate izkušnjo z akutno reakcijo na KS? (prosim, ustrezno obkrožite)

DA

NE

NISEM PREPRIČAN

Če ste odgovorili z DA, prosim, dopišite, za kakšne vrste reakcije je šlo (blaga, zmerna, huda)?

Življenjsko ogrožajoča reakcija (anafilaktični šok)

ŠOLANJE IN IZOBRAŽEVANJE
22. V moji ustanovi potekajo izobraževanja/usposabljanja za RI o... (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 20

deloma se strinjam,

sploh se ne strinjam
1

jodovih KS

potencialnih zapletih pri
uporabi KS
temeljnih postopkih
oživljanja

popolnoma se strinjam

bolj se NE strinjam

deloma se ne

bolj SE strinjam

kot strinjam

strinjam

kot ne strinjam

2

3

4

5

Če ste obkrožili občasno, ali redno na koliko časa? Ali si moda želite bolj pogosta usposabljanja? (prosim, dopišite)
Tabela 21

Jodova KS

Potencialni zapleti pri uporabi KS

Temeljni postopki oživljanja

23. Na katerem področju si želite, da bi se s formalnim izobraževanjem (med šolanjem) ali neformalnim izobraževanjem (izobraževanja po pridobljeni
diplomi) dodatno izobraževali na temo o kontrastnih sredstvih? (prosim, ustrezno označite z x)
Tabela 22
Izobraževanje
(prosim ustrezno označite z x)

Dodatno bi se želel izobraževati na temo…
lastnosti KS

Formalno (med šolanjem)

Neformalno (po pridobljeni diplomi)

izbira KS za posameznega pacienta

priprava bolnika na aplikacijo/preiskavo
načini apliciranja KS

praktični del apliciranja KS

prepoznava in obravnava potencialnih zapletov pri aplikaciji KS

reakcije
posredovanje ob akutni reakciji

po-kontrastna nefropatija (CIN)

rizične skupine

drugo (dopišite)

24. Novosti in izobraževanja o jodovih KS spremljam… (prosim, da za vsako trditev ustrezno označite z x)
Tabela 23
Nikoli

Občasno

Redno

1

2

3

samoiniciativno

v moji ustanovi
spremljam priporočila ESUR

PODATKI ZA STATISTIKO
Tabela 24
SPOL (prosim, ustrezno obkrožite)
STAROST (prosim, dopišite)

MOŠKI

ŽENSKA

DELOVNA DOBA (prosim, dopišite)
IZOBRAZBA (prosim, dopišite)
ŠTEVILO LET/MESECEV DELA s KS (prosim, dopišite)
STROKOVNO PODROČJE, S KATERIM SE UKVARJATE (npr. interventna radiologija,
CT,urološka, gastroenterološka diagnostika, itd.) (prosim, dopišite)

REGIJA (prosim, ustrezno obkrožite):

Pomurska

Podravska

Koroška

Savinjska

Zasavska

Spodnjeposavska

Jugovzhodna

Osrednjeslovenska

Gorenjska

Notranjsko-kraška

Goriška

Obalno-kraška

7.5 Priloga 5: Pilotska različica ankete (2-spletna anketa)

ANKETA O UPORABI JODOVIH KONTRASTNIH SREDSTEV IN
PRAKTIČNIH IZKUŠNJAH RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V
SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH

Pozdravljeni!
Pred vami je anketa o kontrastnih sredstvih. Izpolnjevanje ankete vam bo
vzelo od 10 do 15 minut časa. Le z vašo pomočjo lahko dosežemo tisto,
kar je najpomembnejše - dobra kakovost dela in ugled vsakega
radiološkega inženirja posebej.
Pri vsakem vprašanju označite eno ali več možnosti, v skladu z navodili
za posamezno vprašanje. Ker lahko nevede izpustite kakšen odgovor,
vas bomo v tem primeru na to opozorili.
Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnik v celoti, saj bo to ključno
pripomoglo k uporabnosti rezultatov.
Za odgovore vam bomo hvaležni, hkrati pa želimo, da bo tudi vaš trud
pripomogel k večji uporabnosti bodočih mladih sodelavcev in k dodatnim
uspehom vašega tima.
Želimo vam lep dan.
Navodila za izpolnjevanje:
- Če ste se odločili za sodelovanje, pojdite na vprašalnik s klikom na
gumb "Naslednja stran".

Oddelek za radiološko tehnologijo

Avtor: Mateja Hohnec, dipl. inž.rad.
Mentor:prof.dr. Irina Milisav Ribarič

Q1 - Katere preiskave izvajate?
Možnih je več odgovorov

Gastroenterološke
Urološke
CT
Angiografske
Kardiološke

Q2 - Katera vloga in stopnja odgovornosti po vašem mnenju ustreza trenutni strokovni
usposobljenosti radiološkega inženirja (RI)? (prosim, da za vsako diagnostiko izberete ustrezne trditve)

RI
samost
ojno
izbere
KS

RI
priprav
i KS

RI
vnese
KS

Nič od
tega

Ne
vem

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q3 - Katera vloga/odgovornost bi bila primerna ob dodatni strokovni usposobljenosti
radiološkegainženirja (RI)? (prosim, da za vsako diagnostiko izberete eno ali več izmed ponujenih
možnosti)

RI
samost
ojno
izbere
KS

RI
priprav
i KS

RI
vnese
KS

Nič od
tega

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka
Q4 - Kakšna je vaša trenutnapraksa aplikacije kontrastnih sredstev? (prosim, da za vsako
diagnostiko izberete eno ali več izmed ponujenih možnosti)

Ne
vem

RI
samost
ojno
izbere
KS

RI
priprav
i KS

RI
vnese
KS

Nič od
tega

Ne
vem

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q5 - Trenutno so RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za vnos... (Ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

PERORALNIH jodovih KS
REKTALNIH jodovih KS
INTRAVENSKIH jodovih KS

Q6 - Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI teoretično in praktično dovolj usposobljeni za
vnos... (Ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

PERORALNIH jodovih KS
REKTALNIH jodovih KS
INTRAVENSKIH jodovih KS
Q7 - Ali trenutno RI kdaj samostojno vnašate KS? (Ustrezno označite)

Nikoli

Občas
no

Pogost
o

Vedno

Ne
vem

PERORALNA
REKTALNA
INTRAVENSKA

Q8 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate PERORALNE jodove KS. Kako pogosto se to dogaja (št.
aplikacij/dan)? (Ustrezno označite)

1 do 5

5 do 10

več kot
10

ne
vnašam

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q9 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate REKTALNE jodove KS.Kako pogosto se to dogaja (št.
aplikacij/dan)? (Ustrezno označite)

1 do 5

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

5 do 10

več kot
10

ne
vnašam

Q10 - Dejali ste, da kdaj samostojno vnašate INTRAVENSKE jodove KS. Kako pogosto se to dogaja
(št. aplikacij/dan)? (Ustrezno označite)

1 do 5

5-10

več kot
10

ne
vnašam

Gastroenterološka
Urološka
CT
Angiografska
Kardiološka

Q11 - Katere so po vašem mnenju glavne prednosti apliciranja KS s strani RI? (prosim, ustrezno
označite)

Sploh
se ne
strinja
m
razbremenitev radiologov
radiologi zaradi digitalizacije niso več
vedno prisotni na oddelkih, zato je to
eden od načinov, da lahko preiskavo
izvedemo brez čakanja na radiologa
dvig ugleda RI
hitreje izvedena preiskava
povečano zadovoljstvo ob delu RI
ni prednosti
manj osebja se menja ob pacientu, zato je
ta izpostavljen manjšemu stresu
Drugo(dopišite)

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Q12 - Katere so po vašem mnenju slabosti apliciranja KS s strani RI? (prosim, ustrezno označite)

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

večja odgovornost
povečanje delovnih obveznosti RI
povečan stres
povečana možnost poškodbe RI z iglo
ni slabosti
Drugo (dopišite):

Q13 - V času aplikacije KS je radiolog dostopen...

Trenutno stanje

Kako bi bilo po vašem
mnenju najbolje?

OZNAČITE

OZNAČITE

Po telefonu v bližnji sobi
Na klic (v istem ali sosednjem
prostoru)
Ni v ustanovi v času aplikacije
Drugo (dopišite):

Q14 - PROTOKOLI DELA, NEŽELENE REAKCIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPIKaj vi
preverjate pred aplikacijo i.v. jodovega KS? (prosim, dopišite)

Q15 - V kolikšni meri se strinjate s spodnjima trditvama?

Sploh
se ne
strinja
m

Se ne
strinja
m

Se
strinja
m

Popoln
oma se
strinja
m

Ne
vem

Trenutno so RI teoretično in praktično
dovolj usposobljeni za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja.
Ob dodatnem izobraževanju bi bili RI
teoretično in praktično dovolj
usposobljeni za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja.

Q16 - Katere izmed spodaj naštetih lastnosti jodovega KS imajo po vašemmnenju pomembno vlogo
pri izbiri KS, ki ga aplicirate pacientu? (prosim,ustrezno označite)

DA

NE

NISEM
PREPRIČAN

Osmolarnost
Viskoznost
Ionska/neionska KS
Radiosenzitivnost
Radiosenzibilnost
Osmolalnost
Kemotoksičnost

Q17 - Katera stanja po vašemmnenju zvišajo tveganje za akutno ledvično odpoved zaradi aplikacije
kontrastnega sredstva? (prosim, ustrezno označite)

DA

Hipertenzija
Kronična levična bolezen
Alergija na kontrastno sredstvo

NE

NISEM
PREPRIČAN

Kronična obstruktivna pljučna bolezen
Bolezen koronarnih arterij
Sladkorna bolezen
Periferna žilna bolezen
Anemija
Odpoved srca zaradi zastoja
Atrijska fibrilacija

Q18 - Kako ukrepate ob morebitni reakciji na KS v primeru...? (prosim, dopišite)

Vpišite besedilo
blage reakcije (slabost, urtikarija, blaga
oblika bruhanja, srbenje)e besedilo
zmerne reakcije (resnejši pojav bruhanja,
izrazita urtikarija, bronhospazem, edem na
predelu obraza)
življenjsko ogrožajoče reakcije (anafilaktični
šok)

Q19 - Imate izkušnjo z akutno reakcijo na KS? (prosim, ustrezno obkrožite)
Da
Ne
Ne vem, ne spomnim se

Q20 - V moji ustanovi potekajoizobraževanja/usposabljanja za RI o... (prosim, ustrezno označite)

Nikoli

jodovih KS
potencialnih zapletih pri uporabi KS
temeljnih postopkih oživljanja

1x
izobraževanj
e

Večkratno
izobraževanj
e (na 1-3
leta)

Q21 - Na katerem področju si želite, da bi se s formalnim izobraževanjem (med šolanjem) ali neformalnim
izobraževanjem (izobraževanja po pridobljeni diplomi) dodatno izobraževali na temo o kontrastnih sredstvih?
(prosim, ustrezno označite)

Formalno (med
šolanjem)

Neformalno (po
pridobljeni diplomi)

lastnosti KS
izbira KS za posameznega pacienta
priprava bolnika na
aplikacijo/preiskavo
načini apliciranja KS
praktični del apliciranja KS
prepoznava in obravnava
potencialnih zapletov pri aplikaciji
KS
reakcije
posredovanje ob akutni reakciji
temeljni postopki oživljanja
po-kontrastna nefropatija (CIN)
rizične skupine
Drugo(dopišite):

Q22 - Novostiin izobraževanja o jodovih KS spremljam… (prosim, da za vsako trditev ustrezno
označite)

Nikoli

samoiniciativno
v moji ustanovi
spremljam priporočila ESUR

Redko

Večkrat

Večkrat
letno

Q23 - SPOL
MOŠKI
ŽENSKI

Q24 - Vaša starost (izberite):

Q25 - Delovna doba v letih (izberite):
Q26 - Število let dela s KS (izberite):

Q27 - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
SEKUNDARNA (bolnišnica)
TERCIARNA (klinični center)

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi.
Na vašo željo vam bomo z veseljem posredovali statistično obdelane skupne rezultate
ankete opravljene v zdravstvenih ustanovah v Republiki Sloveniji.
Hvala za sodelovanje.

7.6 Priloga 6: Strinjanje anketirancev z določenega področja
dela o usposobljenosti RI v Sloveniji, o pripravi, vnosu in
izbiri KS glede na starost
Področje dela RI

STAROST
20 do 30 let

DIAGNOSTIKA
gastroenterološka
urološka
CT
angiografska
kardiološka

priprava
100%
(4)
71,4%
(5)
80%
(4)
100%
(1)
100%
(1)

vnos
50%
(2)
57,1%
(4)
20%
(1)
0%
(0)
0%
(0)

31 do 40
izbira
0%
(0)
14,3%
(1)
80%
(4)
0%
(0)
0%
(0)

priprava
76,9%
(10)
58,3%
(7)
73,7%
(14)
84,6%
(11)
100%
(7)

vnos
15,4%
(2)
16,7%
(2)
26,3%
(5)
15,4%
(2)
14,3%
(1)

>41 let
izbira
23,1%
(3)
41,7%
(5)
31,6%
(6)
23,1%
(3)
28,6%
(2)

priprava
84,6%
(11)
70,6%
(12)
75%
(15)
80%
(8)
100%
(4)

vnos
53,8%
(7)
35,3%
(6)
50%
(10)
30%
(3)
0%
(0)

izbira
30,8%
(4)
35,3%
(6)
35%
(7)
20%
(2)
25%
(1)

7.7 Priloga 7: Trenutna praksa aplikacije anketirancev z
določenega področja dela po starosti
STAROST

Področje dela RI

DIAGNOSTIKA
gastroenterološka
urološka
CT
angiografska
kardiološka

20 do 30 let

priprava
100%
(4)
71,4%
(5)
80%
(4)
100%
(1)
100%
(1)

vnos
50%
(2)
57,1%
(4)
60%
(3)
0%
(0)
0%
(0)

31 do 40

izbira
0%
(0)
28,6%
(2)
80%
(4)
0%
(0)
0%
(0)

priprava
76,9%
(10)
66,7%
(8)
68,4%
(13)
76,9%
(10)
85,7%
(6)

vnos
15,4%
(2)
25%
(3)
42,1%
(8)
23,1%
(3)
28,6%
(2)

>41 let

izbira
38,5%
(5)
50%
(6)
42,1%
(8)
23,1%
(3)
28,6%
(2)

priprava
69,2%
(9)
58,8%
(10)
70%
(14)
70%
(7)
100%
(4)

vnos
38,5%
(5)
35,3%
(6)
55%
(11)
40%
(4)
0%
(0)

izbira
30,8%
(4)
35,3%
(6)
35%
(7)
20%
(2)
25%
(1)

7.8 Priloga 8: Strinjanje anketirancev o trenutni strokovni
usposobljenosti RI v Sloveniji po diagnostikah glede na spol
in zdravstveno dejavnost
Strinjanje anketirancev o trenutni strokovni usposobljenosti RI v Sloveniji
po diagnostikah

spol

zdravstvena
dejavnost

Gastroenterološka

Urološka

CT

Angiografska

Kardiološka

Moški

82% pripravi KS
55% vnese KS

73%
pripravi KS
53% vnese
KS

85% pripravi
KS

100%
pripravi
11,1%
vnese KS

ženski

84% pripravi KS

62%
pripravi KS

82% pripravi
KS

100%
pripravi

Sekundarna

80% pripravi KS

66%
pripravi KS

71%
pripravi
KS
48%
vnese
KS
78%
pripravi
KS
69%
pripravi

76% pripravi
KS

100%
pripravi KS

terciarna

100% pripravi KS

75%
pripravi KS
50%
samostojno
izbere KS

100%
pripravi KS
57%
samostojno
izbere KS

100%
pripravi KS
60%
samostojno
izbere KS

92%
pripravi
KS
33%
vnese
KS

7.9 Priloga 9: Trenutna praksa aplikacije KS anketirancev po
diagnostikah glede na spol in zdravstveno dejavnost
Trenutna praksa aplikacije KS anketirancev po diagnostiki

spol

zdravstvena
dejavnost

Gastroenterološka
diagnostika

Urološka
diagnostika

CT

Angiografska

Kardiološka

Moški

63,6% pripravi KS
36,4% vnese KS

53% pripravi
KS
47% vnese
KS

77% pripravi
KS

89%
pripravi KS
22,2%
vnese KS

ženski

84% pripravi KS

71% pripravi
KS

73% pripravi
KS

100%
pripravi KS

Sekundarna

72% pripravi KS

63% pripravi
KS

71% pripravi
KS

86%
pripravi KS

terciarna

100% pripravi KS

75% pripravi
KS
50%
samostojno
izbere KS

62%
pripravi
KS
57%
vnese
KS
78%
pripravi
KS
66%
pripravi
KS
83%
pripravi
KS
58%
vnese
KS

86% pripravi
KS
57%
samostojno
izbere KS

100%
pripravi KS
60%
samostojno
izbere KS

7.10 Priloga 10: Strinjanje anketirancev z določenega področja
dela o usposobljenosti o pripravi, vnosu in izbiri KS RI po
Sloveniji po delovni dobi
Področje
dela RI

DELOVNA DOBA

1 do 5 let

6 do 10 let

DIAGNOSTIK
A
gastroenterol
oška

pripra
va
100%
(4)

vno
s
50%
(2)

izbir
a
0%
(0)

pripra
va
57,1%
(4)

urološka

71,4%
(5)
80%
(4)

14,3
%
(1)
80%
(4)

57,1%
(4)

CT

57,1
%
(4)
20%
(1)

angiografska

100%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

83,3%
(5)

kardiološka

100%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

100%
(4)

72,7%
(8)

vno
s
28,6
%
(2)
28,6
%
(2)
45,5
%
(5)
33,3
%
(2)
25%
(1)

11 do 20 let

izbir
a
28,6
%
(2)
42,9
%
(3)
36,4
%
(4)
33,3
%
(2)
50%
(2)

pripra
va
100%
(8)

87,5%
(7)

vno
s
12,5
%
(1)
14,3
%
(1)
11,1
%
(1)
0%
(0)

100%
(4)

0%
(0)

71,4%
(5)
77,8%
(7)

>21let

izbir
a
25%
(2)

pripra
va
81,8%
(9)

42,9
%
(3)
33,3
%
(3)
12,5
%
(1)
0%
(0)

66,7%
(10)
73,7%
(14)
77,8%
(7)
100%
(3)

vno
s
54,5
%
(6)
33,3
%
(5)
47,4
%
(9)
33,3
%
(3)
0%
(0)

izbir
a
27,7
%
(3)
33,3
%
(5)
31,6
%
(6)
22,2
%
(2)
33,3
%
(1)

7.11 Priloga 11: Trenutna praksa aplikacije KS anketirancev po
diagnostikah glede na delovno dobo
Področje dela
RI

DELOVNA DOBA

1 do 5 let

6 do 10

DIAGNOSTIK
A
gastroenterol
oška

pripra
va
100%
(4)

vno
s
50%
(2)

izbir
a
0%
(0)

pripra
va
57,1%
(4)

urološka

71,4%
(5)
80%
(4)

28,6
%
(2)
80%
(4)

57,1%
(4)

CT

57,1
%
(4)
60%
(3)

angiografska

100%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

83,3%
(5)

kardiološka

100%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

75%
(3)

63,6%
(7)

vno
s
28,6
%
(2)
42,9
%
(3)
54,5
%
(6)
33,3
%
(2)
50%
(2)

11 do 20
izbir
a
42,9
%
(3)
42,9
%
(3)
45,5
%
(5)
33,3
%
(2)
50%
(2)

pripra
va
87,5%
(7)

vno
s
0%
(0)

71,4%
(5)

0%
(0)

77,8%
(7)

22,2
%
(2)
12,5
%
(1)
0%
(0)

75%
(6)
100%
(4)

>21LET
izbir
a
37,5
%
(3)
57,1
%
(4)
33,3
%
(3)
12,5
%
(1)
0%
(0)

pripra
va
72,7%
(8)
60%
(9)
68,4%
(13)
66,7%
(6)
100%
(3)

vno
s
45,5
%
(5)
40%
(6)
57,9
%
(11)
44,4
%
(4)
0%
(0)

izbir
a
27,3
%
(3)
33,3
%
(5)
36,8
%
(7)
22,2
%
(2)
33,3
%

(1)

7.12 Priloga 12: Strinjanje anketirancev z določenega področja
dela (npr. RI na CT diagnostiki), o dodatni strokovni
usposobljenosti RI v Sloveniji
Področje dela
(diagnostika)

Strinjanje anketirancev o dodatni strokovni usposobljenosti za RI o
pripravi KS

vnosu KS

izbiri KS

gastroenterološka

Starost: 20 do 30 let
(100%), >41 let (76,9%)
Delovna doba: 1 do 5
let (100%), >21 let
(81,8%), 11-20 let (75%)

Starost: 20 do 30 let
(50%)
Delovna doba: 1 do 5 let
(50%)
Zdravstvena dejavnost:
terciarna (60%)

Starost: 31 do 40 let
(61,5%)
Delovna doba: 6 do 10
let (85,7%)

urološka

Starost: 20 do 30 let
(71,4%), >41 let (70,6%)
Delovna doba: > 21 let
(73,3%), 1 do 5 let
(71,4%), 11 do 20 let
(57,1%)
Starost: 20 do 30 let
(80%), >41 let (80%), 3140 let (57,9%)
Delovna doba: 1 do 5 let
(80%), >21 let (78,9%),
11 do 20 let (66,7%),
6 do 10 let (54,5%)
Starost: 20 do 30 let
(100%), >41 let (70%),
31 do 40 let (61,5%)
Delovna doba; 1 do 5 let
(100%), >21 let (77,8%),
6 do 10 let (66,7%),
11 do 20 let (50%)
Starost: 20 do 30 let
(100%), 31 do 40 let
(85,7%), >41 let (75%)
Delovna doba: 11 do 20
let (50%), <11 in nad 20
let (100%)

Starost: 20 do 30 let
(57,1%)
Delovna doba: 1 do 5 let
(57,1%)
Zdravstvena dejavnost:
terciarna (75%)
Zdravstvena dejavnost:
terciarna (50%)

Starost: 31 do 40 let
(58,3%)
Delovna doba: 6 do 10
let (71,4%)
Zdravstvena dejavnost:
terciarna (50%)
Starost: 20-30 let (60%)
Delovna doba: 1 do 5 let
(60%), 6 do 10 let
(54,5%)
Zdravstvena dejavnost:
sekundarna (50%)

/

Delovna doba: 6 do 10
let (50%)

Delovna doba: 6 do 10
let (50%)

Delovna doba: 6 do 10
let (50%)
Zdravstvena dejavnost;
terciarna (60%)

CT

angiografska

kardiološka

7.13 Priloga 13: Vrednosti hi kvadrat testa za povezavo med
radiološkimi inženirji, ki v praksi po posameznih
diagnostikah izberejo, pripravijo in vnesejo KS z
zdravstveno dejavnostjo
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)

,735

Stopnja značilnosti (2stranska)

1

,391

7.14 Priloga 14: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
delovno dobo in trenutno prakso aplikacije KS RI
Chi-Square Tests

Pearson hi kvadrat

Vrednost

Stopinje
prostosti
(df)

8,122

3

Stopnja značilnosti (2stranska)

,044

7.15 Priloga 15: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
radiološkimi inženirji, ki v praksi vnašajo oz. ne vnašajo KS,
hkrati pa ali izberejo in/ali pripravijo KS
Chi-Square Tests

Pearson hi kvadrat

Vrednost

32,156

Stopinje
prostosti (df)

Stopnja značilnosti (2stranska)

1

,000

7.16 Priloga 16: Anketiranci (vsi), ki menijo, da RI trenutno NI
usposobljen za vnos KS
Demografski podatek
spol
zdravstvena
dejavnost
starost

delovna doba

moški
ženski
sekundarna
terciarna
20 do 30 let
31 do 40 let
41 let
1 do 5 let
6 do 10 let
11 do 20 let
>21 let

peroralni
14,3%
12,1%
11,9%
15,8%
18,2%
4,2%
19,2%
18,2%
0%
7,7%
21,7%

Vrste vnosa
rektalni
54,2%
34,5%
52,6%
20%
55,6%
25%
54,2%
55,6%
36,4%
8,3%
61,9%

i.v.
48,3%
54,5%
48,8%
57,1%
36,4%
50%
60%
36,4%
31,3%
69,2%
63,6%

7.17 Priloga
17:
Strinjanje
anketirancev
izobraževanju RI za vnos KS
Demografski podatek
spol
zdravstvena
dejavnost
starost

delovna doba

Vrste vnosa
rektalni
56%
80,6%
65%
81,3%
80%
85,7%
52%
80%
81,8%
84,6%
50%

peroralni
82,1%
87,5%
83,3%
88,9%
100%
95,8%
68%
100%
100%
84,6%
68,2%

moški
ženski
sekundarna
terciarna
20 do 30 let
31 do 40 let
41 let
1 do 5 let
6 do 10 let
11 do 20 let
>21 let

o

dodatnem
i.v.
58,6%
61,8%
59,5%
61,9%
81,8%
69,2%
42,3%
81,8%
87,5%
46,2%
39,1%

7.18 Priloga 18: Anketiranci, ki kdaj samostojno vnašajo KS,
glede na način vnosa
Demografski podatek
spol
zdravstvena
dejavnost
starost

delovna doba

peroralna
56%
59,4%
62,5%
47,1%
60%
47,6%
65,4%
60%
50%
60%
60,9%

moški
ženski
sekundarna
terciarna
20 do 30 let
31 do 40 let
41 let
1 do 5 let
6 do 10 let
11 do 20 let
>21 let

Anketiranci, ki kdaj samostojno vnašajo KS
rektalna
i.v.
20,8%
79,3%
27,6%
57,6%
31,6%
75,6%
6,7%
52,4%
11,1%
90,0%
20%
57,7%
33,3%
68%
11,1%
90,9%
15,4%
62,5%
30%
53,8%
33,3%
65,2%

7.19 Priloga 19: Enostavna analiza variance Vrednost ANOVA
testa: Razlike v povprečnem strinjanju po številu let dela s
KS anketirancev
Vsota
kvadratov

razbremenit
ev
radiologov

Med
skupinami

Stopinje
prostosti (df)

Povprečna
vrednost kvadrat

8,241

3

2,747

Znotraj
skupin

50,545

57

,887

Skupaj

58,787

60

Znotraj
skupin

51,794

57

,909

F

Stopnja
značilnosti
Sig.
3,098

,034

Skupaj
manj osebja
se menja ob
pacientu,
zato je ta
izpostavljen
manjšemu
stresu

55,410

60

8,547

3

2,849

Znotraj
skupin

43,332

54

,802

Skupaj

51,879

57

Med
skupinami

3,550

,020

7.20 Priloga 20: Enosmerna analiza variance ANOVA testa:
Slabosti apliciranja KS s strani RI, po mnenju anketirancev

večja

Med

odgovorno

skupinami

st

Znotraj

Vsota

Stopinje

Povprečna

kvadratov

prostosti

vrednost -

značilnosti

(df)

kvadrat

Sig.

1,209

3

,403

28,145

58

,485

29,355

61

F

Stopnja

,831

,482

skupin
Skupaj

7.21 Priloga 21: Enostavna analiza variance ANOVA testa:
Trenutno in dodatno usposabljanje RI za izvajanje TPOpovprečne razlike v strinjanju po starosti anketirancev
Vsota
kvadratov

Ob dodatnem
izobraževanju
bi bili RI
teoretično in
praktično
dovolj
usposobljeni
za izvajanje
temeljnih
postopkov
oživljanja.

Med
skupinami

Stopinje
prostosti (df)

Povprečna
vrednost kvadrat

5,040

2

2,520

Znotraj
skupin

27,143

57

,476

Skupaj

32,183

59

F

Stopnja
značilnosti
Sig.
5,292

,008

7.22 Priloga 22: Enosmerna analiza variance ANOVA testa:
Trenutno in dodatno usposabljanje RI o TPO - povprečne
razlike v strinjanju po delovni dobi anketirancev

ANOVA
Vsota

Stopinje

Povprečna

kvadratov

prostosti

vrednost -

(df)
Ob

Med

dodatnem

skupinami

F

značilnosti

kvadrat

5,191

3

1,730

26,992

56

,482

32,183

59

Stopnja

Sig.
3,590

,019

izobraževanju
bi bili RI

Znotraj

teoretično in

skupin

praktično
dovolj

Skupaj

usposobljeni
za izvajanje
temeljnih
postopkov
oživljanja.

7.23 Priloga 23: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izkušnjami anketirancev z akutno reakcijo na KS in spolom
anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

4,257

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,039

7.24 PRILOGA 24: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izkušnjami anketirancev z akutno reakcijo na KS in starostjo
anketirancev
Chi-Square Tests

Pearson hi kvadrat

Vrednost

Stopinje prostosti (df)

3,854

Stopnja značilnosti. (2stranska)
2

,146

7.25 Priloga 25: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izvajanjem izobraževanj o TPO v lastni ustanovi za RI in
zdravstveno dejavnostjo RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)

7,182

a

Stopnja
značilnosti (2stranska)
2

,028

7.26 Priloga 26: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izvajanjem izobraževanj v lastni ustanovi za RI in starostjo
RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)

7,456

a

Stopnja
značilnosti (2stranska)
2

,024

7.27 Priloga 27: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izvajanjem izobraževanj v lastni ustanovi za RI in delovno
dobo RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)

9,158

a

Stopnja
značilnosti (2stranska)
3

,027

7.28 Priloga 28: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izvajanjem izobraževanj o potencialnih zapletih pri uporabi
KS za RI in številom let dela s KS RI
Chi-Square Tests

Pearson hi kvadrat

Vrednost

Stopinje
prostosti (df)

8,235

a

Stopnja
značilnosti (2stranska)
3

,041

7.29 Priloga 29: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
izvajanjem izobraževanjem o potencialnih zapletih pri
uporabi KS za RI in spolom RI

Vrednost

Chi-Square Tests

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)

3,866

a

Stopnja
značilnosti
(2-stranska)
1

,049

7.30 Priloga 30: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
spremljanjem novosti in izobraževanj RI o jodovih KS in
zdravstveno dejavnostjo RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)
7,386

a

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
2

,025

7.31 Priloga 31: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
spremljanjem novosti in izobraževanj RI o jodovih KS in
številom let dela s KS RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje
prostosti (df)
15,591

a

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
6

,016

7.32 Priloga 32: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
spremljanjem priporočil ESUR RI in starostjo RI
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje prostosti
(df)

10,117

a

Stopnja
značilnosti (2stranska)

4

,038

7.33 Priloga 33: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju po pridobljeni diplomi o
lastnostih KS RI in starostjo anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

9,631

a

2

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,008

7.34 Priloga 34 :Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju po pridobljeni diplomi o
lastnostih KS RI in delovno dobo anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

7,917

a

3

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,048

7.35 Priloga 35: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju med šolanjem o lastnostih KS
RI in številom let dela s KS anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

8,172

a

3

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,043

7.36 Priloga 36: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanja po pridobljeni diplomi o pripravi
bolnika na aplikacijo RI in starostjo anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

7,405

a

2

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,025

7.37 Priloga 37: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju o pripravi bolnika na aplikacijo
formalno RI in številom let dela s KS anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

7,934

a

3

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,047

7.38 Priloga 38: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju po pridobljeni diplomi o
prepoznavi in obravnavi potencialnih zapletov pri aplikaciji
KS RI in starostjo anketirancev

Chi-Square Tests

Vrednost
Stopinje prostosti (df)

Pearson hi kvadrat

6,523

a

2

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,038

7.39 Priloga 39: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju po pridobljeni diplomi o
reakcijah na KS RI in spolom anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

5,117

a

1

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,024

7.40 Priloga 40: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju med šolanjem o izbiri KS RI in
zdravstveno dejavnostjo anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

7,292

a

1

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,007

7.41 Priloga 41: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju po pridobljeni diplomi o izbiri
KS za posameznega pacienta RI in zdravstveno dejavnostjo
anketirancev
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

6,711

a

1

Stopnja
značilnosti
(2stranska)
,010

7.42 Priloga 42: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med željo
po dodatnem izobraževanju o lastnostih KS formalno in RI,
ki vnaša oz. ne vnaša KS
Chi-Square Tests
Pearson hi
kvadrat

Vrednost

Stopinje prostosti (df)
4,002

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,045

7.43 Priloga 43: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o pripravi bolnika na aplikacijo
formalno in RI, ki vnaša oz. ne vnaša KS
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi
kvadrat

Stopinje prostosti (df)
4,089

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,043

7.44 Priloga 44: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o načinu apliciranja KS formalno
in RI, ki vnaša oz. ne vnaša KS
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi
kvadrat

Stopinje prostosti (df)
4,325

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,038

7.45 Priloga 45: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o prepoznavi in obravnavi
potencialnih zapletov formalno in RI, ki vnaša oz. ne vnaša
KS
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi
kvadrat

Stopinje prostosti (df)
4,325

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,038

7.46 Priloga 46: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o reakcijah formalno in RI, ki
vnaša oz. ne vnaša KS
Chi-Square Tests

Vrednost

Pearson hi
kvadrat

Stopinje prostosti (df)
7,342

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,007

7.47 Priloga 47: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o TPO formalno in RI, ki vnaša oz.
ne vnaša KS
Chi-Square
Tests
Pearson hi
kvadrat

Vrednost

Stopinje prostosti (df)
7,960

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,005

7.48 Priloga 48: Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med
dodatnim izobraževanjem o rizičnih skupinah formalno in
RI, ki vnaša oz. ne vnaša KS
Chi-Square
Tests
Pearson hi
kvadrat

Vrednost

Stopinje prostosti (df)
4,910

a

Stopnja značilnosti (2stranska)
1

,027

7.49 Priloga 49:Strokovni članek
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POVZETEK

temeljnih

Uvod: Zaradi uvedbe digitalizacije v
radiološki

izobraževanje,

tehnologiji

se

vloga

radiološkega inženirja s časom spreminja,
tudi na področju uporabe jodovih KS.

izobraževanja

postopkih

oživljanja

o
kot

večkratno izobraževanje na 1-3 leta.
Razprava in sklep: Z razvojem novih in
naprednejših
tehnologiji

naprav
se

v

znanje

radiološki
radiološkega

Namen: Želeli smo ugotoviti, kakšno je

inženirja izpopolnjuje in nadgrajuje. Del

trenutno stanje radioloških inženirjev v

prevzemanja in razvoja novih nalog se

Sloveniji pri delu z jodovimi kontrastnimi

odraža tudi v izkušnjah radiološkega

sredstvi. Naš namen je bil tudi ugotoviti,

inženirja

ali se radiološki inženirji udejstvujejo

kontrastnih sredstev, ki so, kot je

različnih izobraževanj oz., ali si morda

predstavljeno v članku, med slovenskimi

želijo

dodatnih

več

izobraževanj

v

prihodnosti; formalno/neformalno.
Metode

dela:

kvantitativna

Uporabljena
presečna

bila

študija,

ter

apliciranju

jodovih

radiološkimi inženirji zelo različne.
Ključne

je

pri

besede:

sredstva,

jodova

kontrastna

radiološki

inženir,

izobraževanje, anketni vprašalnik.

analitična metoda. Kot merski inštrument
smo uporabili anketni vprašalnik.
Rezultati: 54% anketirancev ženskega

ABSTRACT

spola, 46% moškega spola. Sekundarna

Introduction: Due to the introduction of

dejavnost

predstavlja

digitalization in radiological technology

dejavnost

33%vseh

67%,

terciarna

anketirancev

.

Radiološki inženirji v Sloveniji v praksi

the role of the radiographer is changing,
also in the field of iodine contrast agents.

pripravljajo KS za pacienta v 64%-92%.
Vnos in izbira KS s strani radioloških
inženirjev, trenutno predstavlja v praksi
17%-50%

odstotek

dela.

Željo

po

dodatnem izobraževanju so radiološki
inženirji izrazili predvsem o pripravi KS
(61%-83%). Izobraževanje o jodovih
kontrastnih

sredstvih

in

potencialnih

zapletih poteka v polovici primerov kot

Purpose: We wanted to find out the state
of radiographers in Slovenia in working
with iodine contrast agents. Our intention
was to find out whether radiographers
attended

different

programmes

of

continuous education and if they would
participate in additional formal and

informal educational programmes in the

radiographers in applying iodine contrast

future.

agents.

Work methods: We used quantitative

Keywords:

cross-sectional

radiographer, education, questionnaire.

study

and

analytical

iodine

contrast

agents,

methods. The questionnaire was used as
the measuring instrument.
Results:

54%

of

the

questioned

individuals were female and 46% male.
67% of them were engaged in secondary
activities and 33% in the tertiary.
Radiographers

in

Slovenia

prepare

contrast agents for patients in 64-92%.
The application and selection of the
contrast agent by radiographers currently
represents

17-50%

percentage

of

radiographers’ work. The questioned
expressed

a

desire

for

additional

education, particularly on the preparation
of contrast agents in 61-83%. Education
on iodine contrast agents and potential
complications takes in half of the cases
place as a one-time education and
education on the basic procedures of
resuscitation once in 1-3 years.
Discussion

and

conclusion:

UVOD
Hiter napredek tehnologije je prinesel
razvoj tudi na področju medicinskih
tehnik slikanja, kar je bistveno prispevalo
k povečanju števila posameznikov, ki so
izpostavljeni postopkom, v katerih se
uporabljajo jodova kontrastna sredstva z
namenom povečati kontrast (lažja ločitev
oz. opredelitev opazovanega tkiva in
morebitnih patoloških sprememb) med
strukturami, ki jih na rentegnski sliki
želimo prikazati in ostalimi tkivi . Letno
se tako v svetovnem merilu opravi
približno

600

milijonov

rentgenskih

preiskav, od katerih jih je 75 milijonov z
uporabo KS (Cristiansen, 2005; cit. po
Likar in Klemenc, 2013, Likar in
Klemenc, 2013).

With

development of new and advanced
devices in radiological technology the
knowledge of the radiographers has to
improve and upgrade. Acquisition and
development of the new tasks also reflect
in different experiences of Slovenian

European Society of Urogenital
Radiology (Evropsko združenje za
urogenitalno radiologijo) od leta 2000
(prva izdaja v avgustu 2000; Guidelines
on Contrast Media Vers. 1.0) izdaja
smernice s področja uporabe kontrastnih
sredstev (ESUR Guidelines on Contrast
Media). Trenutno aktualne smernice so z

oznako 8.1 iz junija 2013, verzija 9.0 se

pol

(210

ECTS)

ali

pričakuje v jeseni 2014 (Thomson et al.,

izobraževanje (240 ECTS) je podlaga za

2012b).

opravljanje

poklica

štiri

letno

radiološkega

inženirja, ki se od države do države
Radiološki inženir (RI) v Sloveniji v
okviru svojih delovnih obveznosti na
različnih

delovnih

mestih

znotraj

zdravstvenega sistema opravlja širok
spekter

nalog.

vsakodnevnem

Podrobnejša,
delovnem

v

okolju

uporabna opredelitev, predvsem natančen
opis delovnih nalog in podrobnejši opis
zahtevanih

kompetenc

radiološkega

inženirja ni nikjer natančno definiran,
posledično tudi postopek aplikacije KS,
zato so se v slovenskih bolnišnicah
uveljavili različni pristopi (Krajnc in
Petrinjak, 2010).

sistem radiološkega inženirja organiziran
v celotnem spektru možnega – imamo
države kjer posebna/specifična izobrazba
ne obstaja, pa vse do reguliranih oblik
(“vocational

education

/training”) in visokošolske izobrazbe (t.i
bolonjski sistem – v nekaterih državah
tudi vse tri stopnje ), ki se je predvsem v
zadnjih letih, uveljavila v večini držav
primerljivih naši. Kljub slednjemu je
neposredna

tudi

v

dejanski

vrsti

dela/področju delovanja, ki ga RI po
zaključku

izobraževanja

lahko

samostojno opravlja. Poglavitna področja
kjer prihaja do razlik med državami so
izvajanje

medicinske

slikovne

diagnostike (vseh vrst – tudi UZ),
radioterapije in nuklearne medicine, kjer
v

nekaterih

sistemih

pridobljena

izobrazba omogoča zaposlitev na vse
vrste delovnih mest omenjenih področij,
oz. so možne samo določene kombinacije
ali celo opravljanje dela na točno
določenem področju (EFRS, 2014).

V evropskih državah je izobraževalni

usposabljanja

razlikuje

primerjava

izobraževalnih

sistemov, nivojev pridobljene izobrazbe
in usposobljenosti po končani izobrazbi
še vedno težavna. Tri (180 ECTS), tri in

V evropskem izobraževalnem prostoru
torej obstajajo pomembne razlike tudi v
bistvenih

elementih

(nivo

formalne

izobrazbe, dolžina študija, pridobljene
kompetence)

formiranja

strokovnega

profila radiološkega inženirja. Slovenski
izobraževalni sistem je v tem pogledu v
koraku s časom saj s prvo in drugo
bolonjsko stopnjo, ki sta v slovenskem
prostoru zaenkrat na voljo, pokriva vsa
aktualna

področja

konkretnega

dela

radiološkega inženirja in tako pridobljena
izobrazba slovenskemu študentu že po
prvi stopnji omogoča zaposlitev na
kateremkoli

področju

radiološke

tehnologije (tako diagnostika, nuklearna

Uporabili smo kvantitativno pilotno in

medicina kot terapija) brez formalne

presečno študijo, ter analitično metodo.

potrebe ali zahteve po dodatnih ali

Kot merski inštrument smo uporabili

drugačnih formalnih kompetencah, ki jih

anketni vprašalnik, ki smo ga razvijali

prinese nadgradnja in poglobljeno znanje

med oktobrom l. 2012 in marcem l. 2013.

pridobljeno na drugi stopnji študija.
Anketni vprašalnik smo preizkusili v
V okviru rednega šolanja, na strokovnem

obliki pilotne študije (v mesecu februarju

programu

v

in začetku meseca marca, 2013), prava

in

raziskava pa je potekala v obliki presečne

interventa radiološka tehnologija zadnjih

študije, kjer se je anketni vprašalnik

pet let obravnavajo vse pomembne

nahajal

lastnosti in stranske učinke jodovih

(EnKlikAnketa - 1KA).

okviru

Radiološka
predmeta

kontrastnih

sredstvih

tehnologija

Diagnostična

ter

vseh

na

elektronskem

dostopu

vrst

aplikacij le tega, vključno s praktično-

Za

smo

vzorčenje

uporabili

neverjetnostni vzorec t.i. snežna kepa, kot

intravensko aplikacijo.

metodo obdelave podatkov pa statistiko.
Računalniški program, kamor smo vnesli

NAMEN

podatke je SPSS (kratica za Statistical
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna

Package for the Social Sciences) in

je trenutna vloga in usposobljenost

Microsoft Exel.

radioloških inženirjev v Sloveniji (po
mnenju anketirancev, kakšna je lastna

Statistična analiza, ki smo jo uporabili je

praksa

bivariantna

anketirancev

dodatnem

in

izobraževanju

mnenje

o

radiološkega

inženirja na področju dela z jodovimi
KS), ali anketiranci, kdaj samostojno
vnašajo jodova KS, kakšne prednosti in
slabosti vidijo pri apliciranju KS s strani
RI, ali imajo izkušnje s pojavom reakcije
na KS in, ali imajo oz. se udejstvujejo
izobraževanj na to temo, si morda želijo
dodatna izobraževanja.

METODE DELA

analiza

Hi

kvadrat

test

(Lamut in Macur, 2012), t-test in
ANOVA test.
Spletno anketo smo sestavili tako, da
anketiranca

usmerja

le

k

tistim

vprašanjem, ki so zares njegovo področje
dela npr. če anketiranec dela samo na CT
diagnostiki, bo tako odgovarjal samo na
vprašanja,
diagnostiko,

ki

se
če

gastroenterološki

nanašajo
dela

na

na

to

CT

in

diagnostiki,

bo

odgovarjal

na

vprašanja

CT

in

gastroenterološke diagnostike, itd.

ostali

v

kliničnih

centrih

(33

%

anketirancev). Delež populacije, ki je
odgovarjalo na anketo predstavlja 15,1%

Anketa

vsebuje

25

vprašanj,

tako

zaprtega tipa z možnostjo izbire enega ali
več odgovorov, dihotomnih vprašanj
(odgovor da, ne, nisem prepričan), do
odprtega tipa vprašanj, kjer so anketiranci
lahko izrazili svoje osebno mnenje in
izkušnje.

(80 oseb od 531) celotne populacije
radioloških inženirjev v Sloveniji. K
sodelovanju

smo

povabili

zaposlene

radiološke inženirje iz 15 zdravstvenih
ustanov po celotni Sloveniji, od tega se je
odzvalo 14 ustanov, kjer naj bi bilo
zaposlenih 229 radioloških inženirjev (po

Gre za mnenjsko raziskavo. Kjer smo

mnenju vodij radioloških inženirjev), ki

preverjali povprečja (t-test, ANOVA

dela z jodovimi kontrastnimi sredstvi.

test), so porazdelitve normalne.

Rezultati ankete tako predstavljajo 27,5%
(63 oseb od 229) delež radioloških

Možne omejitve raziskave, ki so se

inženirjev, ki se je odzval in v celoti rešil

pojavile so, ali so resnično izpolnjevali

anketo. Zaradi zagotavljanja anonimnosti

anketo radiološki inženirji, katerim je bil

vprašalnika

anketni vprašalnik namenjen, morebitne

spraševali po zdravstveni ustanovi v

pomote pri izpolnjevanju ankete, ali so

kateri so radiološki inženirji zaposleni.

anketiranci odgovarjali na vprašanja, po

Pri analizi podatkov smo upoštevali samo

katerih smo jih spraševali (drugačno

v celoti izpolnjene ankete.

razumevanje

pojmov,

anketirancev

nismo

vprašanj,

odgovorov).
Anketiranje je potekalo med 26.3 in
28.4.2013.

REZULTATI IN RAZPRAVA
Prejeli smo 63 v celoti izpolnjenih anket
in

17

delno

izpolnjenih.

V

celoti

izpolnjene anketne vprašalnike je oddalo
34 oseb (54%) ženskega spola in 29
moškega spola (46%). Približno 2/3
anketirancev je zaposlenih v bolnišnicah,

Graf 11: Število
diagnostikah

anketirancev

po

Vloga

in

usposobljenost

radiološkega inženirja (RI)

radiološkega inženirja), sistemu šolanja
in

praktičnega

preteklosti,
Tabela 1 prikazuje mnenje anketirancev o
trenutni

usposobljenosti

usposabljanja

razmerah

v

v

zdravstvenih

ustanovah ipd.

radiološkega
dodatni

V okviru National Health Service Trust

usposobljenosti, ter trenutnem rokovanju

(NHS Trust) radiološki inženirji v Veliki

radiološkega inženirja s KS

Britaniji

inženirja,

potrebah

po

opravljajo

dela,

ki

so

v

zgodovini tradicionalno pripadale samo
Tabela 1: Trenutna praksa in mnenje RI o
usposobljenosti za pripravo, vnos in
izbiro KS

zdravnikom radiologom (diagnosticiranje
rentgenskih slik in CT preiskav, ter
samostojno

opravljanje

nekaterih

preiskav (preiskave prebavil z barijevim
KS, IVU…). Te kompetence nalagajo
radiološkim

inženirjem

ne

samo

odgovornost za tehnološki del preiskave,
ampak tudi klinično odgovornost, zato se
vključujejo

v

dodatna

podiplomska

usposabljanja in izobraževanja s katerim
pridobijo
Rezultati ankete, ki smo jo izvedli kažejo,
da radiološki inženirji v Sloveniji tako v

opravljanje

licenčno
teh

dovoljenje

nalog

(Krajnc

za
in

Petrinjak, 2010).

praksi, kot tudi po mnenju anketirancev,

Tako je v raziskavah, ki sta bili izvedeni

v

leta

največjem

odstotku

predvsem

pripravijo KS za preiskavo.
Vzrok

zakaj

radiološki

2002

in

2005

na

radioloških

inženirjev v Veliki Britaniji viden porast
inženirji

v

Sloveniji v vnašajo KS v majhnem
odstotku, je gotovo kompleksen, morda
preprosto ne upajo prevzeti dodatnega
dela in seveda s tem odgovornosti, del

deleža pritrdilnih odgovorov na vprašanje
ali radiološki inženirji v ustanovi izvajajo
intravenozne aplikacije in sicer iz 93,6%
(leta 2002) na 95% (leta 2005) (Price et
al., 2002, Price in Le Masurier, 2007).

odgovora se verjetno skriva tudi v

Toh et al. (2007) so ugotovili, da 36,7%

neurejeni

podlagi

radioloških inženirjev v Sydneyski regiji

nalog

aplicira KS. Od teh je 38,9% radioloških

(natančen

formalni/zakonski
opis

delovnih

inženirjev

imelo

apliciranju

KS.

usposabljanje
70%

o

radioloških

in aplikacijo kontrasta s strani radioloških
inženirjev po predvidenem protokolu.

inženirjev meni, da je apliciranje KS del
rednih delovnih obveznosti radiološkega
inženirja. 90% radioloških inženirjev
meni, da s tem, ko sami aplicirajo KS,
razbremenijo delo zdravnikov radiologov.

Nizek odstotek pri izbiri KS s strani
radioloških

inženirjev

v

Sloveniji,

potrjuje sicer znano dejstvo, da so nosilci
dejavnosti radioloških posegov zdravniki
radiologi, se pravi, da so oni odgovorni

Rezultati ankete, ki so jo izvedli Munro et

za izbiro KS. V primeru ponovitve

al. (2012) na radioloških inženirjih v

vprašalnika, bi to vprašanje morali

Južni Afriki so pokazali, da 27,3%

zastaviti tako, da bi dobili takšne

radioloških inženirjev meni, da vnaša oz.

odgovore iz katerih bi lahko razbrali, ali

so vnašali KS, kot del njihovih rednih

radiološki inženirji res ne znajo izbrati

obveznosti, medtem ko dobra polovica

KS, ali le menijo, da je za to pristojen

(59,9%) radioloških inženirjev ne vnaša

nekdo drug (zdravnik odgovoren za

in

preiskavo).

nikoli

ni

vnašalo

KS.

21,5%

radioloških inženirjev dodaja, da so imeli
usposabljanje s področja injiciranja KS.
Na

vprašanje,

usposabljanje

ali
s

bi

jim

področja

dodatno
injiciranja

Analiza

prakse

anketirancev

z

obsegom dela o jodovih KS
22,2%

(14

anketirancev

od

63)

kontrastnih sredstev in administracije

anketirancev je takih, ki v praksi izberejo,

zdravil koristilo, je 62,2% radioloških

pripravijo in vnesejo KS pri preiskavah

inženirjev odgovorilo pritrdilno, 34,4%

ne glede na diagnostiko oz. področje dela.

radioloških inženirjev se s trditvijo ni

Delež teh je večji v terciarni dejavnosti,

strinjalo.

vendar razlike niso statistično značilne

EFRS

(European

Federation

of

Radiographer Societies) v dokumentu
objavljenem septembra 2013 (European
Qualifications

Framework

(EQF)

predlaga sistem opredelitve kompetenc na
področju diagnostične radiologije v treh
nivojih (C1, C2, C3), pri čemer že nivo
C1 predpostavlja tudi vstavljanje kanile

(p>0,05).

Graf 12: RI (glede na zdravstveno
dejavnost), ki v praksi izbere, pripravi in
vnese KS
49,2% (31 oseb od 63) anketirancev v
praksi vnaša KS vsaj pri eni preiskavi. To
so predvsem anketiranci z delovno dobo
nad 21 let, oz. z delovno dobo 1-5 let.
Razlike so statistično značilne (p<0,05).

Graf 13: Povezava med delovno dobo in
trenutno prakso aplikacije KS
Zakaj vnašajo KS ravno mladi in
“starejši” radiološki inženirji? Vzrok je
morda spremenjen program šolanja in s
tem možnost prakse apliciranja KS, zato
mlajši

kolegi

v

večjem

odstotku

opravljajo to delo ko se zaposlijo. Razlog
Večina (84%) radioloških inženirjev, ki

pri radioloških inženirjev z delovno dobo

vnaša KS, hkrati tudi pripravi oz. izbere

nad 21 let pa so gotovo izkušnje, ki so jih

KS pri preiskavi. Anketiranci, ki ne

pridobili z leti.

vnašajo KS, v večini (88%) primerov
delajo samo eno stvar (ali izberejo, ali
pripravijo KS). Razlike so statistično
značilne (p<0,05).
Največji delež (48%) anketirancev, ki
dela samo eno stvar, so radiološki
inženirji s starostjo med 30 in 40 let.

Trenutni vnos jodovih KS s strani
anketirancev
V več kot polovici (63%) primerov
anketiranci nikoli ne vnašajo rektalnih
KS samostojno. To so radiološki inženirji
med 20-30 let (v 88,9%%), radiološki
inženirji med 31-40 let v 80% in
radiološki inženirji nad 41 let nikoli ne
vnašajo rektalnih KS v 66,7%.
Razlog za majhen odstotek vnašanja
jodovih KS je v tem, - jodovo KS se

uporablja pri rektalnem vnosu v izjemnih

Izkušnje RI z akutno reakcijo na KS

primerih. Sklepamo, da v več kot
polovici primerov to delo najverjetneje

70% vseh naših anketirancev je že imelo
izkušnjo

opravi DMS.

z

reakcijo

na

kontrastno

sredstvo, večina moškega spola in dobra
Anketiranci, ki delajo s peroralnimi KS, v

polovica ženskega spola. To so predvsem

polovici (52%) primerov kdaj samostojno

radiološki inženirji med 30 in 41 let

vnašajo KS. To so predvsem radiološki

starosti. Morda je ravno izkušnja z

inženirji nad 41 let starosti (v 65,4%) in

reakcijo na KS vzrok, da si ti radiološki

radiološki inženirji med 20 in 30 let (v

inženirji ne želijo večjega obsega dela,

60%). V 66% radiološki inženirji vnašajo

vidijo veliko slabosti v aplikaciji KS in si

i.v. KS kdaj samostojno (to so v 90,9%

tako tudi v manjšem odstotku želijo

radiološki inženirji med 20 in 30 let, v

dodatnega izobraževanja v primerjavi z

68% radiološki inženirji nad 41 let in v

ostalo

57,7 % radiološki inženirji med 31 in 40

inženirjev. Dodatno izobraževanje morda

let).

povezujejo z višjo stopnjo prevzemanja

starostno

skupino

radioloških

odgovornosti in pričakovanja ali celo
Radiološki inženirji v starosti 20-30 let, v
90,9% kdaj samostojno vnašajo i.v. KS,

zahteve po samostojni izvedbi postopka
aplikacije KS.

na kar zagotovo vpliva spremenjen
program

šolanja,

ki

vključuje

tudi

Šolanje in izobraževanje

praktični del vstavljanja kanile.
Polovica (54%) radioloških inženirjev
Prednosti in slabosti apliciranja KS

ima izobraževanje o jodovih KS v svoji
ustanovi in izobraževanje o potencialnih

Kot največjo prednost apliciranja KS so
anketiranci izpostavili hitreje izvedeno
preiskavo (73%), kot največjo slabost pa
večjo odgovornost (91%).

let,

občutijo

nekoliko

večjo

odgovornost pri apliciranju KS, kot ostala
populacija, vendar razlike niso statistično
značilne (p>0,05).

pri

uporabi

KS,

kot

1x

izobraževanje. Izobraževanja o temeljnih
postopkih

oživljanja

pri

polovici

radioloških inženirjev (52,4%) poteka kot

Anketiranci v starostni skupini med 30 in
41

zapletih

večkratno izobraževanje na 1-3 leta.
Terciarna dejavnost v večini (76,2%)
izvaja večkratno izobraževanje o TPO,
sekundarna dejavnost pa le v slabi

polovici (40,5%). Razlike so statistično

(npr. znotraj zdravstvene ustanove), saj je

značilne (p<0,05).

iz rezultatov razvidno, da so radiološki
inženirji načeloma zainteresirani in si

Tekom šolanja si večina radioloških
inženirjev želi dodatnega izobraževanja o
lastnostih KS (76,2%), TPO (74,7%) in
reakcijah (71,4%).

želijo

dodatnega

znanja,

hkrati

pa

pričakujejo, da bi dodatna znanja dvignila
nivo

kvalitete in

varnosti

izvajanja

postopkov s KS. K večji varnosti

V okviru podiplomskega izobraževanja se

preiskovanca

dobra polovica radioloških inženirjev želi

zmanjševanju deleža RI, ki posega

dodatno izobraževati o rizičnih skupinah

samostojno ne želijo izvajati, bi gotovo

pacientov (65,1%), o izbiri KS za

pomembno

posameznega

predaplikativni protokol, s katerim bi

pacienta

(63,5%),

o

in

morda

prispeval

tudi

tudi

odkrivali

TPO (63,5%), po-kontrastni nefropatiji

tveganjem za nastop neželenega učinka

(60,3%),

po

in

obravnavi

uporabi

jodovega

z

enoten

posredovanju ob akutni reakciji (63,5%),

prepoznavi

posameznike

k

zvišanim

kontrastnega

potencialnih zapletov pri aplikaciji KS

sredstva, kot ga na primer v obliki

(58,7%),

vprašalnika predlaga ESUR.

o

reakcijah

(57,1%),

o

praktičnem delu apliciranja (50,8%).

ZAKLJUČKI IN SKLEPI

Radiološki inženirji, ki vnašajo KS si
želijo več izobraževanj, predvsem tekom
šolanja v primerjavi z radiološkimi
inženirji, ki ne vnašajo KS.

Radiološki inženirji v Sloveniji v praksi
po posameznih diagnostikah pripravljajo
KS za pacienta v 64%-92%. Vnos in
izbira KS s strani radioloških inženirjev v

Večina radioloških inženirjev spremlja

praksi (17%-50%) trenutno predstavlja po

novosti in izobraževanja samoiniciativno

posameznih diagnostikah, kot tudi želji

in v svoji ustanovi občasno, medtem ko

po dodatnem izobraževanju (25%-43%)

priporočil

majhen odstotek dela. Željo po dodatnem

ESUR

večina

nikoli

ne

spremlja. Morda bi morali organizirati

izobraževanju

pogostejša

predvsem o pripravi KS (61%-83%).

predstavitve

izobraževanja
glavnih

ali

kratke

poudarkov

oz.

novosti s tega področja, bodisi na
nacionalnem

(strokovni

simpoziji,

kongresi) ali loko-regionalnem nivoju

so

anketiranci

izrazili

Kar polovica (49,2%) anketirancev je
takih, ki v praksi vnašajo KS vsaj pri eni
preiskavi

(vnašajo

KS

pri

gastroenterološki preiskavi, ne vnašajo pa

KS pri CT-preiskavi, čeprav sodelujejo

Radiološki inženirji si po pridobljeni

pri njej, itd.). Največji delež radioloških

diplomi želijo v večji meri dodatnega

inženirjev, ki vnaša KS vsaj pri eni

izobraževanja,

preiskavi, je z delovno dobo nad 21 let,

izobraževanjem med šolanjem predvsem

oz. z delovno dobo 1-5 let, najmanjši pa v

o

skupini radioloških inženirjev z delovno

rizičnih

dobo 11-20 let.

nefropatiji in izbiri KS za posameznega

posredovanju

v

ob

skupinah,

primerjavi

akutni

z

reakciji,

po-kontrastni

pacienta.
Na podlagi vprašanj o prednostih in
slabostih apliciranja KS s strani RI, smo

Radiološki inženirji, ki vnašajo KS si

ugotovili, da po mnenju anketirancev,

želijo v večji meri dodatno izobraževati,

radiološki inženirji ne želijo aplicirati KS,

so bolj motivirani za dodatno znanje, v

saj vidijo več slabosti, kot prednosti v

primerjavi z radiološkimi inženirji, ki ne

apliciranju KS za njihov profil.

vnašajo KS.

70% vseh naših anketirancev je že imelo

Če primerjamo rezultate naše raziskave z

izkušnjo

kontrastno

že omenjenimi rezultati ostalih držav

sredstvo, 83% radioloških inženirjev

ugotovimo, da je delež radioloških

moškega spola in 59% ženskega spola.

inženirjev, ki samostojno, kot del rednih

To so predvsem radiološki inženirji med

delovnih nalog ali le občasno, vnašajo KS

30 in 41 let starosti, vendar razlike med

v različnih državah in tudi med različnimi

starostjo niso statistično značilne.

izvajalci ali nivoji zdravstvene ustanove

z

reakcijo

na

znotraj sistema, različen. . V primerjavi z
Večina radioloških inženirjev spremlja
novosti in izobraževanja samoiniciativno
in v svoji ustanovi občasno, medtem ko
priporočil ESUR dobra polovica nikoli ne
spremlja.

Veliko Britanijo, radiološki inženirji v
Sloveniji vnašajo KS v nižjem %. V
raziskavi leta 2005 so ugotovili, da
radiološki inženirji v Veliki Britaniji
vnašajo i.v. KS v 95%, medtem ko

V okviru formalnega izobraževanja bi

slovenski radiološki inženirji v praksi

temam

trenutno kdaj samostojno vnašajo i.v. KS

povezanim z jodovimi KS, kot so na

v 66%. Ne glede na vrsto vnosa (i.v.,

primer lastnosti jodovih KS, TPO in

peroralni, rektalni vnos), pa vnašajo KS

reakcije na KS.

slovenski radiološki inženirji po različnih

moral

biti

večji

poudarek

diagnostikah v trenutni praksi med 17-

50%. V primerjavi z raziskavo, ki so jo

opredeljene redne delovne obveznosti

izvedli Toh et al., leta 2007, radiološki

radiološkega inženirja

inženirji v Sydneyski regiji, vnašajo KS v

kontrastnimi

36,7%. Raziskava, ki so jo Munro et al.

morajo

objavili leta 2012 kaže, da 27,3%

izobraževanja

radioloških inženirjev v Južni Afriki

izpopolnjevanja radioloških inženirjev,

meni, da vnaša oz. so vnašali KS, kot del

saj bodo le tako ti naloge opravljali

njihovih rednih obveznosti.

strokovno

glede dela s

sredstvi,

biti

možnosti
in

odlično

zagotovljene
ustreznega
strokovnega

in

uporabniku

zdravstvenih storitev omogočili najvišjo
K

takšnim

rezultatom

verjetno

pomembno prispeva različna pravno-

možno in zahtevano kvaliteto ter varnost
zdravstvene obravnave na tem področju.

formalna ureditev, realno stanje kadrov in
organizacije tega področja kot tudi
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