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IZVLEČEK
Uvod: Radiologija je veda, ki je omogočila velik napredek v zdravstvu, veliko zaposlitev v
radiologiji in izobraževanje. Diplomirani radiološki inženirji so pomemben tim v
zdravstvenih ustanovah, zato je pomembno, da jih javnost pozna in ve, kakšno delo
opravljajo. Namen: Želeli smo ugotoviti, kako prepoznaven je poklic diplomirani
radiološki inženir in na podlagi rezultatov pripravili priporočila za dvig prepoznavnosti
poklica diplomirani radiološki inženir. Naš namen je ugotoviti, kakšno je delovno mesto
diplomiranega radiološkega inženirja, kako se oblikuje njegov naziv, kakšne so njegove
delovne naloge, strokovnost, prijaznost do ljudi, plača in odnos uporabnikov do tega
poklica. Metode dela: Uporabili smo deskriptivno metodo, temelječo na študiju tuje in
domače literature. Kot merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Vprašanja so
zaprtega in odprtega tipa, razdelili smo jih 160 naključno izbranim pacientom. Podatke smo
statistično obdelali, analizirali dobljene odgovore in svoje ugotovitve in mnenje zapisali v
sklepu. Rezultati: Anketni vprašalnik je zajemal 19 vprašanj o poznavanju poklica
diplomirani radiološki inženir. Anketiranih je bilo 160 naključno izbranih oseb, anketiranci
so bili moški in ženske, starostne omejitve ni bilo. Več kot polovica anketirancev (52,5 %)
ni bila nikoli rentgenološki pacient. Prav tako ljudje težko ocenijo oddelek in zaposlenega
na njem. Več kot polovica je torej odgovarjala na podlagi slišanega. Poklic diplomirani
radiološki inženir je po mnenju anketiranih zelo težek. Večina se je poleg tega strinjala, da
morajo na radiološkem oddelku delati strokovni in izkušeni zaposleni. Nekateri ljudje vedo,
kaj diplomirani radiološki inženir dela in kakšne vrste delovnih nalog ima, spet drugi pa
poznajo poklic le po nazivu in na podlagi slišanega. Razprava in sklep: Diplomirani
radiološki inženirji so nepogrešljiv člen zdravstvene ustanove, a opravljajo še vedno dokaj
neprepoznaven poklic. Ljudje najbolj prepoznajo zdravnike in medicinske sestre, saj imajo
z njimi v bolnišnici največ stikov. Sklenemo lahko, da ljudje sicer prepoznajo poklic
diplomirani radiološki inženir, toda ta poklic še vedno ni prepoznaven, kot je prepoznaven
kateri koli drug poklic v zdravstvenih ustanovah.

Ključne besede: diplomirani radiološki inženir, prepoznavnost, poklic, anketni vprašalnik

ABSTRACT
Introduction: Radiology is a science which contributed a large progress to health care, a
great number of working places in radiology and education. The radiographer is a
noteworthy part of team in health facilities and it is important for the public to be aware of
his work. Purpose: Our aim was to find out the knowledge about this profession and what
could be done to make it better known. We wished to find out the workplace of the
radiographer, the forming of his title, his working tasks, specialism, relations among other
people, patients and salary. Working methods: The descriptive method based on the study
of foreign and Slovene sources was used. The questionnaire was used as measure unit. The
close and open questions were distributed to 160 persons, chosen coincidentally. The data
were analysed statistically, the statements and beliefs were put down in the conclusion.
Issues: The questionnaire contains 19 questions about radiographers. One hundred and
sixty people were selected accidentally, men and women, not age-limited. More than a half
of inquired (52,5 %) has never been X-rayed. This is why people can't evaluate the
department and the employees. More than half of them made their evaluation on the basis
of what they had heard about the department. The radiographer is a very hard profession in
the respondents'opinion. Most of the respondents agree that people working at the
radiologic department must be professional and experienced. Some people know the
working tasks of radiographers, the others know the profession by title or by what they had
heard about it. Discussion and conclusion: The radiographers are an important part of the
health institution, but their profession is still unknown. People know the medical doctors
and nurse the best, because they meet them very often at the hospital. A conclusion can be
made that people know this profession, but it is still not known as other professions at the
health centers.
Keywords: radiographer, recognition, profession, questionnaire
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1 UVOD
V prvem, teoretičnem delu, smo na podlagi literature in z zbiranjem podatkov predstavili
poklic in profesijo, opisali razvoj radiološkega poklica in radiologije ter nazive v zdravstvu,
delovne naloge in kompetence diplomiranega radiološkega inženirja.
V drugem, empiričnem delu, smo z anketnim vprašalnikom (zaprti in odprti tip vprašanj),
ki smo ga razdelili 160 naključno izbranim pacientom, raziskovali prepoznavnost poklica
diplomirani radiološki inženir. S pomočjo naših ugotovitev in člankov napisanih na
obravnavano temo smo svoje ugotovitve in svoje mnenje zapisali v sklepu.
Diplomirani radiološki inženirji smo majhna skupina zdravstvenih delavcev in delamo v
timu. Vsak dan se srečujemo s pacienti in moramo svoje delovne naloge opravljati
strokovno in natančno. Zanima nas, kako o našem delovnem mestu, nazivu, delovnih
nalogah, strokovnosti, odnosu do pacientov in plačah razmišljajo ljudje, ki se z nami
srečujejo redno in občasno, in tisti, ki se z nami še niso srečali in ocenjujejo naše delo le na
podlagi informacij, ki so jih dobili od drugih. Preveriti želimo, kako prepoznaven je naš
poklic in kaj lahko naredimo, da bi ga ljudje bolje spoznali. Vsa ta vprašanja in že znane
ugotovitve o poklicu diplomirani radiološki inženir smo zbrali na naslednjih straneh
magistrske naloge, katere namen je predstaviti javnosti poklic, zgodovino radiologije,
delovne naloge zdravstvenih delavcev na eni strani in podati predstavo o ljudeh v tem
poklicu na drugi strani.
Radiologija je veda, ki je zdravstvu omogočila velik napredek, saj lahko zdravnik z
rentgensko sliko »pogleda v notranjost« človeka in postavi diagnozo. Diplomirani
radiološki inženirji so člani zdravstvenega tima v zdravstvenih ustanovah, zato je
pomembno, da jih javnost pozna in ve, kakšno delo opravljajo.
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1.1 Profesije
Profesije lahko opišemo kot tiste poklice, ki v družbeni delitvi dela zavzemajo najbolj
centralna mesta (Svetlik, 1999). Temeljijo na visoki stopnji organiziranosti in regularnosti,
zahtevajo visoko stopnjo formalne izobrazbe, poklicni akterji pa so pri opravljanju svojega
dela avtonomni, dokler delujejo v skladu s pravili, ki jih je (so)oblikovala poklicna
organizacija (Pavlin, 2007).
Profesija predstavlja posebno skupino poklicev, katerih delo je družbeno najbolj
institucionalizirano (npr. izobraževalne institucije, združenja, zbornice) in nujno
dopolnjeno s formalnim in neformalnim omrežjem posameznikov, ki si delijo iste
kompetence in način razmišljanja na podlagi teoretskega ozadja. Ob tem regulacijo in
institucionalizacijo profesionalnega dela izvaja v sodelovanju z državo profesija sama.
Svojim članom daje legitimnost za opravljanje profesionalnega dela (Pavlin, 2007).
Med najbolj znane in uveljavljene profesije spadajo zdravnik in odvetnik, po njihovem
razvoju so se zgledovali tudi nekateri drugi poklici. Današnji poklici imajo veliko
značilnosti profesij, toda statusa profesije niso dosegli. Profesije nastanejo zaradi želja
poklicne skupine in ne zaradi družbe. Obravnavane so kot poklicne skupine z visoko
zahtevano izobrazbo (Pavlin, 2007).
Kramberger (1999) opisuje v knjigi Poklici, trg dela in politika tri pristope z vidika
profesij. Prvi je taksonomski pristop, ki opisuje do neprepoznavnosti vgrajeno
samopoveličevalno profesijo. Drugi je ciničen pristop, pri katerem so profesije
obravnavane kot poklicne skupine z visoko izobrazbo, toda njihova potrdila in kompetence
so kot opravičilo za poklicni monopol na trgu dela. Tretji pristop je generičen, ki se
imenuje tudi historično-empirični pristop. Pri tem naj bi bile profesije vstavljene v socialni
in nacionalni kontekst. Tukaj gre tudi za strukturne parametre, ki ločujejo profesije med
seboj in od poklicev.
Kramberger (1999) se je pri svojem delu ukvarjal z analizo profesionalizacije različnih
poklicev in je verjetno edini, ki vodi univerzitetni oddelek za sociologijo poklicev.
Abstrakcija poklicnega znanja je tista, ki »zakoličuje« polje uporabe.
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Profesije prav tako ločimo po načinu organiziranosti. Profesionalne organizacije so
bolnišnica, sodišče in cerkev, ki spadajo pod najvišjo organizacijo. Organizacije s
samozaposlitvijo, enim ali dvema zaposlenima, spadajo pod drugo profesionalno
organizacijo. Tretja oblika pa so oddelki v klasičnih delodajalskih organizacijah.
Prihodnost posameznih profesij je jasna, čeprav je zelo kompleksna in polna naključij.
Posamezniki bodo še naprej vstopali v profesijo in iz nje na različnih stopnjah izstopali.
Glavni izziv za večino profesij bo zajemanje številnih informacijskih tehnologij prihodnosti
in skupin, ki jim strežejo; to pa pomeni, da bo potrebno na novo definirati profesije
(Abbott, 1988).

1.2 Pogled na poklicno profesionalizacijo
Profesionalizacija se nanaša na proces, v katerem iz laika nastane ekspert oz. izvedenec na
nekem ožjem področju (Adam, 1992).

Slika 1: Piramida poklicne profesionalizacije (Pavlin, 2007)
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Profesionalizacijo poklicev lahko opredelimo kot dinamično razmerje med pretvorbo
praktičnega znanja in drugimi elementi in procesi poklicne profesionalizacije. Nekateri so
inrinzični (etika, identiteta, status ...), drugi ekstrinzični (poklicna društva, izobraževalni
programi, zakonske regulative …), (Pavlin, 2007).
Elemente poklicne profesionalizacije lahko razdelimo na:
−

praktično poklicno znanje;

−

poklicno identiteto;

−

poklicno etiko;

−

poklicno regulacijo in avtonomijo.

Praktično poklicno znanje lahko opredelimo kot praktično in teoretično znanje, ki ga
določena poklicna skupina uporablja pri svojem delu. Kot najbolj uveljavljeno fenotipsko
izhodišče opisov poklicnega znanja so poklicne klasifikacije (ISCO-88). V njih so
opredeljene najbolj tipične naloge posameznega poklica za potrebe spremljanja dinamike
na trgu delovne sile.
Praktično znanje je tisto, ki ga pripadniki poklicne skupnosti uporabljajo in ustvarjajo pri
delu (Freidson, 2001). Uporaba znanja v praksi je skupna celemu spektru poklicev.
Davenport in Prusak (1998) sta ga natančneje opisala in ga poimenovala delovno znanje.
Pri celem postopku poklicnega znanja je seveda pomembna tudi socializacija, ki jo lahko
opredelimo kot pretvorbo tihega v tiho znanje. V poklicnem kontekstu je socializacija
prilagajanje posameznika organizacijskim in poklicnim normam, vrednotam in kulturi
(Pavlin, 2007).
Poklicna identiteta je pomembna sestavina osebne in skupinske identitete. Povezana je z
delovnimi nalogami, sredstvi, izdelki in storitvami, sodelavci in znanci iz delovnega okolja,
delodajalsko organizacijo ter prevzetimi normami in vrednotami. Poleg te je omembe
vredna tudi identifikacija, ki je povezana z usposabljanjem za delovno mesto. V današnji
družbi se začne že s formalnim izobraževanjem in konča s pripravništvom.
Poklicno identiteto torej lahko opredelimo kot »način delovanja posameznika, skladno z
normativnimi družbenimi pričakovanji o delovanju članov poklicne skupine, in kot
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kontinuirano percepcijo lastne istosti, ki je skladna s percepcijo poklicne istosti drugih«
(Huber in Krainz, 1987; Erikson 1973, cit. po Laske, 2001).

1.3 Prepoznavnost poklicev
Pojem poklic je povezan s človekovim delom in njegovo delitvijo. Razlikujemo lahko med
antropološko-historično opredelitvijo, ki opisuje delo kot generično bistvo človeka ter vir
človeškosti in družbenosti, in strukturalistično opredelitvijo, ki delo opredeljuje kot
proizvodno družbeno dejavnost (Svetlik, 1999, cit. po Pavlin, 2007).
»Poklic lahko na ravni posameznika opišemo kot odnos med posameznim izvajalcem
določenega poklica in atributi, ki jih ta razvija v odnosu do izvajanja delovnih nalog in
učenja pri tem. Ti atributi so poleg poklicnih nalog tudi poklicna identiteta, poklicna etika
oziroma etično delovanje ter delovanje v skladu s poklicnimi predpisi in praksami v
delodajalski organizaciji. Na agregatni ravni pa opazujemo povprečne vrednosti istih prej
omenjenih atributov vseh posameznikov, ki jih na podlagi sorodnosti izvajanja delovnih
nalog, znanj in kompetenc predhodno razvrstimo v poklicno skupino. Na značilnosti
atributov vplivajo različni zgodovinski, tehnološki, ekonomski in družbeni dejavniki.«
(Pavlin, 2007).
Poklica in izobrazbe ne moremo enačiti, saj izobrazbo pridobimo z uspešnim šolanjem,
poklic pa je povezan z delom in njegovo delitvijo, usmerjen je v prakso v organizaciji dela
in zaposlovanja. S poklicem služimo denar in dobrine za preživetje.
Anglosaksonske dežele uporabljajo namesto izraza poklic izraz zaposlitev ali posel, ki
pomeni delo. Slovenski jezik je oba izraza združil v enoten izraz poklic. Po SURS-u (2008)
je poklic opredeljen kot »statistično-analitična kategorija, v katero se razvršča delo,
sorodno po vsebini in zahtevnosti, in ki ga opravlja ali bi ga lahko opravljala praviloma ena
oseba.«
V družbi znanja obstaja dinamika med delom in učenjem, zato lahko poklic opredelimo na
podlagi uporabe znanja. Praktično znanje vedno več šteje v naši družbi, posledica tega je
funkcija formalno certificiranega šolskega znanja. Med poklici obstajajo razlike med nizko
reguliranimi poklici, opravlja jih lahko oseba brez predpisane izobrazbe, in visoko
5

reguliranimi poklici (zdravnik, sodnik, duhovnik), opravlja jih lahko oseba, ki ima
predpisan certifikat. Med navedenimi poklici so srednje profesionalizirani poklici, kot so
prodajalci, poštarji, tehniki ali učitelji. Imamo pa še nizko profesionalizirane poklice,
kamor spadajo osebe, ki opravljajo fizična dela.
Poklici se razvrščajo po klasifikaciji poklicev. Temeljna enota klasifikacije je delo, ki se
opredeljuje kot skupek nalog in dolžnosti, ki jih (jih je ali bi jih lahko opravila) opravlja
ena oseba. Niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so zelo podobne, tvori poklic. V
skladu s konceptom klasifikacije pa se posameznik razvrsti v poklic oziroma v skupino
poklicev glede na zahtevnost, kompleksnost, vrsto in druge značilnosti nalog in dolžnosti,
ki jih opravlja pri svojem delu.
Standardna klasifikacija poklicev je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za
razvrščanje dela, oziroma poklicev v skupine poklicev v uradnih oziroma administrativnih
zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), v statističnih raziskovanjih in v
statističnih registrih in tako omogoča, da se za statistično, analitično ter raziskovalno
spremljanje poklicne strukture aktivnega prebivalstva, ter povpraševanja po delu
zagotavljajo konsistentni podatki (Ur. l., št. 45/95 in 9/01).
Najprepoznavnejši poklic v zdravstvu je zdravnik. Obenem spada tudi med najuglednejše
poklice in poklice, ki imajo v družbi največ bonusov, sledijo odvetniki, menedžerji,
politiki, srednje ugledni so trgovci, prodajalci, najmanj ugledni pa so proizvodni delavci,
varnostniki (Kramberger, 1999).
Statusni poklici (spoštovanje) so bolje plačani, v družbi zelo cenjeni, posamezniku
omogočajo hitrejše oblikovanje poklicne identitete. V družbi obstajajo različno cenjeni
poklici. Nekoč manj vredni poklici so danes pridobili na ugledu. Dejavniki, ki prispevajo k
ugledu poklica: višji osebni dohodek (župniki), čas izobraževanja, odgovornost, ki jo
zahteva (kirurg, odvetnik), kdo je končni potrošnik, delovno okolje (Volt, 2014).
Ugled in denar vabita, mnogim sta v glavnem tudi motiv za izbiro poklica, obenem pa
seveda zmanjšujeta moralno vrednost poklica. Ko je človekoljubno dejanje poplačano, je
njegova moralna valuta izčrpana, njegov moralno-etični kredit pa porabljen. Če sta bila
vložek na eni in povračilo na drugi strani približno poravnana in če je bilo to v preteklosti
dosledno opravljeno, je mogoče enako pričakovati tudi v prihodnje. Če je bilo v skladu z
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načeli deontološkega kodeksa, neka pomembna vrednota le ostane: zasluženi ugled
pravičnega, zaupanja vrednega zdravnika. Slabše pa je, če pravega ravnotežja ni, če je
ljubezen do denarja nad humanitarnim motivom (Trontelj, 2012).

1.3.1 Nazivi v zdravstvu
Celotno področje zdravstvene dejavnosti usmerja in določa Zakon o zdravstvenih
dejavnostih (ZZDej, 2005). Po 62. členu tega zakona lahko zdravstveni delavci, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela
v svojem poklicu, opravljajo zdravstveno dejavnost.
Zdravstveni sodelavci z ustrezno strokovno izobrazbo nezdravstvene smeri lahko
opravljajo nekatere strokovne naloge zdravstvenega varstva.
Delovno področje in stopnje zahtevnosti dela predpiše minister, pristojen za zdravje,
predpiše seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, v katerem so določeni poklici
zdravstvenih sodelavcev in zdravstvenih delavcev.
Po 63. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) mora zdravstveni delavec ali
sodelavec, ki ima neposreden stik z bolnikom, obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih
območjih pa tudi jezik narodnosti.
Za zdravstvene delavce s srednjo strokovno izobrazbo traja pripravništvo šest mesecev,
devet mesecev pa za tiste z višjo strokovno izobrazbo, le za zdravnika traja 12 mesecev.
Zdravstveni delavci opravljajo pripravništvo, zdravniki pa sekundariat v zdravstvenih
zavodih ali pa pri zdravstvenih delavcih.
Zdravstveni delavci imajo pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, zavod jim zato
mora omogočiti:
− spremljanje razvoja zdravstvenih ved;
− praktično usposabljanje, izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih zavodih;
− občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja (70. člen).
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1.3.2 Poklic diplomirani radiološki inženir
Diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki izvaja vse vrste radiološke
nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega
sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti. Od diplomiranega radiološkega
inženirja se pričakuje sposobnost za delo z ljudmi, humanost, natančnost pri delu,
odgovornost, zmožnost samostojnega dela, sposobnost upravljanja sodobne tehnologije in
sposobnost dela v medicinskem timu. Delo se opravlja v posebnih delovnih razmerah, ki so
zdravju škodljive in jih ureja zdravstvena zakonodaja (Zavod RS za zaposlovanje, 2010).
Diplomirani radiološki inženirji so majhna poklicna skupina (Niemi in Paasivaara, 2006),
pomembni v medicini, pri odkrivanju, zdravljenju, diagnosticiranju nekaterih vrst bolezni
in delajo na različnih področjih radiološke tehnologije. Ta področja so: diagnostična in
intervencijska tehnologija, nuklearnomedicinska tehnologija, radioterapevtska tehnologija.
Diplomirani radiološki inženir je nepogrešljiv člen v timu za ugotavljanje in zdravljenje
različnih bolezni.
Spletna stran Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v opisu poklicev navaja, da je
diplomirani radiološki inženir zdravstveni delavec, ki pri svojem delu uporablja zaprte in
odprte vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok (UZ), magnetno resonanco (MR) in
računalniško tomografijo (CT). Samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj, sodeluje v
skupinah, kjer je uporaba virov ionizirajočih sevanj del diagnostičnega in terapevtskega
postopka, izvaja ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti (QA/QC).
Diplomirani radiološki inženir izvaja vse vrste radiološke nuklearno-medicinske
diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanji
ter kontrolo kakovosti. Njegov izdelek so rentgenska slikanja vseh vrst ter sodelovanje v
ekipah, kjer je uporaba ionizirajočega sevanja del diagnostičnega ali terapevtskega
postopka. Izvaja ukrepe zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in kontrolo
kakovosti (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010).
Seznam poklicev zdravstvenih delavcev v zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 82/2004)
navaja, da mora diplomirani radiološki inženir imeti visoko strokovno izobrazbo,
opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, da lahko opravlja svoj poklic. Delo opravlja na
primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

8

Njegovo delo obsega naslednje delovne naloge:
− načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih diagnostičnih in terapevtskih
radioloških posegov;
− načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih radioterapevtskih postopkov,
nuklearnomedicinskih postopkov;
− varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
− optimizacijo postopkov;
− zagotavljanje kakovosti in nadzor kakovosti;
− kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v
skladu z delovno prakso (Seznam poklicev zdravstvenih delavcev v zdravstveni dejavnosti,
2004).
Tehnik zdravstvene nege, zdravstveni tehnik, medicinska sestra je oseba, ki je končala
srednješolski strokovni program zdravstvene nege in je usposobljena za vrsto strokovnih
del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in
okoljih. Ta oseba je članica negovalnega tima in po navodilu medicinske sestre izvaja
postopke in posege v procesu zdravstvene nege (Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije, 1992)
Diplomirana medicinska sestra, višja medicinska sestra je oseba, ki je končala najmanj
dvanajstletno splošno in/ali strokovno izobraževanje in visoko (višjo) strokovno
izobraževanje zdravstvene nege ter ji je ustrezen organ podelil pravico do samostojnega
dela v zdravstveni dejavnosti. V okviru svojih kompetenc je usposobljena za
zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno vzgojo in
izobraževanje, za organizacijo dela in razvojnoraziskovalno dejavnost (Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije, 1992).
Zdravniški poklic je še vedno glavni v zdravstvu in je ljudem še vedno najbolj znan.
Diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki izvaja vse vrste radiološke
nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega
sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti. Od diplomiranega radiološkega
inženirja se pričakuje sposobnost za delo z ljudmi, humanost, natančnost pri delu,
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odgovornost, zmožnost samostojnega dela, sposobnost upravljanja s sodobno tehnologijo in
sposobnost dela v medicinskem timu.

1.4 Razvoj poklica
Začetki radiologije segajo v čas naključnega odkritja rentgenskih žarkov. Po Leonardovih
navodilih je Röntgen leta 1895 Leonardovo cev z okencem zavil v črn papir in opazoval
pojave, ki jih povzročajo žarki, ki prodirajo skozi odprtino v cevi. Da bi preveril, ali je črn
papir zadosten, je v popolnoma temni sobi spustil skozi cev tok visoke napetosti in videl na
zastoru iz barium-platin-cianida pojav fluorescence. V petek, 8. novembra 1895, je
Röntgen ugotovil, da pojavov, ki jih opazuje, ne izzivajo katodni žarki, ampak neko drugo
sevanje. Ker teh žarkov ni poznal, jih je imenoval žarki X (Zupanič, 2014).

Slika 2: Wilhelm Conrad Röntgen
(Akademic dictionaries and Encyclopedias, 2000–2014).
Odkritje žarkov X je v znanosti imelo velik pomen, v medicini in drugih strokah pa je bilo
revolucionarno. Mnogi fiziki, ki so hrepeneli po odkritju žarkov X, so bili navdušeni nad
odkritjem. Po odkritju se je začel hiter razvoj v medicini, predvsem v diagnostiki in
terapevtski tehniki. Slabo stran žarkov X beležijo pozneje, saj je bilo žal med prvimi, ki so
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se ukvarjali z žarki, veliko žrtev. Učinke sevanja na človeka dobro spoznamo šele po
različnih jedrskih bombnih napadih, jedrskih poskusih in jedrskih nesrečah. Po vseh teh
tragičnih dogodkih je lahko človeštvo spoznalo posledice sevanja in danes so znane
posledice močne ali šibkejše izpostavljenosti žarkom.

Slika 3: Prvi poskusi slikanja
Morton (1896)

1.4.1 Razvoj rentgenologije na Slovenskem
Začetki rentgenologije pri nas segajo v leto 1900. V tem letu je dr. Edo Šlajmer,
predstojnik kirurškega oddelka Splošne bolnišnice v Ljubljani, kupil prvi rentgenski aparat.
V začetku se je uporabljal le za slikanje kostnih zlomov, kmalu pa se je njegova uporaba
nadgradila. Presvetljevali so organe v prsni votlini in s kontrastnimi sredstvi tudi prebavila.
Po prvi svetovni vojni so bolnišnice po vsej Sloveniji kupile rentgenske aparate. Tako se je
rentgenologija močno razširila.
Leta 1923 se je v Sloveniji uveljavil tudi Rentgenološki inštitut za Slovenijo in Istro. Prvi
predstojnik novoustanovljenega rentgenološkega inštituta za radiologijo je bil Dr. Alojz
Kunst. Začel je prvi z rentgenskimi terapevtskimi obsevanji rakavih bolnikov v Ljubljani
(Zupanič, 2014).
Leta 1929 se je inštitut za radiologijo posodobil, dobil je novi rentgenski aparaturi – eno za
terapijo in drugo za diagnostiko. Profesor Josip Hebein je obiskoval vodilne evropske
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rentgenske inštitute, uvedel po letu 1930 v Ljubljani več novih preiskovalnih metod in tako
skrbel za sodoben razvoj inštituta (Zupanič, 2014).
Čeprav se je rentgenologija na Slovenskem začela uporabljati že po prvi svetovni vojni,
lahko o konkretnem razvoju govorimo šele, ko so se v njej izobrazili strokovnjaki. Odprli
so se novi centri, saj je bilo to zaradi naraščanja števila bolnikov, ki so potrebovali tako
diagnostiko, nujno potrebno (Zupanič, 2014).

1.5 Zgodovina poklica
Z žarki X so lahko videli obolele notranje organe in lažje postavili diagnozo. S tem se je
najprej začela razvijati diagnostična metoda, pozneje tudi terapevtska.
Tomas Alva Edison je 6. januarja 1896 izdelal rentgenski aparat, katerega uporabo je pred
novinarji čez tri tedne prikazal Edisonov asistent Clarence Dally, ki je bil tudi prva žrtev
takrat še neznanih učinkov rentgenskih žarkov (Pušnik, 1998).
V Ameriki je bil prvi posnetek narejen 2. januarja 1896, naredil ga je Srb Mihajlo Pupin.
Že istega leta je prvi rentgenski posnetek nastal tudi v Angliji. Naredil ga je inženir Alan
Archibald Campbell Swinton (Pušnik, 1998).
Tomografija je vrsta rentgenskega slikanja in se je uveljavila leta 1921. Takrat se je
francoskemu zdravniku Andreu Bocageu posrečilo, da je z vzajemnim gibanjem cevi in
filma v točno preračunani plastni ravnini dosegel ostro sliko. To je prvi uporabil
Alessandro Vallebona pri slikanju glave v plasteh. G. Grossmann in H. Chaoul sta to
tehniko leta 1935 uvedla v klinične preglede kot tomografijo (Pušnik, 1998).
Dunajski dermatolog Leopold Freund je bil prvi, ki je uporabil rentgenske žarke v
terapevtki diagnostiki. Šele decembra 1898, ko sta Piere Curie in Marie Skodlowska Curie odkrila radij, visoko radioaktivno snov, je medicina veliko pridobila in se
izpopolnila. Becquerel je šele po nesrečnih hudih opeklinah začel razmišljati o koristi
radija. Z dermatologom sta sklepala, da lahko radij terapevtsko učinkuje, podobno kot
rentgenski žarki.
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Prva uspešna radijeva terapija pri zdravljenju malignih neoplazem se je uporabila leta 1902
na Gussenbauerski kliniki na Dunaju, ko se je v celoti ustavilo napredovanje masivnega
karcinoma na žrelu pri starejšem človeku. Kljub priložnostnim poročilom o uspešnosti
radijeve terapije pri zdravljenju površinskih neoplazem pa na globoko ležeče maligne
tvorbe terapija ni opazno vplivala (Eisenberg, 1992).
Vsak znanstvenik je pripomogel k nastanku in izpopolnjevanju aparatov za sevanje. Ker je
bilo po drugi svetovni vojni vse več preiskovancev, se je povečalo povpraševanje po
rentgenologih.
Leta 1923 so na Rentgenskem inštitutu v Ljubljani imeli zaposleno prvo rentgensko
pomočnico, ki je bila redovnica z zdravstveno izobrazbo. Od leta 1927 pa so bile zaposlene
že civilne rentgenske pomočnice, ki so se imenovale zaščitne sestre (Luketič, Kofjač,
1998).
Po odhodu sester usmiljenk je ostala edina civilna rentgenska pomočnica Hilda Matjašič
Naglič, ki je bila dolgoletna vodja rentgenskih tehnikov. Ker je bila potreba po strokovno
izobraženih rentgenskih pomočnicah velika, je prof. dr. Hebein, v študijskem letu
1949/1950, organiziral prvi tečaj za rentgenske pomočnike, današnje diplomirane
radiološke inženirje. Na njegovo pobudo je bila leta 1951 ustanovljena Višja šola za
rentgenske tehnike, ki jo je prof. dr. Hebein vrsto let vodil, leta 1950 pa je ustanovil še
Sekcijo za radiologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in tako postal njen prvi
predsednik (Zupanič, 2014).

Slika 4: Ena izmed prvih rentgenskih naprav med obema svetovnima vojnama
(Zupanič, 2014).
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Slika 5: Leta 1948 so organizirali prvi tečaj za rentgenske pomočnice (Zupanič, 2014).

Leta 1947 je bilo delovanje rentgenskih pomočnic redovnic v javnih ustanovah zakonsko
prepovedano. Med letoma 1947 in 1949 so slovenski rentgenologi v Ljubljani in Mariboru
organizirali tri šestmesečne izobraževalne tečaje za rentgenske pomočnike (Luketič,
Kofjač, 1998).
Predlog radiologov, da bi ustanovili šolo za rentgenske pomočnike, so obravnavali 9.
oktobra 1951. Že 15. novembra istega leta je šola začela delovati. Najprej je imela prostore
v šempetrskem župnišču, pozneje pa se je preselila v sedanjo zgradbo Visoke šole za
zdravstvo, ki jo je oblikoval arhitekt Oton Gaspari (Luketič, Kofjač, 1998).
Šola za rentgenske pomočnike je bila uvrščena med srednje šole do leta 1954, 8. julija 1954
pa so v Uradnem listu LR Slovenije, št. 26, objavili Zakon o ustanovitvi višjih šol v LR
Slovenija in šola za rentgenske pomočnike, medicinske sestre in fizioterapevte je postala
višja šola, naziv diplomantov pa se ni spremenil. Status diplomantov se je spremenil leta
1957, ko so bili uvrščeni v višje plačne razrede. Po Zakonu o javnih uslužbencih (Ur. 1.
FLRJ, št. 53/57) se je Višja šola za rentgenske pomočnike preimenovala v Višjo šolo za
rentgenske tehnike (Luketič, Kofjač, 1998).
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Leta 1962 se je šola priključila Višji šoli za medicinske sestre in Višji šoli za fizioterapevte,
preoblikovala se je v Oddelek za rentgenske tehnike. Naziv, ki ga je pridobil diplomant, ko
je končal študij, je bil višji zdravstveni tehnik – rentgenski tehnik (Luketič, Kofjač, 1998).

1.5.1 Izobraževanje
V zgodnjih sedemdesetih letih so diplomanti, Društvo višjih rentgenskih tehnikov in
takratna generacija redno vpisanih študentov dali pobudo za spremembo strokovnega
naziva diplomantov. Predlog za novo poimenovanje je bil inženir radiologije. Ta strokovni
naziv je uvedel petsemestrski študijski program, ki je bil oblikovan leta 1992 na podlagi
Zakona o visokem šolstvu. Z leti se je vsebina študijskega programa spreminjala in
dopolnjevala, spreminjali pa so se tudi nazivi in čas šolanja. Danes se študentje
izobražujejo po prvi bolonjski stopnji in pridobijo naziv diplomirani radiološki inženir
radiološke tehnologije (Zupanič, 2014).
V Evropi se lahko na študij radiološke tehnologije vpiše vsak, ki se je dvanajst let
izobraževal v osnovni in srednji šoli. Študijski program v evropskem prostoru lahko
vključuje izobraževanje na strokovnem področju diagnostičnega rentgenskega slikanja,
radioterapije, nuklearne medicine in ultrazvoka (ISRRT, 2004).
Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Radiološka tehnologija traja 3 leta
(6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv, ki ga pridobi
diplomant, je diplomirani inženir radiološke tehnologije (VS) oziroma diplomirana
inženirka radiološke tehnologije (VS), okrajšava dipl. inž. rad. teh. (VS). Temeljni cilj
visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija je usposobiti
strokovnjaka na vseh področjih radiološke tehnologije (diagnostična in intervencijska,
nuklearnomedicinska in radioterapevtska tehnologija). Poleg vsebin s strokovnega
radiološkotehnološkega področja in varstva pred ionizirajočim sevanji so vanj vključene
tudi vsebine, ki razvijejo ustrezen sodoben holistični pristop k pacientu in pridobivanju
praktičnih izkušenj, za diplomantovo samostojno opravljanje poklica (Predstavitev
študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja, 2014).
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Kandidati morajo pri vpisu na Zdravstveno fakulteto opraviti zdravniški pregled.
Zdravniško spričevalo, ki ga mora kandidat priložiti, izda specialist medicine dela in
izkazuje njegovo zdravstveno stanje. Zajema sposobnost za opravljanje dela in nalog
diplomiranega inženirja radiološke tehnologije. Pregled je pomemben, saj je bodoči študent
izpostavljen rizičnim dejavnikom, kot so ionizirajoče sevanje ter izmensko delo z bolnimi
in zdravimi ljudmi, ki jih prinaša poklic.
Leta 2009 je bil prvi vpis v drugostopenjski študijski program radiološka tehnologija. Traja
2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naslov, ki ga
pridobi diplomant, je magister inženir radiološke tehnologije oziroma magistrica inženirka
radiološke tehnologije (okrajšava: mag. inž. rad. tehn.). Cilj druge stopnje radiološke
tehnologije je usposobiti strokovnjaka na treh področjih radiološke tehnologije. Študent
lahko na drugi stopnji izbira med diagnostično in intervencijsko radiološko tehnologijo,
nuklearno medicinsko tehnologijo in radioterapevtsko tehnologijo. V vseh programih sta
omogočena znanje in pristop k zagotavljanju kakovosti na izbranem področju (Predstavitev
študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja, 2014).
Med študijem diplomant pridobi znanje in spretnosti za samostojno delo. Obvlada
teoretično in praktično znanje za delo v interdisciplinarnem timu pri izvajanju
diagnostičnih, terapevtskih in interventnih radioloških posegov. Pozna načela poklicne
etike.
S povečanjem potreb po radioloških storitvah se je vloga diplomiranih radioloških
inženirjev v zadnjih dvajsetih letih bistveno spremenila. Delo je postalo zahtevnejše,
potrebno je neprestano izobraževanje, nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanja.
Internacionalno društvo radiologov in radioloških tehnikov (ISRRT) ima delujoč forum za
informacije in diskusije glede razvoja in sprememb v radiologiji.
Društvo deluje globalno, saj ima v svoji mreži kar 83 predstavnikov iz različnih držav in
sodeluje z uradno organizacijo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Vloge
radiologov se spreminjajo in so vse zahtevnejše. Nekatere države, predvsem UK in USA,
so uvedle posebna področja v praksi.
Razlike med temi državami in drugimi, ki se še vedno borijo za urejenost radiologije, so
velike. Na neurejenost vplivajo različni dejavniki, kot so pomanjkanje znanja in spretnosti,
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obvladovanje stroškov, potreba po kakovostni delovni sili, tehnološke inovacije,
medicinske intervencije, novi zdravstveni programi in zdravstvene reforme. V nekaterih
državah so vidne spremembe v razvoju radiologije (Cowling, 2008).
Diplomirani inženir radiološke tehnologije je odgovoren do pacientov, svojih sodelavcev,
delodajalcev, svoje stroke in sebe.
Največja odgovornost diplomiranega inženirja radiološke tehnologije je zagotoviti čim
nižjo izpostavljenost preiskovanca sevanju in doseči optimalno kakovost diagnostičnih slik
(ISRRT, 2004b).
Etična odgovornost je zajeta v oblikovanem poklicnem kodeksu, nacionalni zakonodaji in
deklaraciji svetovne zdravstvene organizacije. Bistvo te odgovornosti je predvsem
humanost, pravičnost, priznavanje enakih pravic vsakega človeka do zdravja, v zadnjem
času pa vse bolj občutek do skupnosti in upoštevanje interesov narodnega zdravja (Koban,
1997).

1.6 Značilnosti poklica
1.6.1 Kompetence
Kompetence predstavljajo nabor znanj in veščin za uresničevanje zastavljenih ciljev in
pomenijo prednosti pri izpolnjevanju poslanstva našega dela, kar pomeni tudi zadovoljstvo
vodstva oz. lastnika podjetja. Kompetence posameznika za opravljanje določenega dela so:
znanje, sposobnosti, motivi, lastna samopodoba in vrednote. Lastne kompetence lahko
razporedimo v kompetenčni krog, ki je razdeljen na skupine kompetenc: za delo z ljudmi,
za delo z informacijami, za osebnostne in vedenjske lastnosti, za zavzetost za doseganje
rezultatov in prevzemanje odgovornosti, za sposobnost uporabe funkcionalnega znanja in
izkušenj, za pozitiven odnos do sprememb in zavzetost za stalno učenje za obvladovanje
lastnega dela in časa (Splošna bolnišnica Novo mesto, 2012).
Kompetence so skupek načel in odgovornosti pri delu, ki ga opravljamo. Po njih se
ravnamo. Pomagale naj bi pri uspešnem izvajanju delovnih nalog in reševanju problemov
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na določenem delovnem področju. Kompetence naj bi zajemale osnove odgovornosti do
pacienta, profesionalno integriteto diplomiranega radiološkega inženirja, odnose do
sodelavcev, v timu in profesionalne standarde.
Williams in Berry (1999) sta v Angliji naredili raziskavo med diplomiranimi radiološkimi
inženirji. V njej sta opisali sistem kompetenc, ki bi jih morali diplomirani radiološki
inženirji imeti.
Opisali sta jih v devetih kategorijah:
− upoštevanje kodeksa etike diplomiranih radioloških inženirjev in preostalih zakonov, ki
diplomiranega radiološkega inženirja zavezujejo pri delu, ter profesionalen pristop k
opravljanju dela;
− vzdrževanje okolja in vzpostavitev okolja, ki spodbuja in ohranja varnost, predvsem pa
skrb za zdravje osebja, obiskovalcev in preiskovancev (izvajanje varstva pred sevanjem);
− pridobitev kakovostnih diagnostičnih slik na vseh področjih (na to ne smejo vplivati
okoliščine dela);
− vzpostavitev, vzdrževanje in izvajanje učinkovite komunikacije in odnosov s
preiskovanci, sorodniki, obiskovalci in drugimi zaposlenimi;
− pridobitev in uporaba strokovno pridobljenega znanja, ki omogoča učinkovito,
predvsem pa varno izvajanje klinične prakse;
− izkazovanje skrbi in spoštovanja do preiskovanca ter ustrezna obravnava preiskovanca
med preiskavo, vzdrževanje in pravilno ravnanje z vsemi napravami, ki se uporabljajo v
tem poklicu;
− izobraževanje v skladu z napredovanjem tehnologije; organizacijske in upravne
sposobnosti, ki zagotavljajo preiskovancem storitve visoke kakovosti;izpopolnjevanje
strokovnega znanja in vseživljenjsko izobraževanje za izboljšavo obstoječih kliničnih
potreb.
Na seznamu kompetenc diplomiranih radioloških inženirjev v Sloveniji so zapisane
naslednje kompetence:
− načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih diagnostičnih in terapevtskih posegov;
− načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih postopkov, nuklearnomedicinskih
postopkov;
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− varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
− optimizacija postopkov;
− zagotavljanje kakovosti in nadzor kakovosti;
− stalno usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z
delovno prakso.
Če primerjamo kompetence, ki jih imajo diplomirani radiološki inženirji v tujini (Williams
in Berry (1999), z našimi, ugotovimo, da so v uradnem listu prav tako zapisane
kompetence, ki se nanašajo na strokovno in tehnološko znanje diplomiranih radioloških
inženirjev, medtem ko kompetence, ki vključujejo profesionalen pristop k opravljanju dela,
pristen odnos s preiskovancem, izkazovanje skrbi za preiskovanca ter učinkovito
medosebno komunikacijo, niso navedene.
Diplomirani radiološki inženirji delajo pod nadzorom in okriljem zdravniške profesije,
katere status je bil pridobljen s političnimi pogajanji v preteklosti, še preden je medicinsko
znanje postalo učinkovito.
Diplomirani radiološki inženirji imajo zaradi nizkega poklicnega statusa in pomanjkanja
strokovnega priznanja drugih zdravstvenih delavcev nizko samospoštovanje in zato majhno
prepoznavnost v javnosti (Sim in Radloff, 2008).
Javnost dobro pozna področja dela medicinskih sester in zdravnikov, medtem ko je
strokovna vloga diplomiranih radioloških inženirjev javnosti le malo znana (Sim in
Radloff, 2009).
Zbornica diplomiranih radioloških inženirjev Slovenije je dne 13. 12. 2001 sprejela
naslednji KODEKS RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE:
Diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki dela z bolnimi in zdravimi ljudmi
(v nadaljnjem besedilu: pacienti), zato uravnava svoje odnose in delo z ljudmi po načelih,
ki so skupna vsem zdravstvenim delavcem. Kodeks etike radioloških inženirjev je zbirka
najpomembnejših načel, po katerih se diplomirani radiološki inženirji ravnajo v svojem
poklicu in na vseh drugih področjih svojega življenja in dela. Kodeks je namenjen
diplomiranim radiološkim inženirjem in bodočim diplomiranim radiološkim inženirjem, ki
se šolajo, in tistim, ki vstopajo v poklic, da ob njem oblikujejo svoja etična stališča in držo.
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Odnos in odgovornost do pacienta:
− Diplomirani radiološki inženir strokovno in odgovorno uporablja ionizirajoče sevanje v
diagnostične in terapevtske namene in v korist pacienta.
− Diplomirani radiološki inženir s svojo profesionalno usposobljenostjo omogoča
pacientu, da soodloča o naravi in poteku preiskave ali zdravljenja (diplomirani radiološki
inženir upošteva pacientovo odločitev, ki jo sprejme zaradi vere ali etičnih norm, podpira
njegovo odločitev in dela v skladu z njo).
− Na delo in profesionalno odgovornost diplomiranega radiološkega inženirja ne
vplivajo: pacientova starost, etnična pripadnost, spol, narodnost, politična pripadnost, rasa,
vera, spolna usmerjenost, socialni in ekonomski status ali narava njegovih problemov.
− Diplomirani radiološki inženir upošteva, ohranja in varuje pacientovo dostojanstvo,
zasebnost, samostojnost in varnost. Spoštuje pacientove navade, vrednote in duhovnost
(verovanje).
− Diplomirani radiološki inženir s svojim obnašanjem pri pacientu in njegovih svojcih ne
povzroča nepotrebnih fizičnih in psihičnih stresov (diplomirani radiološki inženir upošteva
pacientove fizične in psihične potrebe, prav tako tudi potrebe pacientovih svojcev ter
učinke bolnišničnega okolja na njih).
− Diplomirani radiološki inženir ohranja zase kot poklicno skrivnost vsako informacijo,
ki jo dobi pri obravnavi pacienta.
− Skrb za zdravje in varnost pacienta je pred interesi znanosti in družbe.
Profesionalna integriteta diplomiranega radiološkega inženirja:
− Diplomirani radiološki inženir se vede na način, ki zagotavlja vsestransko zaupanje,
spodbuja dobro mnenje in sloves poklica; od diplomiranega radiološkega inženirja se
pričakujejo najvišji standardi profesionalne integritete. Diplomirani radiološki inženir
spoštuje zakone, ki veljajo za njegovo delovanje.
− Diplomirani radiološki inženir stalno razvija svojo profesionalno vlogo, se strokovno
izobražuje in zagotavlja svojo osebno rast. Izkoristi vsako priložnost za vzdrževanje in
izboljšanje profesionalne usposobljenosti. Aktivno spodbuja profesionalni razvoj in
izobraževanje kolegov in študentov. Diplomirani radiološki inženir ne sme biti pod
vplivom nobene strupene snovi, ki bi kakor koli vplivala na njegovo delo (alkohol, droge
...), (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije, 2001).
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Odnosi do sodelavcev, odnosi v timu:
− Diplomirani radiološki inženir spoštuje svoje sodelavce, je do njih odgovoren, upošteva
njihovo znanje in spoštuje njihovo strokovno mnenje.
− Obsoja neetično vedenje sodelavcev.
− Predpostavljenega seznani z morebitnimi ugovori vesti, ki bi lahko bili pomembni za
izvajanje profesionalne prakse.
Profesionalni standardi:
− Diplomirani radiološki inženir izvaja samo tiste diagnostične in terapevtske postopke, ki
so popolnoma usklajeni z veljavnimi kriteriji in ne škodijo bolniku.
− Zagotavlja varno okolje za paciente, osebje in obiskovalce oddelkov.
− Diplomirani radiološki inženir je pravno odgovoren za svoje poklicno delovanje in
kakršno koli malomarnost zaradi delovanja ali opustitve ali poškodbe (Kodeks radioloških
inženirjev Slovenije, 2001).

1.6.2 Delovne naloge
Diplomirani radiološki inženir specialist mora imeti visoko strokovno izobrazbo, strokovni
izpit in opravljeno specializacijo. V sklopu njegovega dela in dolžnosti pa so naslednje
naloge:
− primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti skladna z opravljeno
specializacijo;
− načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih diagnostičnih in terapevtskih radioloških
posegov;
− načrtovanje

in

izvajanje

osnovnih

in

specialnih

radioterapevtskih

in

nuklearnomedicinskih postopkov;
− varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
− optimizacija postopkov;
− zagotavljanje kakovosti in nadzor kakovosti;
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− kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v
skladu z delovno prakso (Seznam poklicev zdravstvenih delavcev v zdravstveni dejavnosti,
2004).
Delovno mesto diplomiranega radiološkega inženirja se deli na tri oziroma pet kategorij:
− diplomirani radiološki inženir 3 je pripravnik oziroma začetnik;
− diplomirani radiološki inženir 2 ima dve leti delovne dobe ali več in dela na manj
zahtevnih aparaturah;
− diplomirani radiološki inženir 1 ima šest let delovne dobe ali več in dela na zahtevnejših
aparaturah;
− diplomirani radiološki inženir dozimetrist se ukvarja z dozimetrijo;
− diplomirani radiološki inženir svetnik ima posebne delovne naloge.
Zadnji dve skupini sta izjemno redki, kar 98 % diplomiranih radioloških inženirjev spada v
prve tri skupine.
V zgoraj obravnavanem poglavju smo opisali delovne naloge diplomiranega radiološkega
inženirja, v nadaljevanju pa bomo predstavili ugodnosti tega poklica.

1.6.3 Ugodnosti poklica
Ugodnosti so dodatki, ki omogočijo zaposlenim boljše in kakovostnejše življenje.
Zagotavljajo jih delodajalci, predvsem zaradi različnih situacij, ki lahko prizadenejo
delavca. To so: bolezni, delovna nezmožnost, starost in smrt. V nekaterih primerih so
ugodnosti predpisane in z zakoni urejene na državni ravni.
Cilji, ki jih strateški programi ugodnosti po svetu spremljajo, so: večja morala zaposlenih,
pridobivanje in motiviranje visokousposobljenih ljudi, onemogočanje pogajalskih pozicij
sindikatov in pridobivanje boljših konkurenčnih prednosti podjetja (Možina, 1998).
V Sloveniji so sistematizirani dodatki za naslednje delovne razmere:
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− zaradi dela v času, ki je za delavca manj ugoden. To je delo v popoldanski in nočni
izmeni, deljen delovni čas, nočno delo, delo prek polnega delovnega časa, delo ob nedeljah,
− zaradi načina dela, dežurstvo, pripravljenost doma (gre za nadomestilo in ne dodatek);
− zaradi vplivov okolja, umazanega dela in drugih težkih del, pri katerih je delavec
izpostavljen negativnim vplivom okolja, del, pri katerih delavec po predpisih stalno
uporablja zaščitna sredstva, in del, pri katerih je delavec izpostavljen posebnim
nevarnostim (Možina, 1998).
Dodatkov je veliko in vsi so zakonsko določeni in napisani, kajti s tem varujejo delavca in
njegove pravice pri delu. Delo diplomiranega radiološkega inženirja je odgovorno,
raznoliko, strokovno, timsko, zahtevno, stresno, nevarno. Zato poklic vsebuje na podlagi
zakonodaje k osnovnim dodatkom še dodatne ugodnosti, kot so daljši dopust, krajši delovni
čas, dodatki na sevanje in dodatek za izpostavljenost nevarnostim nalezljivih bolezni.
39. člen (dodatki za manj ugodne delovne razmere):
Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja
pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju
ionizirajočega sevanja. Višina dodatka je 1 evro za vsako začetno uro dela v kontroliranem
območju ionizirajočega sevanja.
Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno
opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki.
Javni uslužbenci, ki delajo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, se uvrščajo v
skupino javnih uslužbencev na delovnih mestih, za katere zaradi narave dela velja polna
delovna obveznost 36 ur na teden, torej skrajšan delovni čas s 40 na 36 ur tedensko, kar ne
vpliva na višino osnovne plače, za obe urni postavki je enaka in dogovorjena za polni
delovni čas in zapisana v pogodbi o zaposlitvi.
Pravna podlaga iz Uredbe ISOPJS: 2. člen, 6. člen
Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom ali v kolektivni pogodbi dejavnosti
določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se upošteva ustrezna povprečna mesečna
delovna obveznost, izračunana glede na določeno tedensko delovno obveznost.
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1.6.4 Prepoznavnost
O prepoznavnosti poklica diplomirani radiološki inženir smo zasledili strokovni članek
Kako prepoznaven je poklic radiološkega inženirja. Namen raziskave je bil ugotoviti,
kako prepoznaven je obravnavan poklic med študenti tretjega letnika različnih programov
Zdravstvene fakultete in naključnimi mimoidočimi. V članku je avtorica Djurić (2010)
omenila naslednje ugotovitve.
Študentje so zaradi sorodnosti poklicev prepoznali nekatere radiološke postopke in vlogo
radioloških inženirjev, medtem ko so naključni mimoidoči glede na izkušnje in
razgledanost umestili radiološkega inženirja na različna področja. Ugotavljajo, da je
prepoznavnost različna (Djurić, 2010).
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2 NAMEN
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako prepoznaven je poklic diplomirani
radiološki inženir. Zato smo v raziskovalnem delu anketirali paciente – obiskovalce
različnih diagnostik Splošne bolnišnice Celje – o prepoznavnosti poklica radiološki inženir,
o prepoznavnosti sevanja, o splošnem mnenju glede oddelka, o delovnih nalogah
zaposlenih na oddelku in obsegu našega delovnega mesta.
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3 METODE
Metoda, ki smo jo uporabili pri raziskovalnem delu, je anketa.
Anketa je posebna metoda zbiranja podatkov, s katerimi pridemo do podatkov o mnenjih in
stališčih anketirancev. Je metoda, ki je najpogosteje uporabljena v družbenih vedah. V
znanstvenem raziskovanju je anketa postavljanje točno določenih vprašanj določeni skupini
in številu ljudi na točno določen način (Pokorny in sod., 2007).
Pri raziskovanju z anketo je pomembna ustrezna velikost vzorca.
Prednosti uporabljene metode raziskovanja so:
− dobimo lahko podatke, ki so nam drugače nedostopni (mnenja, stališča);
− dobimo lahko sedanje, pretekle in prihodnje (načrti) podatke;
− je ekonomična (s pravilno oblikovano anketo lahko v kratkem času dobimo veliko
informacij (Pokorny in sod., 2007).
Anketo smo uporabili zaradi zgoraj navedenih prednosti.

3.1 Sestava ankete in pilotsko testiranje
Merski inštrument, ki smo ga uporabili, je bil anketni vprašalnik. Sprva smo vprašalnik
testirali s pilotnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik smo razdelili 48 naključno izbranim
pacientom, anketni vprašalnik je bil v tiskani obliki. Pilotna študija je potekala v mesecu
juniju in juliju 2014. Anketirani so bili spremljevalci pacientov ali pacienti, ki so bili na
pregledu na različnih radioloških diagnostikah. Anketiranje smo izvedli na naslednjih
radioloških diagnostikah: mamografski, skeletni, urološki, skeletno-pulmološki, diagnostiki
prebavnega trakta, diagnostiki za ožilje, diagnostiki za slikanje kostne gostote. Vprašalnik
smo na podlagi pripomb anketirancev priredili, nekaj vprašanj smo iz raziskave odstranili
zaradi nejasnih odgovorov. Pri pilotni obliki anketnega vprašalnika so nekateri anketiranci
pripomnili, da so nekatera vprašanja preveč odprtega tipa, na primer pri pilotnem testiranju
smo pri kompetencah in delovnih nalogah diplomiranega radiološkega inženirja uporabili
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odprti tip vprašalnika, pri poznejšem raziskovanju pa ti dve vprašanji spremenili v zaprti
tip.

3.2 Merski inštrument
Merski inštrument, ki smo ga uporabili, je bil vprašalnik.
Odgovore na vprašanja lahko po Lamut in Macur (2012) razvrstimo v skupine glede na
mersko lestvico:
− intervalne (številske spremenljivke, katerih vrednosti lahko seštevamo ali odštevamo med
seboj);
− razmernostne (številske spremenljivke, katerih vrednosti lahko delimo ali množimo med
seboj);
− ordinalne (odgovore na vprašanja razvrstimo od najmanjšega do največjega (nikoli,
občasno, vedno, od 1– sploh se ne strinjam do 5– popolnoma se strinjam);
− nominalne (npr. spol, v našem primeru obseg dela).
Uporabili

smo

nominalne in

ordinalne spremenljivke, ki

spadajo

k

opisnim

spremenljivkam. Te spremenljivke so največkrat uporabljene v anketnem vprašalniku
(Lamut in Macur, 2012).
Anketni vprašalnik je vseboval Likertovo 5-stopenjsko lestvico. Anketa je sestavljena iz
zaprtih vprašanj z možnostjo izbire enega ali več odgovorov, dihotomnih vprašanj (da, ne,
ne vem), do odprtih vprašanj, da so lahko anketiranci izrazili svoje mnenje.

3.3 Opis vprašalnika
Anketni vprašalnik smo razdelili na pet sklopov vprašanj. V prvem delu vprašalnika smo se
osredotočili na demografijo anketiranca, spraševali smo po starosti in spolu. V drugem
sklopu smo spraševali, ali anketiranci poznajo razliko med profesijo in poklicem ter katere
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poklice poznajo v zdravstvu, v tretjem sklopu smo se osredotočili na poznavanje delovnih
nalog diplomiranega radiološkega inženirja, na poznavanje njegovih kompetenc, na
delovno področje diplomiranega radiološkega inženirja, v četrtem sklopu smo spraševali o
splošnem prepoznavanju sevanja in njegovi škodljivosti, v petem sklopu smo se
osredotočili na predloge za izboljšanje našega dela, ki so jih podali anketiranci.
Pri prvem vprašanju smo spraševali po spolu anketirancev. V nadaljevanju nas je zanimala
starost anketirancev, starost smo razdelili v štiri skupine in anketiranci so bili seveda
omejeni na en mogoč odgovor. Pri tretjem vprašanju smo uporabili dihotomno vprašanje in
anketiranci so odgovorili z DA, NE, NE VEM. Pri naslednjem vprašanju smo uporabili
opisno vprašanje in anketiranci so imeli možnost prostega odgovarjanja na vprašanje. Pri
petem vprašanju smo podali pet odgovorov, anketiranci so obkrožili le tiste, ki jih poznajo
(primer zaprtega vprašanja, toda z več mogočimi odgovori), v nadaljevanju pa zaprti tip
vprašanja z enim mogočim odgovorom. Osmo in deveto vprašanje je bilo primer 5stopenjske Likertove lestvice, deseto in enajsto pa primer zaprtega vprašanja, toda z največ
tremi mogočimi odgovori. Dvanajsto vprašanje je bilo primer odprtega vprašanja,
anketiranci so lahko prosto odgovarjali. Trinajsto in štirinajsto vprašanje je bilo primer 5stopenjske Likertove lestvice, petnajsto in šestnajsto pa primer zaprtega tipa vprašanja, toda
pri petnajstem vprašanju sta bila mogoča dva odgovora, medtem ko je bil pri šestnajstem
vprašanju le eden. Sedemnajsto vprašanje primer zaprtega tipa, z mogočim enim
odgovorom. Osemnajsto vprašanje je bilo primer dihotomnega vprašanja, mogoči odgovori
so bili: DA, NE, NE VEM, anketiranci pa so morali obkrožiti enega od teh. Pri zadnjem
vprašanju so bile mogoče štiri trditve, anketiranci so uporabili 5-stopenjsko Likertovo
lestvico.

3.4 Metode obdelave podatkov
Anketni vprašalnik je zajemal 19 vprašanj o poznavanju poklica diplomirani radiološki
inženir. Pri raziskavi smo uporabili 160 vprašalnikov, torej smo obravnavali mnenja 160
oseb. Anketiranci so bili moški in ženske, starostne omejitve ni bilo. Odgovarjali so brez
težav, vse nejasnosti so jim bile pojasnjene, odgovarjali so anonimno.
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Pri vprašanju o delu, ki ga opravlja diplomirani radiološki inženir, so bili podani štirje
odgovori in anketiranec je moral obkrožiti samo en odgovor:
− delo osebe, ki je v bolnišnici neprepoznavna in dela v ozadju;
− diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki je izpostavljen sevanju, sprejema
paciente in opravlja rentgenske preglede;
− zdravnik na radiološkem oddelku;
− zdravstveni delavec, ki dela v zaprtih prostorih, raziskuje in nima stika s pacienti.
Diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki je izpostavljen sevanju, sprejema
paciente in opravlja rentgenske preglede. Ljudje večinoma vedo za izpostavljenost sevanju,
saj je kar 80 % naših anketirancev odgovorilo pravilno.
Metoda obdelave podatkov je bila statistika računalniški program, v katerega smo vnesli
podatke, je SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in Microsoft Office Excel.
Uporabili smo bivarianto analizo Hi kvadrat kot primerjavo deleža v kontingenčni tabeli,
saj vključuje analize dveh spremenljivk in meri odnos med njima (Lamut in Macur, 2012).
Uporabljene so bile nominalne ali kategorične spremenljivke.
V našem primeru gre za mnenjsko raziskavo, preverjali smo povprečje in porazdelitve so
nominalne.
Če je stopnja tveganja (p) manjša ali enaka 0,05, lahko z veliko gotovostjo (95 %)
posplošimo rezultate na populacijo (Manoilov, 2010).
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Demografski podatki
Anketiranci so morali obkrožiti spol in letnico rojstva. Anketiranih je bilo 160 oseb, od
tega 127 žensk in 33 moških.
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Graf 1: Anketiranci glede na spol (%).
Več kot polovica anketirancev ni bila še nikoli pacient na rentgenološkem oddelku. Ankete
so izpolnjevali spremljevalci pacientov, ki so bili na radioloških preiskavah. Prav to je eden
izmed razlogov, da anketiranci težko ocenijo zaposlenega na tem oddelku in oddelek. Več
kot polovica je torej odgovarjala na podlagi slišanega.
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Graf 2: Anketiranci na radiološkem oddelku (%).
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Anketiranci so bili zaradi lažje obdelave podatkov starostno razporejeni v štiri skupine, saj
smo na anketnem vprašalniku dali možnost vsakemu, da vpiše letnico svojega rojstva.
Starost anketirancev smo razdelili v štiri skupine in dobili naslednje podatke:
−

20 let–33 let: 24,5 %;

−

32 let–45 let: 32,8 %;

−

46 let–63 let: 20,6 %;

−

64 let–75 let: 22,1 %.

Največ anketirancev je bilo starih med 32 in 45 let, sledili so anketiranci, stari 20 in 33 let.
Preostali anketiranci so bili starejši od 46 let in mlajši od 75 let.
Pri naslednjem vprašanju (graf 2) smo spraševali o tem, ali so že bili kot pacienti na
radiološkem oddelku. 44,3 % je odgovorilo pritrdilno, 52,5 %, da niso bili pacienti, ostali
so odgovorili z ne vem.
Kot je opaziti, več kot polovica anketirancev ni bila še nikoli sprejeta na rentgenološkem
oddelku, kar pomeni, da so anketiranci odgovarjali na podlagi slišanega.

4.2 Prepoznavanje poklicev in razlika med poklicem in
profesijo
Želeli smo ugotoviti, ali anketiranci poznajo razliko med poklicem in profesijo. Anketiranci
so pri tem vprašanju odgovarjali različno, saj je bilo vprašanje odprtega tipa. Najpogostejši
odgovor je bil, da je profesija izobrazba, poklic pa delo, ki ga posameznik opravlja, torej
posameznikova služba. Tako je odgovorilo kar 85 % anketiranih, 13 % jih sploh ni
odgovorilo, 2 % pa sta odgovorila, da med profesijo in poklicem ni razlike.

V zdravstvenih ustanovah srečamo veliko različnih poklicev, zato smo anketirance v
nadaljevanju vprašali, katere poklice poznajo na rentgenološkem oddelku in se z njimi
srečujejo. Ponudili smo jim naslednje mogoče odgovore:
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−

tehnik zdravstvene nege;

−

zdravnik specialist radiologije;

−

diplomirana medicinska sestra;

−

inženir radiologije;

−

diplomirani inženir radiologije.

Ugotovili smo, da v glavnem poznajo poklice zdravnik specialist radiologije (49,01 %),
inženir radiologije (42,4 %), diplomirana medicinska sestra (38,5 %), malo manj
diplomirani inženir radiologije (30 %) in najmanj tehnik zdravstvene nege (13,7 %).
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Graf 3: Prepoznavnost poklicev (med pacienti) v zdravstvenih ustanovah (%).

Tabela 1: Poznavanje poklicev glede na spol
Poznavanje naslednjih
poklicev na radiološkem
oddelku po nazivu …
Tehnik zdravstvene
nege
Zdravnik specialist
radiologije
diplomirana medicinska
sestra
Inženir radiologije
diplomirani inženir
radiologije

%

test Hi-kvadrat

Ženske
(n = 126)

Moški
(n = 34)

Hi-kvadrat

p

20,6 %

11,8 %

1,3

0,2

69,0 %

32,4 %

15,2

0,001

54,0 %

38,2 %

2,6

0,1

61,1 %

58,8 %

0,05

0,8

46,0 %

44,1 %

0,04

0,8
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S testom Hi-kvadrat smo preverili, ali prihaja kje do statistično značilnih razlik.
Iz zgornje tabele je razvidno, da ženske večinoma poznajo vse poklice bolje kot moški.
Ženskam so najbolj znani naslednji poklici: zdravnik specialist radiologije (pozna 69,0 %
žensk), inženir radiologije (pozna 61,1 % žensk) in diplomirana medicinska sestra (pozna
54,0 % žensk). Manj znana poklica sta diplomirani inženir radiologije (pozna 46,0 %
žensk) in tehnik zdravstvene nege (pozna 20,6 % žensk). Moški v glavnem poznajo poklic
inženir radiologije (pozna 58,8 % moških). Manj kot polovica moških pozna naslednje
poklice: diplomirani inženir radiologije (44,1 %), diplomirana medicinska sestra (38,2 %),
zdravnik specialist radiologije (32,4 %). Tudi med moškimi je najmanj znan poklic tehnik
zdravstvene nege (pozna 11,8 % moških).
Glede poznavanja različnih poklicev na radiološkem oddelku prihaja do značilnih razlik
med moškimi in ženskami le pri poklicu zdravnik specialist radiologije (p = 0,001).

Tabela 2: Poznavanje poklicev glede na starost
Poznavanje naslednjih
poklicev na radiološkem
oddelku po nazivu …
Tehnik zdravstvene nege
Zdravnik specialist
radiologije
diplomirana medicinska
sestra
Inženir radiologije
diplomirani inženir
radiologije

%

test Hi-kvadrat

Do 50 let
(n = 68)

51 let ali več
(n = 92)

Hi-kvadrat

p

19,1 %

18,5 %

0,01

0,9

57,4 %

64,1 %

0,7

0,3

50,0 %

51,1 %

0,01

0,8

63,2 %

58,7 %

0,3

0,5

55,9 %

38,0 %

5,01

0,02

Na podlagi podatkov o starosti smo anketirance razvrstili v 2 skupini; v prvo smo vključili
anketirance, ki so stari 50 let ali manj (68), v drugo pa anketirance, ki so stari 51 let ali več
(92).
Rezultati glede poznavanja poklicev pokažejo, da je mlajši skupini najbolj znan poklic
inženir radiologije (63,2 %), starejši skupini pa poklic zdravnik specialist radiologije (64,1
%). Mlajši anketiranci v več kot polovici primerov poznajo poklic zdravnik specialist
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radiologije (57,4 %) in poklic diplomirani inženir radiologije (55,9 %). Polovica mlajši
anketirancev pozna poklic diplomirana medicinska sestra (50,0 %). Najmanj znan jim je
poklic tehnik zdravstvene nege (19,1 %). Starejši anketiranci v več kot polovici primerov
poznajo še poklic inženir radiologije (58,7 %) in poklic diplomirana medicinska sestra
(51,1 %). Manj kot polovica anketirancev pozna poklic diplomirani inženir radiologije
(38,0 %) in poklic tehnik zdravstvene nege (18,5 %).
Glede poznavanja različnih poklicev na radiološkem oddelku prihaja do značilnih razlik
med starejšimi in mlajšimi anketiranci le glede poklica diplomirani inženir radiologije (p =
0,02).

4.3

Poznavanje

delovnih

nalog

in

kompetenc

diplomiranega radiološkega inženirja
Delovno okolje in delovne naloge diplomiranega radiološkega inženirja posamezniki
večinoma poznajo iz izkušenj, delovne okoliščine drugih poklicev pa lahko le ocenijo in
morda podkrepijo na podlagi slišanega.
V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo se osredotočili prav na poklic diplomirani
radiološki inženir. Zanimalo nas je, ali ljudje vedo, kakšno delo opravlja diplomirani
radiološki inženir.
Podali smo naslednje mogoče odgovore (graf 4):
−

opravlja delo v ozadju in v bolnišnici ni prepoznavno (1);

−

pri delu je izpostavljen sevanju, sprejema paciente in opravlja rentgenske preglede

(2);
−

delo opravlja zdravnik na radiološkem oddelku (3);

−

delo se izvaja v zaprtih prostorih, diplomirani radiološki inženir je predvsem

raziskovalec in nima stika s pacienti (4).
Ugotovili smo, da je kar 80 % anketiranih odgovorilo pravilno, da je diplomirani
radiološki inženir zdravstveni delavec, ki je pri delu izpostavljen sevanju, sprejema
paciente in opravlja rentgenske preglede.
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Deset odstotkov anketiranih je odgovorilo, da je to zdravnik na radiološkem oddelku, 7,5 %
pa, da je delavec, ki dela v zaprtih prostorih, raziskuje in nima stika s pacienti. Preostali
odstotek anketirancev na to vprašanje ni odgovoril.
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Graf 4: Prepoznavnost delovnih nalog diplomiranega radiološkega inženirja (%).

Pri naslednjem vprašanju smo od anketirancev pričakovali oceno, katere kompetence so
tiste, ki jih mora imeti diplomirani radiološki inženir.
Anketiranci so imeli na voljo naslednje odgovore:
−

strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh do pacientov;

−

organiziranje in upravljanje delovnega procesa;

−

komuniciranje in poučevanje;

−

izvajanje delovnih nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi;

−

sodelovanje v zdravstvenem timu;

−

ustvarjanje dobre delovne klime;

−

spoštovanje svojega tima in pacientov;

−

prijaznost do pacientov in sodelavcev;

−

iskrenost pri pogovoru s pacienti.
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Anketiranci so lahko obkrožili več odgovorov. Največ, kar 68,7 %, jih je obkrožilo
strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh do pacientov, drugi sklop kompetenc je
obkrožilo 33,1 %, tretji sklop le 5,6 %, četrti sklop 28,7 %, peti sklop 12,5 %, šesti sklop
5,6 %, sedmi sklop 23,7 %, osmi sklop 39,3 % in deveti sklop prav tako 39,3 %.
Kar 68,75 % anketirancev meni, da mora diplomirani radiološki inženir imeti naslednje
kompetence:
Strokovnost, natančnost, prijaznost do pacientov in posluh zanje.
Poleg teh so tudi druge kompetence, ki so pomembne na tem delovnem mestu, a
anketiranci so zgoraj navedene označili kot najpomembnejše.
Obseg delovnih nalog je v zdravstvu tak kot v drugih sektorjih, odvisen od delovnega
mesta. Vsako delovno mesto ima namreč določene delovne naloge, ki jih mora zaposleni
izpolnjevati po pogodbi z delodajalcem in veljavnih zakonih.
Po mnenju anketirancev so najpomembnejše delovne naloge diplomiranega radiološkega
inženirja rentgensko slikanje in posvetovanje s pacienti.
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Graf 5: Kompetence diplomiranega radiološkega inženirja (%).
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Tabela 3: Kompetence poklica diplomirani radiološki inženir glede na spol
Kompetence poklica diplomirani
radiološki inženir…
strokovnost, natančnost, posluh
do pacientov
organiziranje in upravljanje delovnega
procesa
komuniciranje in poučevanje
izvajanje delovnih nalog skladno s
politiko zavoda in strokovnimi
standardi
sodelovanje v zdravstvenem timu
ustvarjanje dobre delovne klime
spoštovanje svojega tima in pacientov
prijaznost do pacientov in sodelavcev
iskrenost pri pogovoru s pacienti

%

test Hi-kvadrat

Ženske
(n = 126)

Moški
(n = 34)

Hi-kvadrat

p

85,7 %

91,2 %

0,7

0,4

32,5 %

44,1 %

1,5

0,2

7,9 %

5,9 %

0,1

0,7

24,6 %

58,8 %

14,4

0,001

15,9 %
9,5 %
25,4 %
47,6 %
42,1 %

20,6 %
5,9 %
23,5 %
20,6 %
29,4 %

0,4
0,4
0,05
8,03
1,8

0,5
0,5
0,8
0,005
0,2

S testom Hi-kvadrat smo preverili, ali prihaja kje do statistično značilnih razlik.
Glede kompetenc poklica diplomirani radiološki inženir daleč največ anketirancev med
moškimi in ženskami navaja, da so kompetence tega poklica strokovnost, natančnost,
prijaznost in posluh do pacientov (navaja 85,7 % žensk in 91,2 % moških). Ženske poleg te
kompetence v glavnem navajajo še prijaznost do pacientov in sodelavcev (47,6 %) ter
iskrenost pri pogovoru s pacienti (42,1 %), medtem ko moški navajajo izvajanje delovnih
nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi (58,8 %) ter organiziranje in
upravljanje delovnega procesa (44,1 %).
Med moškimi in ženskami prihaja do značilnih statističnih razlik pri 2 kompetencah
diplomiranega radiološkega poklica:
−

izvajanje delovnih nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi (p =

0,001);
−

prijaznost do pacientov in sodelavcev (p = 0,005).

Tabela 4: Kompetence poklica diplomirani radiološki inženir glede na starost
Kompetence poklica diplomirani
radiološki inženir…

%
Do 50 let
(n = 68)

test Hi-kvadrat
51 let ali več
(n = 92)

Hi-kvadrat

p

37

strokovnost, natančnost, prijaznost,
posluh do pacientov
organiziranje in upravljanje delovnega
procesa
komuniciranje in poučevanje
izvajanje delovnih nalog skladno s
politiko
zavoda in strokovnimi standardi
sodelovanje v zdravstvenem timu

89,7 %

84,8 %

0,8

0,4

42,6 %

29,3 %

3,04

0,1

7,4 %

7,6 %

0,004

0,9

44,1 %

22,8 %

8,2

0,004

20,6 %

14,1 %

1,2

0,3

ustvarjanje dobre delovne klime

2,9 %

13,0 %

4,9

0,02

spoštovanje svojega tima in pacientov

32,4 %

19,6 %

3,4

0,06

prijaznost do pacientov in sodelavcev

33,8 %

47,8 %

3,1

0,07

iskrenost pri pogovoru s pacienti

33,8 %

43,5 %

1,5

0,2

Mlajši in starejši anketiranci največkrat navajajo strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh
do pacientov (navaja 89,7 % mlajših in 84,8 % starejših anketirancev). Mlajši anketiranci
poleg te kompetence večinoma navajajo še organiziranje in upravljanje delovnega procesa
(42,6 %) in izvajanje delovnih nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi
(44,1 %), medtem ko starejši prijaznost do pacientov in sodelavcev (47,8 %) in iskrenost
pri pogovoru s pacienti (43,5 %).
Med mlajšimi in starejšimi prihaja do značilnih statističnih razlik pri 2 kompetencah
diplomiranega radiološkega poklica:
−

izvajanje delovnih nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi (p =

0,004);
−

ustvarjanje dobre delovne klime (p = 0,02).

Tabela 5: Kompetence poklica diplomirani radiološki inženir glede na obiskanost oddelka
Kompetence poklica diplomirani
radiološki inženir…
strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh
do pacientov
organiziranje in upravljanje delovnega
procesa
komuniciranje in poučevanje
izvajanje delovnih nalog skladno s
politiko zavoda in strokovnimi standardi
sodelovanje v zdravstvenem timu
ustvarjanje dobre delovne klime

%
Pacient
(n = 73)

test Hi-kvadrat
Ni pacient
(n = 83)

Hi-kvadrat

p

93,2 %

80,7 %

5,1

0,02

38,4 %

32,5 %

0,5

0,4

6,8 %

6,0 %

0,04

0,8

37,0 %

25,3 %

2,4

0,1

16,4 %

15,7 %

0,01

0,8

8,2 %

8,4 %

0,002

0,9
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spoštovanje svojega tima in pacientov

26,0 %

21,7 %

0,4

0,5

prijaznost do pacientov in sodelavcev

42,5 %

38,6 %

0,2

0,6

iskrenost pri pogovoru s pacienti

42,5 %

36,1 %

0,6

0,4

Anketiranci, ki so že obiskali oddelek, v glavnem izpostavljajo vse kompetence, razen
ustvarjanja dobre delovne klime. To kompetenco namreč v večjem obsegu navajajo
anketiranci, ki oddelka še niso obiskali.
Na podlagi testa Hi-kvadrat lahko sklenemo, da so razlike med obema skupinama
statistično značilne le v primeru kompetence strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh do
pacientov (p = 0,02).

4.4 Poznavanje škodljivosti sevanja
Znake za opozarjanje na nevarnost sevanja določa 10. člen Pravilnika o uporabi virov
sevanja in sevalni dejavnosti (Ur. l. RS; št. 27/06).
Osnovni simbol, ki opozarja na nevarnost ionizirajočega sevanja ali na radioaktivne snovi,
je triperesna deteljica. Znak za opozarjanje na nevarnost sevanja je črne barve na rumeni
podlagi. Velikost triperesne deteljice mora biti v določenem razmerju proti centralnemu
krogu, velikost črk pa mora biti enaka premeru centralnega kroga osnovnega simbola.
V anketni vprašalnik smo vnesli slike različnih znakov, ki prepovedujejo vstop in
opozarjajo na sevanje, zato da vidimo, ali ljudje prepoznajo znak za radioaktivno sevanje.
Kar 93,1 % anketirancev je pravilno prepoznalo znak, le 4,3 % jih je mislilo, da je znak za
sevanje znak za prepovedan vstop.
1.

2.

3.

4.

Slika 6: Znaki za nevarnost
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Graf 6: Prepoznavnost znakov (%).

Slika 7: Znak za nevarnost sevanja (Gruber, 2010).
Sevanje nas spremlja na vsakem koraku, toda odmerki so prešibki, da bi močneje vplivali
na organizem. Ko sprašujemo o škodljivosti sevanja, dobimo veliko različnih mnenj.
Nekatera navajajo, da je odvisno od tega, kakšno je sevanje, spet druga izražajo
prepričanje, da je vsaka oblika sevanja najhujše, kar lahko vpliva na posameznikovo
zdravje.
Pri naslednjem vprašanju smo spraševali o tem, ali je sevanje škodljivo, nekoliko škodljivo,
niti ni škodljivo niti je škodljivo, je škodljivo in je zelo škodljivo.
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Nekateri anketiranci – 1,8 % – pravijo, da sevanje ni škodljivo, 20 % meni, da je nekoliko
škodljivo, 8,1 % trdi, da niti ni niti je škodljivo, kar 47,5 % pa meni, da je škodljivo. Tistih,
ki menijo, da je sevanje zelo škodljivo, je 22,5 %.
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Graf 7: Škodljivost sevanja (%) mnenje anketirancev.
Naš organizem je vsak dan pod vplivom elektromagnetnih sevanj. Izpostavljeni smo
mobilnim

telefonom,

vidni

svetlobi,

sevanju

električnih

daljnovodov

in

tudi

radioaktivnemu sevanju. Toda neionizirajoča sevanja ne povzročajo sprememb, ker nosijo
premalo energije, čezmerna izpostavljenost sevanju pa je lahko nevarna za zdravje.
Zato nas je zanimalo, kaj anketiranci menijo o tem, da so diplomirani radiološki inženirji
vsak dan izpostavljeni sevanju in da to spada k njihovim delovnim obveznostim.
Kar 48,7 % trdi, da vpliva, 19,4 % trdi, da zelo vpliva, 2,5 %, da ne vpliva, 16,8 %, da
nekoliko vpliva, 13,1 %, da niti ne vpliva niti vpliva.
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Graf 8: Izpostavljenost sevanju (%).

Tabela 6: Mnenje o škodljivosti sevanja glede na spol
Povprečna ocena
Mnenje o škodljivosti sevanja …

T- test

Ženske
(n = 126)

Moški
(n = 34)

p

3,6

4,0

0,04

3,6

3,8

0,4

Ali je sevanje škodljivo za paciente?
Kako sevanje vpliva na delovne razmere diplomiranega
radiološkega inženirja?

Povprečno se moški nekoliko bolj strinjajo tudi s tem, da sevanje vpliva na delovne
razmere diplomiranega radiološkega inženirja (3,8 : 3,6).
S T-testom na dveh neodvisnih vzorcih smo preverili, če prihaja kje do statistično značilnih
razlik v povprečnih ocenah. Na podlagi tega testa smo ugotovili, da glede mnenja o
škodljivosti sevanja na paciente prihaja do značilnih razlik med moškimi in ženskami (p =
0,04). Glede mnenja o vplivu sevanja na delovne razmere diplomiranega radiološkega
inženirja pa med obema skupinama ne prihaja do značilnih razlik (p = 0,4).

42

Tabela 7: Mnenje o škodljivosti sevanja glede obiskanosti oddelka
Povprečna ocena
Mnenje o škodljivosti sevanja …
Ali je sevanje škodljivo za paciente?
Kako sevanje vpliva na delovne razmere
diplomiranega radiološkega inženirja?

T- test

Pacient
(n = 73)

Ni pacient
(n = 83)

p

3,8

3,6

0,2

3,9

3,4

0,01

Povprečno se zdi anketirancem, ki so že obiskali naš oddelek, sevanje za paciente bolj
škodljivo kot tistim, ki še niso bili na oddelku (3,8 : 3,6).
Povprečno se anketiranci, ki so že bili na oddelku, v glavnem strinjajo tudi s tem, da
sevanje vpliva na delovne razmere diplomiranega radiološkega inženirja (3,9 : 3,4).
Glede ocene škodljivosti sevanja na paciente ne prihaja do značilnih razlik med anketiranci,
ki so bili na oddelku, in med anketiranci, ki niso bili (p = 0,2), medtem ko se ocena vpliva,
ki ga ima sevanje na delovne razmere diplomiranega radiološkega inženirja, značilno
razlikuje med obema skupinama anketirancev (p = 0,01).

4.5 Delovne naloge diplomiranega radiološkega inženirja
Delovne naloge so tiste, ki opišejo določeno delovno mesto, in ker je bil naš namen
raziskati prepoznavnost poklica diplomirani radiološki inženir, smo anketirance vprašali o
delovnih nalogah, ki jih obravnavano delovno mesto zahteva.
Razdelili smo jih na šest mogočih odgovorov in anketirancu ponudili, da obkroži največ tri,
ki so po njegovem mnenju najprimernejši.
Rezultati, ki smo jih dobili, so: večina meni (75 %), da so delovne naloge diplomiranega
radiološkega inženirja rentgensko slikanje in posvetovanje s pacienti. Naslednji, ki je po
odstotku najbliže zgoraj navedenemu odgovoru, je obravnavanje pacienta pri radioloških
posegih ter strokovno in sistematično izvajanje posegov (62,5 %). Ocenjevanje in
postavljanje diagnoze glede na rentgenske posnetke pozna 43,7 %. Sledi šesti odgovor
»skrb za zaščito pacienta« (40 %), peti odgovor z 28,7 % in zadnji transport pacientov ter
sprejem z 11,2 %.
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Graf 9: Prepoznavnost delovnih nalog diplomiranega radiološkega inženirja (%).

Tabela 8: Poznavanje delovnih nalog diplomiranega radiološkega inženirja glede na starost
%
Delovne naloge v sklopu poklica
diplomirani radiološki inženir …
transport pacientov ter sprejem
rentgensko slikanje ter posvetovanje
s pacienti
ocenjevanje ter postavljanje diagnoze
glede na rentgenske posnetke
obravnavanje pacienta pri radioloških
posegih
varno in preventivno ukrepanje,
sodelovanje z drugimi timi v zdravstvu
skrb za zaščito pacienta

test Hi-kvadrat

Do 50
let
(n = 68)
11,8 %

51 let
ali več
(n = 92)
7,6 %

Hi-kvadrat

p

0,7

0,3

85,3 %

69,6 %

5,3

0,02

35,3 %

51,1 %

3,9

0,04

73,5 %

58,7 %

3,7

0,05

38,2 %

29,3 %

1,3

0,2

39,7 %

30,4 %

1,4

0,2

Mlajši in starejši anketiranci se strinjajo s tem, da sta glavni dve nalogi rentgensko slikanje
in posvetovanje s pacienti (85,3 % mlajših in 69,6 % starejših) ter obravnavanje pacienta
po radioloških posegih (73,5 % mlajših in 58,7 % starejših).
Med mlajšimi in starejšimi anketiranci prihaja do značilnih razlik glede 2 delovnih nalog:
−

rentgensko slikanje in posvetovanje s pacienti (p = 0,02);

−

ocenjevanje ter postavljanje diagnoze glede na rentgenske posnetke (p = 0,04).
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Tabela 9: Poznavanje delovnih nalog diplomiranega radiološkega inženirja glede na
obiskanost oddelka
%
Delovne naloge v sklopu poklica
Diplomirani radiološki inženir …
Transport pacientov in sprejem
rentgensko slikanje in posvetovanje
s pacienti
ocenjevanje in postavljanje diagnoze
glede na rentgenske posnetke
obravnavanje pacienta pri radioloških
posegih
varno in preventivno ukrepanje,
sodelovanje z drugimi timi v zdravstvu
skrb za zaščito pacienta

test Hi-kvadrat

8,2 %

Ni
pacient
(n = 83)
10,8 %

83,6 %

Pacient
(n = 73)

Hi-kvadrat

p

,308

0,5

68,7 %

4,6

0,03

32,9 %

55,4 %

7,9

0,005

69,9 %

61,4 %

1,2

0,2

35,6 %

30,1 %

0,5

0,4

39,7 %

26,5 %

3,1

0,07

Pacienti navajajo večino delovnih nalog v večjem obsegu kot druge izjemi sta transport
pacientov ter sprejem, ocenjevanje in postavljanje diagnoze glede na rentgenske posnetke.
Med pacienti in drugimi prihaja do značilnih razlik glede 2 delovnih nalog:
−

rentgensko slikanje in posvetovanje s pacienti (p = 0,03);

−

ocenjevanje in postavljanje diagnoze glede na rentgenske posnetke (p = 0,005).

4.6 Izkušnje anketirancev na rentgenološkem oddelku z
zaposlenimi
Če zajamemo splošno mnenje anketirancev o radiološkem oddelku in zaposlenih na tem
oddelku, ugotovimo, da anketiranci nimajo slabih izkušenj, le štirje anketiranci (2,5 %)
navajajo kot slabo izkušnjo čakanje in le eden (1,6 %) izmed anketiranih navaja
nestrokoven odnos diplomiranega radiološkega inženirja; 150 anketirancev (93,7 %)
navaja, da nimajo izkušenj s tem oddelkom, 5 anketirancev navaja dobro izkušnjo z
oddelkom.
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Graf 10: Izkušnje pacientov (%).

Vsak poklic je spoštovan in vsako delo, ki ga posamezniki opravljamo, zaznamuje
težavnost delovnih nalog. Poklic diplomirani radiološki inženir je odgovoren in je težek,
toda kdor v tem poklicu uživa, reši še tako težko nalogo.
Anketirance smo spraševali po stopnji težavnosti poklica, ki ga obravnavamo. Pomagali
smo si z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najlažji poklic, 2 lahek poklic, 3 niti
posebno lahek niti posebno težek, 4 težek in 5 najtežji poklic.
Večinsko mnenje je, da je poklic diplomirani radiološki inženir težek, saj je kar 49,3 %
obkrožilo 4, 43,7 % je obkrožilo 3, 2,5 % 2 in 1,2 % pravi, da je ta poklic najlažji.
Poklic diplomirani radiološki inženir je po mnenju anketiranih zelo težek. Večina se je
poleg tega strinjala, da morajo na radiološkem oddelku delati strokovni in izkušeni
zaposleni.
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Graf 11: Ocena poklica diplomirani radiološki inženir (%).

Na vprašanje, ali je rentgenološki oddelek po njihovem mnenju oddelek z izkušenimi
zaposlenimi ali oddelek, na katerem zaposleni strokovno opravijo svoje delo, smo si
ponovno pomagali z ocenjevalno lestvico od 1–5, pri čemer pomeni: 1 – se popolnoma ne
strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se niti ne strinjam niti strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se
popolnoma strinjam. Največ anketirancev se strinja, da delajo na rentgenološkem oddelku
izkušeni zaposleni, saj so odgovorili s 4 (52,5 %), popolnoma se strinja 20,6 %, niti se ne
strinja niti se strinja 20 %, se ne strinja 1,2 %, se popolnoma ne strinja 3,7 % anketirancev.
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Graf 12: Ocenjevanje radiološkega oddelka (%).

4.7 Izboljšave in vizija anketirancev glede radiološkega
oddelka
Seveda je vedno pomembno, kakšno mnenje imajo pacienti, in vsi oddelki si po svojih
najboljših močeh prizadevajo, da ustrežejo željam pacientov. Zato smo jih povprašali tudi o
tem, kaj bi se lahko na radiološkem oddelku izboljšalo. Imeli so na izbiro štiri mogoče
odgovore, med katerimi so se lahko odločili za dva. Največkrat (68,7 %) so anketiranci
obkrožili drugi odgovor (čakalne vrste), sledili so mu še drugi odgovori, kot so oprema za
izvajanje pregledov (53,1 %), odnos do pacientov (13,7 %) in strokovnost zaposlenih (5,6
%).
Anketiranci bi spremenili na oddelku le to, da bi se lahko izognili čakalnim vrstam,
nekateri pa bi izboljšali opremo za izvajanje pregledov.
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Graf 13: Izboljšave na radiološkem oddelku (%).

Tabela 10: Potrebne izboljšave na radiološkem oddelku glede na spol
Na radiološkem oddelku bi
bilo potrebno izboljšati …

%

test Hi-kvadrat

Ženske
(n = 126)

Moški
(n = 34)

Hi-kvadrat

p

strokovnost zaposlenih

5,6 %

17,6 %

5,2

čakalne vrste

64,3 %

76,5 %

1,8

0,02
0,1

Odnos do pacientov
opremo za izvajanje
rentgenskih
pregledov

13,5 %

17,6 %

0,4

0,5

53,2 %

50,0 %

0,1

0,7

Večinoma več moških kot žensk meni, da bi bilo treba na radiološkem oddelku izboljšati
strokovnost zaposlenih, čakalne vrste in odnos do pacientov, več žensk kot moških pa
meni, da bi bilo treba izboljšati opremo za izvajanje rentgenskih pregledov.
Značilne razlike glede mnenja moških in žensk se pokažejo le pri strokovnosti zaposlenih
(p = 0,02).

49

4.8 Mnenje anketirancev glede plač zaposlenih na
radiološkem oddelku
Ljudje po navadi veliko razmišljamo o plačah, saj živimo v svetu, v katerem je denar nujno
sredstvo za preživetje oz. za boljšo kakovost življenja ali celo stvar prestiža. Velikokrat pa
se razpravlja o plačah zdravstvenih delavcev. Nekateri pravijo, da zaslužijo premalo glede
na odgovornost, ki jo nosijo, nekateri, da zaslužijo preveč. Zato smo tudi mi povprašali o
tem, kakšno predstavo imajo anketiranci o višini plač diplomiranih radioloških inženirjev.
Najpogosteje obkrožen je bil odgovor 1001–1500 EUR neto (34, 4 %), 801–1000 EUR
(22,5 %), 600–800 EUR (5,6 %) in več kot 1500 EUR neto (30, 6 %).

Graf 14: Plača diplomiranega radiološkega inženirja (%).

Tabela 11: Mnenje glede plače diplomiranega radiološkega inženirja po spolu
%
Ali menite, da je plača glede na
delovne naloge diplomiranega
radiološkega inženirja previsoka,
prenizka ali ravno pravšnja
Previsoka
ravno pravšnja
Prenizka
ne vem

test Hi-kvadrat

Ženske
(n = 122)

Moški
(n = 34)

1,6 %
28,7 %
28,7 %
46,7 %

8,8 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %

Hi-kvadrat

p

9,2

0,02
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Več kot polovica moških in žensk meni, da je povprečna mesečna neto plača diplomiranega
radiološkega inženirja 1001-1500 neto (meni 55,8 % žensk in 51,6 % moških).
Mnenja glede plače se med spoloma statistično značilno razlikujejo (p = 0,02).
Zanimalo nas je še, kakšna se jim zdi plača glede na podane odgovore.
Odgovorili so:
−

ne vem – 41,9 %

−

prenizka – 26,2 %

−

ravno pravšnja – 25 %

−

previsoka – 3,1 %

Graf 15: Mnenje o plači glede na delovne naloge (%).

Na koncu anketnega vprašalnika smo zapisali štiri trditve, ki so jih anketiranci morali po
svojem mnenju oceniti od 1 do 5 (1 – se popolnoma ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se
niti ne strinjam niti strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam).
TRDITEV 1: Diplomirani radiološki inženir dobi za dežurstva, torej nadure, preveč glede
na plače in finančno situacijo v naši državi.
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S to trditvijo se popolnoma ne strinja 18,1 % anketirancev, se ne strinja 16,8 %, se niti ne
strinja niti strinja 46,2 %, se strinja 5,6 % in se popolnoma strinja 2,5 %, 10,6 %
anketirancev te trditve ni ocenilo.
TRDITEV 2: V zdravstvu so plače prenizke glede na odgovornost zdravstvenih delavcev.
S to trditvijo se popolnoma ne strinja 8,1 % anketirancev, se ne strinja 5,6 %, se niti ne
strinja niti strinja 34,37 %, se strinja 20,6 % in se popolnoma strinja 20 %, 11,2 %
anketirancev te trditve ni ocenilo.
TRDITEV 3: Diplomirani radiološki inženirji ne bi smeli več dežurati (zaradi prevelike
izpostavljenosti sevanju, kar škoduje zdravju).
S to trditvijo se popolnoma ne strinja 10 %, se ne strinja 10,6 %, se niti ne strinja niti strinja
31,8 %, se strinja 19,3 % in se popolnoma strinja 18,7 % anketirancev, 9,3 % anketirancev
te trditve ni ocenilo.
TRDITEV 4: Diplomirani radiološki inženir je poklic, ki zahteva veliko odgovornosti,
profesionalnosti in potrpežljivosti.
S to trditvijo se popolnoma ne strinja 5 %, se ne strinja 3,1 %, se niti ne strinja niti strinja
21,2 %, se strinja 31,8 % in se popolnoma strinja 36,2 % anketirancev, 2,5 % anketirancev
te trditve ni ocenilo.
4.2.8 Splošno mnenje anketirancev
Glede na trditve, ki so jih ob koncu vprašalnika izbrali anketiranci, smo razkrili njihovo
mnenje, da:
−

diplomirani radiološki inženir (na podlagi večinskega mnenja) ni plačan niti

premalo niti preveč;
−

v zdravstvu plače niso niti prenizke niti previsoke glede na odgovornost

zdravstvenih delavcev;
−

diplomirani radiološki inženirji po mnenju nekaterih anketirancev ne bi smeli

dežurati (zaradi prevelike izpostavljenosti sevanju), po mnenju drugih pa bi smeli;
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−

se popolnoma strinjajo s trditvijo, da je poklic diplomirani radiološki inženir zelo

odgovoren in da zahteva strokovnost in potrpežljivost.
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Graf 16: 5-stopenjska Likertova lestvica: zajete štiri trditve:
− Diplomirani radiološki inženir za dežurstva, torej nadure, zasluži preveč glede na plače
ter finančno situacijo v naši državi.
− V zdravstvu so plače prenizke glede na odgovornost zdravstvenih delavcev.
− Diplomirani radiološki inženirji ne bi smeli več dežurati (prevelika izpostavljenost
sevanju, kar škoduje zdravju).
− Poklic diplomirani radiološki inženir zahteva veliko odgovornost, profesionalnosti in
potrpežljivosti.

Iz vprašanja o prepoznavnosti poklicev v zdravstvenih ustanovah smo ugotovili, da so
anketiranci poleg nazivov zdravnik in medicinska sestra prepoznali tudi naziv diplomirani
radiološki inženir.
Pri raziskovanju smo ugotovili, da mora biti diplomirani radiološki inženir strokoven,
odgovoren in imeti mora dober odnos do pacientov, saj je to načelo, ki ga morajo
upoštevati vsi zdravstveni delavci.
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Nekateri vprašani poznajo delo diplomiranega radiološkega inženirja in njegove delovne
naloge, drugi pa poznajo poklic le po nazivu, imenu poklica in na podlagi slišanega.

Tabela 12: Ocenjevanje trditev glede na obiskanost oddelka
T-test

%
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi navedenimi
trditvami?
Diplomirani radiološki inženir za dežurstva, torej nadure,
zasluži preveč glede na plače ter finančno situacijo v
naši državi.
V zdravstvu so plače prenizke glede na odgovornost, ki jo
zdravstveni delavci imajo.
Diplomirani radiološki inženirji ne bi smeli več dežurati
(prevelika izpostavljenost sevanju,
kar škoduje zdravju).
Diplomirani radiološki inženir je poklic, ki zahteva veliko
odgovornost, profesionalnost in potrpežljivost.

Pacient
(n = 72)

Ni
pacient
(n = 77)

p

2,4

2,5

0,4

3,6

3,2

0,04

3,3

3,2

0,6

4,1

3,7

0,04

Med pacienti radiološkega oddelka in drugimi prihaja do statistično značilnih razlik glede 2
trditev, s katerima se pacienti večinoma strinjajo:
−

V zdravstvu so plače prenizke glede na odgovornost, ki jo zdravstveni delavci imajo

(p = 0,04).
−

Diplomirani radiološki inženir je poklic, ki zahteva veliko odgovornost,

profesionalnost in potrpežljivost (p = 0,04).
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5 RAZPRAVA
Namen naloge je bil raziskati prepoznavnost poklica radiološkega inženirja med naključno
izbranimi ljudmi. Za vzorec smo si izbrali 160 naključnih ljudi, ki so bili obiskovalci
Splošne bolnišnice Celje.
Polovica anketirancev meni, da je poklic diplomirani radiološki inženir težek, Večina meni
tudi, da morajo na radiološkem oddelku delati strokovni in izkušeni zaposleni, kar ni
presenetljivo. Pri raziskovanju smo odkrili, da med spoloma ne prihaja do značilnih razlik
glede povprečne ocene težavnosti poklica (p = 0,5).
Ugotovili smo tudi, da večina anketiranih ni odgovarjala na podlagi svojih izkušenj, saj ni
imela dejanske izkušnje na tem oddelku. Morda bi pri vzorcu raziskovanja morali svoje
raziskovanje opredeliti na paciente radiološkega oddelka, ki bi govorili iz lastnih izkušenj
in ne le na podlagi slišanega in predvidevanega.
Preostali anketiranci, tisti, ki so pacienti na obravnavanem oddelku že bili, so odgovorili,
da so zaposleni na tem oddelku profesionalni, prijazni, ustrežljivi in da jih lahko pohvalijo;
2,5 % vprašanih navaja slabo izkušnjo zaradi čakanja. Le eden izmed anketiranih navaja
neprofesionalen odnos zaposlenega, toda svojega odgovora ne argumentira in ne razloži.
Zanimivo je, da nekateri menijo, da diplomirani radiološki inženirji delajo v zaprtem
prostoru in nimajo stika z ljudmi. Anketirani opozorilne znake za sevanje dobro
prepoznajo, nekateri so dobro ozaveščeni glede sevanja in njegovih učinkov. Tudi naše
delovne naloge in delovno področje večinoma poznajo. Niso pa navedli, kakšne izkušnje –
dobre ali slabe – imajo z zaposlenimi na radiološkem oddelku, torej z diplomiranim
radiološkim inženirjem, verjetno zato, ker še niso bili sami pacienti na navedenem oddelku.
V primeru ponovnega raziskovanja bi bilo smiselno anketirati paciente radiološkega
oddelka, saj bi tako dobili dejansko predstavo ljudi o oddelku in njegovih zaposlenih.
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako prepoznaven je poklic diplomirani
radiološki inženir. Ugotovili smo, da bi morali bolj kompleksno in natančno sestaviti
anketni vprašalnik, saj bi s tem odkrili več podatkov in dobili boljše rezultate raziskave. V
raziskavi nismo izpostavili teme o uniformi, ki ima velik pomen v zdravstvu. Večino
poklicev posameznik prepozna prav po uniformi. Diplomirani radiološki inženir nosi belo
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uniformo, kar marsikoga zavede in zato meni, da je zdravstveni delavec, s katerim so se
srečali zdravnik. To je verjetno eden od razlogov, da prihaja do zamenjav in napačnega
prepoznavanja poklicnih skupin v zdravstvu. Ko pacient vidi uniformo modre barve,
predvideva, da je pred njim medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege. Ob pogledu na
diplomiranega radiološkega inženirja v beli uniformi pa po navadi pomislijo na zdravnika
ali zdravnico.
Kaj narediti, da bo poklic diplomirani radiološki inženir prepoznaven Ljudi, ki so
obiskovalci oziroma pacienti zdravstvenih zavodov bi morali obveščati z različnimi letaki
ali napisi na vratih diagnostik, predvsem pa bi se moral zaposleni predstaviti z imenom in
priimkom vsakemu pacientu pred preiskavo.
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, 2008) v 23. členu pravi, da ima pacient pravico
vedeti, kdo ga zdravi in kdo sodeluje pri njegovem zdravljenju. V ordinaciji, ambulanti ali
na drugem mestu, kjer se opravlja zdravstvena oskrba, je v čakalnici ali na drugem vidnem
mestu objavljeno osebno ime in strokovni ter morebitni znanstveni naziv zdravstvenega
delavca oziroma zdravstvenega sodelavca in njegova časovna dostopnost. Zdravstveni
delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki ima neposreden stik s pacientom in ima na
vidnem mestu oznako z navedbo osebnega imena in strokovnega ter morebitnega
znanstvenega naziva, se pacientu osebno predstavi. V prostorih mora biti na vidnem mestu
objavljen naziv pravne ali fizične osebe, s katero ima izvajalec zdravstvenih storitev
sklenjeno pogodbo za izvajanje laboratorijskih in drugih storitev.
Zaposleni imajo napise z imenom, priimkom in nazivom. Prostor za napis je na vratih
radioloških diagnostik. Prav tako nosijo vsi zaposleni priponko navidnem mestu uniforme.
Vprašanje je, če pacienti so pozorni na napise in priponke.
V članku o prepoznavnosti poklica radiološkega inženirja so predlogi, kako bi lahko
povečali prepoznavnost obravnavanega poklica. Avtorji omenjajo izdajo zgibank in
plakatov, ki bi predstavljali delo radiološkega inženirja. Takšne vrste ukrepov bi morali
narediti v vseh zdravstvenih ustanovah, saj bi s tem seznanjali širšo množico o poklicu
radiološkega inženirja (Djurić , 2010).
Poleg zgoraj navedenega bi tudi ostali zdravstveni delavci (zdravniki, medicinski tehniki in
sestre) lahko seznanjali ljudi o tem kdo jih bo sprejel na radiološkem oddelku in jim opravil
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preiskavo. Vendar pa menim, da lahko največ k prepoznavnosti pripomore prijetna
komunikacija s pacienti, predstavitev posameznega radiološkega inženirja, ter dobro
opravljena preiskava.
Če primerjamo rezultate naše raziskave s strokovnim člankom od Djurić (2010), na temo
prepoznavnosti radiološkega inženirja ugotovimo, da so podatki v veliki meri podobni. Ob
branju članka na omenjeno temo smo ugotovili, da kar tretjina mimoidočih, ki so sodelovali
v raziskavi, ne pozna radiološkega inženirja, medtem ko pri naši raziskavi skoraj polovica
naključno izbranih prepozna naziv, vendar pri nadaljnjih vprašanjih ugotovimo, da ne vedo
kakšen poklic je to.
V naši raziskavi in tudi v raziskavi Djurić (2010), ki so jo delali med študenti in
naključnimi mimoidočimi so anketiranci glede na osebne izkušnje in razgledanost,
radiološkega inženirja in njegove delovne naloge uvrstili na različna področja.
Prepoznavnost je različna v obeh raziskavah in ni odvisna od spola in starosti.
A vendar po izračunanih procentih ugotovimo, da prepoznavnost je večja kot je bila, a še
vedno je poklic radiološkega inženirja dokaj neznan (Djurić , 2010).
Pri raziskovanju smo uporabili tudi članek sociologija poklicev, ki sicer Macdonald (1995)
ni raziskoval prepoznavnost poklica, ampak profesionalen odnos med radiološkim
inženirjem in pacientom. Tuja raziskava je pokazala, da bi morali že pri izboru kandidatov
za radiološkega inženirja paziti na osebnost in obnašanje kandidatov, saj je to glavni
dejavnik, kako se bo kot radiološki inženir obnašal na delovnem mestu in pri strokovnem
odnosu do pacientov. Tudi v naši raziskavi so¸ anketiranci v sklopu kompetenc
radiološkega inženirja, v ospredje postavili skrb za pacienta, strokovnost in dober odnos do
pacientov pri preiskavah. Skoraj v celoti so pri vprašanju kakšen mora biti radiološki
inženir, odgovorili, da skrben, profesionalen in strokoven.
V primerjavi naše raziskave z raziskavo od Djurić (2010) ugotovimo, da kar se tiče
nevarnosti opravljanja poklica radiološkega inženirja so anketiranci dobro osveščeni o
škodljivosti sevanja, vendar je pri naši raziskavi razvidno, da še vedno sicer zanemarljiv
odstotek ljudi sploh ne prepozna znaka za nevarnost sevanja.
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6 SKLEP
Rezultati tokratne raziskave so pokazali, da je poklic je poklic diplomiranega radiološkega
inženirja še vedno dokaj neprepoznaven. Delovne naloge radioloških inženirjev bi po
mnenju anketirancev morale temeljiti na strokovnosti, natančnosti, prijaznosti in
ozaveščanju pacientov, ki morajo biti strokovno obravnavani. Vsakega pacienta je treba
seznaniti s potekom rentgenskega slikanja, saj je pomembno, da pacient pri slikanju
pravilno upošteva navodila, ki mu jih zdravstveni delavec poda, da sodeluje pri preiskavi.
Pacientu je treba dati občutek zaupanja in varnosti. Pomembna je etika, ki jo mora
spoštovati vsak zdravstveni delavec. Pacient mora biti seznanjeni z varnostjo pri preiskavah
in poskrbeti je treba za njegovo zaščito. Ljudje povezujejo zdravnike in medicinske sestre z
zdravstvenimi ustanovami, saj imajo z njimi v bolnišnici največ stikov. Pacienti srečajo
zdravnika pred rentgensko preiskavo, tam dobijo napotnico, s katero je napoten na
radiološki oddelek. Oddelek sicer po nazivu poznajo, a zanj je diplomirani radiološki
inženir oseba, ki mu mora priskrbeti rentgensko sliko, je torej vmesni člen med zdravnikom
in diagnozo. Pri diplomiranem radiološkem inženirju se mu ni treba pogovarjati o
dejanskem zdravstvenem stanju, o diagnozi, o tem, kako stanje izboljšati, o zdravstvenih
metodah, tja pride z napotnico zdravnika, ki pozneje postavi diagnozo in mu odgovori na
vsa njegova vprašanja. Zato pacient večinoma prepozna zdravnika, ki ima še vedno najbolj
prepoznaven poklic v zdravstveni ustanovi. Z njim se pogovarja, on je tisti, ki mu ponuja
rešitev. Seveda pa veliko pacientov pozabi, da lahko zdravnik prav na podlagi slike, ki jo
priskrbi diplomirani radiološki inženir na radiološkem oddelku, poda diagnozo za
zdravstvena stanja in spremembe, ki navzven morda niti niso opazne. Zaradi
neprepoznavnosti poklica smo se odločili, da uporabimo anketni vprašalnik pol zaprtega in
polodprtega tipa. Vprašanje je, kako bi anketiranci odgovarjali, če delovnih nalog
diplomiranega radiološkega inženirja ne bi navajali kot mogoče odgovore. Verjetno bi
izhajali s svojega stališča, torej s stališča, kaj mora po pacientovem mnenju kateri koli
zdravstveni delavec opraviti pri stiku z njim in pri poteku preiskave. V zdravstvenih
ustanovah velja načelo etičnosti, ki ga morajo upoštevati prav vsi zaposleni. To je ena
izmed kompetenc, ki jo pacienti poznajo, saj jih ščiti pred zlorabo njihove zasebnosti in
osebnih zadev. Zanimivo je, da nekateri še vedno mislijo, da diplomirani radiološki
inženirji delajo v zaprtem prostoru in nimajo stika z ljudmi. Če bi bili vsaj enkrat na
radiološkem oddelku, bi vedeli, da ni tako. Pacient bi morali vedeti, kdo ga bo slikal in kdo
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mu bo dal napotke o obnašanju pri rentgenski preiskavi. Toda ljudje še vedno zamenjujejo
diplomirane radiološke inženirje z zdravniki, morda zaradi bele halje, ki jo v delovnem
času nosijo zdravniki. Ljudje bele halje še vedno povezujejo z zdravnikom, kar je razvidno
tudi iz odgovorov na anketno vprašanje. Nekaj anketirancev, čeprav ne veliko, je menilo,
da je diplomirani radiološki inženir zdravnik na radiološkem oddelku. Pri sestavljanju
anketnega vprašalnika smo izhajali iz tega, da poklic diplomirani radiološki inženir ni
prepoznaven, zato smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa, saj smo s tem dali
anketirancem možnost, da se kljub morebitnemu nepoznavanju poklica potrudijo in
prepoznajo ta poklic. Svoje raziskovanje lahko sklenemo z ugotovitvijo, da anketiranci
sicer prepoznajo poklic diplomirani radiološki inženir, toda ta poklic še vedno ni prepoznan
kot drugi poklici v zdravstvenih ustanovah. Kako pa bi lahko pripomogli k prepoznavnosti
poklica diplomirani radiološki inženir? Menimo, da bi bilo treba s članki in brošurami, ki
jih zdravstveni zavodi ponujajo pacientu, razložiti, kaj pomeni naziv diplomirani radiološki
inženir. Že srednješolce bi bilo treba seznaniti s tem poklicem, jim predstaviti študijski
program in delovne naloge, ki bi jih izvajali, če bi se odločili za opravljanje tega poklica.
Menimo tudi, da javnost še vedno premalo ve o diplomiranih radioloških inženirjih in o
njihovih delovnih nalogah. Zato ta poklic ni tako prepoznaven, kot sta poklica zdravnik in
medicinska sestra. Tudi na podlagi odgovorov na anketni vprašalnik ugotovimo, da pri
večini odgovorov manj kot polovica anketirancev pozna poklic, delovne naloge
diplomiranega radiološkega inženirja in njegove kompetence. Diplomirani radiološki
inženirji nosijo veliko odgovornost na zdravstvenem področju, a ker so manjša skupina
ljudi, so še vedno precej neprepoznavni.
V primeru, da bi naše raziskovanje želeli nadaljevati bi morali v začetku raziskovanja
izoblikovati nekaj vprašanj, ki bi nam dali jasnejše odgovore in manj posplošene.
Osredotočiti bi se morali na anketiranje le tistih, ki so že bili pacienti na radiološkem
oddelku, da bi dobili dejanske podatke o mnenju ljudi.
V kolikor bi se raziskovanje nadaljevalo bi bilo smiselno primerjati dobljene rezultate s
kakšno drugo raziskavo , ki raziskuje prepoznavnost obravnavanega poklica in se nanaša na
kakšno drugo državo, ter s tem pridobiti podatke o tem kako bi lahko prepoznavnost zvišali
z možnimi predlogi in ukrepi, ki jih uporabljajo v tujih zdravstvenih ustanovah.
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9 DODATEK
UNIVERZA V LJUBLJANI
ZDRAVSTVENA FAKULTETA

IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisani/-a_____________________________,

študent/-ka

Zdravstvene

fakultete

Univerze v Ljubljani izjavljam, da sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_,

ki

je

nastalo

pod

mentorstvom

________________________________________________.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/-a samostojno, s korektnim navajanjem literature
in drugih virov, v skladu z navodili mentorja/-ice ter ob 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.

Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih
pravicah

dovoljujem objavo diplomskega/magistrskega dela na spletnih straneh

Zdravstvene fakultete in Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne: ___________________

Podpis avtorja/-ice: ___________________
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Anketni vprašalnik

Moje ime je Barbara Krumpak. Zaposlena sem na Radiološkem oddelku v Splošni
bolnišnici Celje kot diplomirana radiološka inženirka in sem študentka druge stopnje
radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge s
področja radiološke tehnologije želim raziskati prepoznavnost poklica diplomirani
radiološki inženir med ljudmi različnih generacij.
Menim, da bi mi Vaše mnenje pomagalo do koristnih podatkov. Prosim, izpolnite
vprašalnik s svojimi iskrenimi odgovori in predlogi. Anketa je anonimna in vam bo za
reševanje vzela 10–15 minut časa. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo lahko
izboljšali prepoznavnost svojega poklica in s tem poskušali izboljšati zaupanje v naš poklic.
Vsi dobljeni podatki bodo uporabljeni samo za pridobitev podatkov v okviru magistrske
naloge in ne bodo uporabljeni nikjer drugje.
Prosim vas, da ste pri svojih odgovorih natančni, saj bom le tako lahko pridobila pravilno
oceno vprašalnika za obdelavo magistrske naloge. Za sodelovanje se vam iskreno
zahvaljujem.

1. Spol
Ž

M

2. Letnica rojstva: ____

3. Ali ste bili kdaj v bolnišnici na radiološkem oddelku kot pacient?
Da.
Ne. (Če niste bili pacient, odgovarjajte na podlagi slišanega.)
Ne vem.

4. Kaj je po vašem mnenju profesija in kaj poklic?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________

5. Katere poklice na radiološkem oddelku poznate po nazivu?
−

tehnik zdravstvene nege;

−

zdravnik specialist radiologije;

−

diplomirana medicinska sestra;

−

inženir radiologije;

−

diplomirani inženir radiologije.

6. Kakšno delo (po vašem mnenju) opravlja diplomirani radiološki inženir (mogoč en
odgovor)?
−

Delo osebe, ki je v bolnišnici neprepoznavna in dela v ozadju.

−
Diplomirani radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki je izpostavljen sevanju,
sprejema paciente in opravlja rentgenske preglede.
−

Zdravnik na radiološkem oddelku.

−

Zdravstveni delavec, ki dela v zaprtih prostorih, raziskuje in nima stika s pacienti.

7. Kateri znak je znak za sevanje? (Ustrezno obkrožite.)
1.

2.

3.

4.

8. Ali je sevanje škodljivo za paciente? (Odgovor ocenite od 1–5, pri čemer pomeni 1 – ni
škodljivo; 2 – nekoliko škodljivo; 3 – niti ni niti je škodljivo; 4 – je škodljivo; 5 – je zelo
škodljivo.)

Ni škodljivo

1

Nekoliko škodljivo

Niti ni niti je škodljivo

2

Je škodljivo

3

Je zelo škodljivo

4

5

9. Kako sevanje vpliva na delovne razmere diplomiranega radiološkega inženirja?
(Odgovor ocenite od 1–5, pri čemer pomeni 1 – ne vpliva; 2 – nekoliko vpliva; 3 – niti ne
vpliva niti vpliva; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva).

Ne vpliva

1

Nekoliko vpliva

Niti ne vpliva niti vpliva

2

3

Vpliva

4

Zelo vpliva

5

10. Katere kompetence (kompetence so sposobnosti za uporabo znanja in drugih
zmožnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvedbo dela v skladu s standardi
delovne uspešnosti, za izvršitev določene naloge) bi pripisali poklicu diplomirani radiološki
inženir (obkrožite 3 odgovore, ki po vašem mnenju najustrezneje opišejo te kompetence)?
−

strokovnost, natančnost, prijaznost, posluh do pacientov;

−

organiziranje in upravljanje delovnega procesa;

−

komuniciranje in poučevanje;

−

izvajanje delovnih nalog skladno s politiko zavoda in strokovnimi standardi;

−

sodelovanje v zdravstvenem timu;

−

ustvarjanje dobre delovne klime;

−

spoštovanje svojega tima in pacientov;

−

prijaznost do pacientov in sodelavcev;

−

iskrenost pri pogovoru s pacienti.

11. Katere delovne naloge so po vašem mnenju v sklopu delovnih nalog diplomiranega
radiološkega inženirja? (Obkrožite 3 odgovore, ki najustrezneje opišejo delovne naloge.)
−

transport in sprejem pacientov;

−

rentgensko slikanje in posvetovanje s pacienti;

−

ocenjevanje in postavljanje diagnoze glede na rentgenske posnetke;

−
obravnavanje pacienta pri radioloških posegih, strokovno in sistematično izvajanje
posegov;
−

varno in preventivno ukrepanje, sodelovanje z drugimi timi v zdravstvu;

−

skrb za zaščito pacienta.

12. Ali ste imeli kakšno slabo izkušnjo z diplomiranim radiološkim inženirjem, ki je v
sklopu svojih delovnih nalog moral zdravstveno poskrbeti za Vas? Morda kakšno dobro?

13. Kako bi ocenili poklic diplomirani radiološki inženir, če bi morali oceniti vrsto poklica
po stopnji težavnosti (pri čemer pomeni 1 – najlažji poklic; 2 – lahek poklic; 3 – niti
(posebno) lahek niti (posebno) težek; 4 – težek; 5 – najtežji poklic)?

Najlažji poklic

Lahek poklic

1

Niti (posebno) lahek niti (posebno) težek

2

3

Težek poklic

Najtežji poklic

4

5

14. Ali je radiološki oddelek po Vašem mnenju dober oddelek z izkušenimi zaposlenimi?
(Odgovarjajte na podlagi izkušenj v svoji bolnišnici, pri čemer pomeni 1 – se sploh ne
strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se niti ne strinjam niti strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se
popolnoma strinjam.)

Se popolnoma ne strinjam

1

Se ne strinjam

2

Se niti ne strinjam niti strinjam

3

Se strinjam Se popolnoma strinjam

4

5

15. Kaj bi po Vašem mnenju lahko izboljšali na radiološkem oddelku?
(2 mogoča odgovora)
−

strokovnost zaposlenih;

−

skrajšanje čakalne dobe;

−

odnos do pacientov;

−

opremo za izvajanje rentgenskih pregledov.

16. Kolikšna je po vašem mnenju osnovna plača diplomiranega radiološkega inženirja?
−

600–800 EUR neto;

−

801–1000 EUR neto;

−

1001–1500 EUR neto;

−

več kot 1500 EUR neto.

17. Ali menite, da je plača glede na delovne naloge previsoka, prenizka ali ravno pravšnja?
−

previsoka;

−

ravno pravšnja;

−

prenizka;

−

ne vem.

18. Se vam zdi, da je pri tej vrsti poklica pomembno, da diplomirani radiološki inženir zna
delati z ljudmi (pacienti), ali to po vašem mnenju ne spada med vrednote tega poklica?
−

Da. (Spada med vrednote tega poklica.)

−

Ne. (Ne spada med vrednote tega poklica.)

−

Ne vem.

19. Koliko se strinjate z naslednjimi navedenimi trditvami (pri čemer pomeni 1 – se sploh
ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se niti ne strinjam niti strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se
popolnoma strinjam)?

Diplomirani radiološki inženir za dežurstva,
torej nadure, zasluži preveč glede na plače
ter finančno situacijo v naši državi.

1 2 3 4 5

V zdravstvu so plače prenizke glede na
odgovornost zdravstvenih delavcev.

1 2 3 4 5

Diplomirani radiološki inženirji ne bi smeli
več dežurati (prevelika izpostavljenost
sevanju, kar škoduje zdravju).

1 2 3 4 5

Diplomirani radiološki inženir je poklic, ki
zahteva veliko odgovornosti,
profesionalnosti in potrpežljivosti.

1 2 3 4 5

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in pomoč pri raziskovanju in pridobivanju
podatkov za svoje magistrsko delo.

prijaznost

Strokovni članek

do

ljudi,

plača

in

odnos

uporabnikov do tega poklica.

PREPOZNAVNOST

Metode dela: Uporabili smo deskriptivno

POKLICA DIPLOMIRANI

metodo, temelječo na študiju tuje in

RADIOLOŠKI INŽENIR MED

domače literature. Kot merski inštrument

UPORABNIKI RADIOLOŠKIH
STORITEV

smo

uporabili

anketni

vprašalnik.

Vprašanja so zaprtega in odprtega tipa,
razdelili smo jih 160 naključno izbranim
pacientom.

Professional Article

Podatke

smo

statistično

obdelali, analizirali dobljene odgovore in
svoje ugotovitve in mnenje zapisali v

RECOGNITION OF

sklepu.

RADIOGRAPHER
Rezultati in razprava: Anketni vprašalnik

OCCUPATION AMONG

je zajemal 19 vprašanj o poznavanju

RADIOLOGICAL SERVICES

poklica diplomirani radiološki inženir.

USERS

Anketiranih je bilo 160 naključno izbranih
oseb, anketiranci so bili moški in ženske,
starostne omejitve ni bilo. Več kot

Barbara Krumpak

polovica anketirancev (52,5 %) ni bila

Prof.dr. Tina Kogovšek

nikoli rentgenološki pacient. Prav tako

Mag. Tina Starc

ljudje

težko

ocenijo

oddelek

in

zaposlenega na njem. Več kot polovica je
Namen: Želeli smo ugotoviti, kako
prepoznaven
radiološki

je

poklic

inženir

in

diplomirani
na

podlagi

torej odgovarjala na podlagi slišanega.
Poklic diplomirani radiološki inženir je po
mnenju anketiranih zelo težek.

rezultatov pripravili priporočila za dvig

Ugotovili smo tudi, da večina anketiranih

prepoznavnosti

diplomirani

ni odgovarjala na podlagi svojih izkušenj,

namen

je

saj ni imela dejanske izkušnje na tem

ugotoviti, kakšno je delovno mesto

oddelku. Morda bi pri vzorcu raziskovanja

diplomiranega radiološkega inženirja,

morali svoje raziskovanje opredeliti na

kako se oblikuje njegov naziv, kakšne

paciente

so njegove delovne naloge, strokovnost,

govorili iz lastnih izkušenj in ne le na

radiološki

poklica

inženir.

Naš

radiološkega

oddelka,

ki

bi

podlagi slišanega in predvidevanega.

Ključne besede: diplomirani radiološki

Večina se je poleg tega strinjala, da

inženir, prepoznavnost, poklic, anketni

morajo na radiološkem oddelku delati

vprašalnik.

strokovni

in

izkušeni

zaposleni.

Nekateri ljudje vedo, kaj diplomirani

ABSTRACT

radiološki inženir dela in kakšne vrste

Purpose: Our aim was to find out the

delovnih nalog ima, spet drugi pa

knowledge about this profession and what

poznajo poklic le po nazivu in na

could be done to make it better known. We

podlagi

Diplomirani

wished to find out the workplace of the

radiološki inženirji so nepogrešljiv člen

radiographer, the forming of his title, his

zdravstvene ustanove, a opravljajo še

working tasks, specialism, relations among

vedno dokaj neprepoznaven poklic.

other people, patients and salary. Working

Ljudje najbolj prepoznajo zdravnike in

methods: The descriptive method based on

medicinske sestre, saj imajo z njimi v

the study of foreign and Slovene sources

bolnišnici

Sklenemo

was used. The questionnaire was used as

lahko, da ljudje sicer prepoznajo poklic

measure unit. The close and open questions

diplomirani radiološki inženir, toda ta

were distributed to 160 persons, chosen

poklic še vedno ni prepoznaven, kot je

coincidentally. The data were analysed

prepoznaven kateri koli drug poklic v

statistically, the statements and beliefs

zdravstvenih ustanovah.

were put down in the conclusion. Issues:

slišanega.

največ stikov.

Zaključek:

Prepoznavnost

poklica

radiološkega inženirja je v javnosti
majhna.

Povečali

bi

jo

lahko

z

osveščanjem ljudi o tem poklicu in o
delovnih nalogah, ki jih zajema, z
brošurami o zdravstvenih delavcih, ki bi
bile dostopne ljudem v čakalnicah.
Največ pa bi lahko k prepoznavnosti
pripomogli radiološki inženirji z dobro
komunikacijo in strokovnim odnosom
do pacientov.

The questionaire contains 19 questions
about

radiographers.

Discussion

and

conclusion: One hundred and sixty people
were

selected

accidentally, men

and

women, not age-limited. More than a half
of inquired (52,5 %) has never been Xrayed. This is why people can't evaluate
the department and the employees. More
than half of them made their evaluation on
the basis of what they had heard about the
department. The radiographer is a very
hard profession in the respondents'opinion.
Most of the respondents agree that people
working at the radiologic department must

be professional and experienced. Some

zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti

people know the working tasks of

(Zavod RS za zaposlovanje, 2010).

radiographers, the others know the
profession by title or by what they had
heard about it. The radiographers are an
important part of the health institution,
but their profession is still unknown.
People know the medical doctors and
nurse the best, because they meet them
very often at the hospital. A conclusion
can be made that people know this
profession, but it is still not known as
other professions at the health centers.

Javnost dobro pozna delovne naloge
zdravnikov in medicinskih sester, medtem
ko strokovna vloga radioloških inženirjev
ljudem v veliki meri ni poznana (Sim in
Radloff, 2009).
NAMEN:
Namen raziskovanja je bil ugotoviti, kako
prepoznaven

je

poklic

diplomirani

radiološki inženir. Zato smo anketirali
obiskovalce različnih diagnostik Splošne

Keywords: radiographer, recognition,

bolnišnice Celje o prepoznavnosti poklica,

profession, questionnaire

o prepoznavnosti sevanja, o splošnem
mnenju glede radiološkega oddelka, o

UVOD:

delovnih nalogah zaposlenih na oddelku in

Radiologija je veda, ki je zdravstvu

obsegu

omogočila velik napredek. Diplomirani

inženirja. Glavni namen je bil ugotoviti

radiološki inženirji so majhna poklicna

kako prepoznaven je poklic med naključno

skupina (Niemi in Pasivaara, 2006),

izbranimi ljudmi in kako bi na podlagi

pomembni v medicini, pri odkrivanju,

dobljenih

zdravljenju, diagnosticiranju nekaterih

povečali.

vrst bolezni in delajo na različnih
področjih radiološke tehnologije.
V

opisu

poklicev

je

diplomirani

radiološki inženir zdravstveni delavec,
ki pri svojem delu uporablja zaprte in
odprte

vire

ultrazvok,

ionizirajočega
magnetno

sevanja,

resonanco

in

računalniško tomografijo. Samostojno
izvaja vse vrste rentgenskih slikanj,
sodeluje v skupinah, izvaja ukrepe za

delovnega

mesta

rezultatov

radiološkega

prepoznavnost

METODE DELA:
Merski inštrument, ki smo ga uporabili je
bil anketni vprašalnik. Uporabili smo
nominalne in ordinalne spremenljivke, ki
spadajo

k

opisnim

Anketni

vprašalnik

spremenljivkam.
je

vseboval

5-

stopenjsko Likertovo lestvico. Uporabili
smo zaprta vprašanja z možnostjo izbire
enega ali več odgovorov, dihotomna

vprašanja (da, ne, ne vem) in odprta
vprašanja

za

izraženo

mnenje

anketirancev.
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Graf 1: Prepoznavnost poklicev (med pacienti)

anketirancev je bilo starih med 32 in 45

v zdravstvenih ustanovah (%).

let. Več kot polovica anketirancev ni
bila še nikoli pacient na rentgenološkem

Prepoznavnost

delovnih

nalog

diplomiranega radiološkega inženirja

oddelku. Prav to je eden izmed ključnih
razlogov, da anketiranci težko ocenijo

Ugotovili smo, da je kar 80 % anketiranih

poklic radiološkega inženirja in oddelka

odgovorilo pravilno, da je diplomirani

na katerem je zaposlen. Več kot

radiološki inženir zdravstveni delavec, ki

polovica je torej odgovarjala na podlagi

je pri delu izpostavljen sevanju, sprejema

slišanega.

paciente in opravlja rentgenske preglede.

Prepoznavnost

poklicev

v

Deset odstotkov anketiranih je odgovorilo,
da je to zdravnik na radiološkem oddelku,

zdravstvenih ustanovah.

7,5 % pa, da je delavec, ki dela v zaprtih
Ugotovili smo, da v glavnem poznajo
poklice zdravnik specialist radiologije
(49,01 %), inženir radiologije (42,4 %),

prostorih, raziskuje in nima stika s
pacienti. Preostali odstotek anketirancev na
to vprašanje ni odgovorilo.

diplomirana medicinska sestra (38,5 %),
malo

manj

diplomirani

inženir

radiologije (30 %) in najmanj tehnik
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Kompetence diplomiranega
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Škodljivost sevanja
Nekateri anketiranci – 1,8 % – pravijo, da
sevanje ni škodljivo, 20 % meni, da je
nekoliko škodljivo, 8,1 % trdi, da niti ni

Graf 3: Kompetence diplomiranega

niti je škodljivo, kar 47,5 % pa meni, da je

radiološkega inženirja (%).

škodljivo. Tistih, ki menijo, da je sevanje
Prepoznavnost

znakov

(znak

za

opozarja

na

zelo škodljivo, je 22,5 %.

nevarnost sevanja).
ŠKODLJIVOST SEVANJA
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Graf 5: Škodljivost sevanja (%) mnenje
anketirancev.

krogu,

velikost črk pa mora biti enaka premeru

Izpostavljenost sevanju

centralnega kroga osnovnega simbola.

Naš organizem je vsak dan pod vplivom

V anketni vprašalnik smo vnesli slike

elektromagnetnih sevanj. Izpostavljeni smo

različnih

mobilnim

znakov,

ki

prepovedujejo

telefonom,

vidni

svetlobi,

vstop in opozarjajo na sevanje, zato da

sevanju električnih daljnovodov in tudi

vidimo, ali ljudje prepoznajo znak za

radioaktivnemu

radioaktivno sevanje. Kar 93,1 %

neionizirajoča

sevanju.
sevanja

ne

Toda
povzročajo

sprememb, ker nosijo premalo energije,

43,7 %. Sledi šesti odgovor »skrb za

čezmerna izpostavljenost sevanju pa je

zaščito pacienta« (40 %), peti odgovor z

lahko nevarna za zdravje.

28,7 % in zadnji transport pacientov ter

Zato nas je zanimalo, kaj anketiranci

sprejem z 11,2 %.

menijo o tem, da so diplomirani
radiološki

inženirji

vsak

dan

izpostavljeni sevanju in da to spada k
njihovim delovnim obveznostim.
Kar 48,7 % trdi, da vpliva, 19,4 % trdi,
da zelo vpliva, 2,5 %, da ne vpliva, 16,8
%, da nekoliko vpliva, 13,1 %, da niti

Graf

7:

Prepoznavnost

delovnih

nalog

ne vpliva niti vpliva.

diplomiranega radiološkega inženirja (%).

Izkušnje pacientov
Če zajamemo splošno mnenje anketirancev
o radiološkem oddelku in zaposlenih na
tem oddelku, ugotovimo, da anketiranci
nimajo slabih izkušenj, le štirje anketiranci
(2,5 %) navajajo kot slabo izkušnjo

Graf 6: Izpostavljenost sevanju (%).

čakanje in le eden (1,6 %) izmed
Prepoznavnost

delovnih

nalog

diplomiranega radiološkega inženirja
Rezultati, ki smo jih dobili, so: večina
meni (75 %), da so delovne naloge
diplomiranega radiološkega inženirja

anketiranih

najbliže zgoraj navedenemu odgovoru,
je obravnavanje pacienta pri radioloških
posegih ter strokovno in sistematično
izvajanje

posegov

(62,5

nestrokoven

anketirancev (93,7 %) navaja, da nimajo
izkušenj s tem oddelkom, 5 anketirancev
navaja dobro izkušnjo z oddelkom.
IZKUŠNJA PACIENTOV
100
80
60
40
20
0
dobra

slaba izkušnja

%).

Ocenjevanje in postavljanje diagnoze
glede na rentgenske posnetke pozna

odnos

diplomiranega radiološkega inženirja; 150

rentgensko slikanje in posvetovanje s
pacienti. Naslednji, ki je po odstotku

navaja

Graf 8: Izkušnje pacientov (%).

niso imeli
izkušnje

ocenjevalno lestvico od 1–5, pri čemer

Prepoznavnost delovnih nalog
Anketirance smo spraševali po stopnji
težavnosti poklica, ki ga obravnavamo.
Pomagali smo si z lestvico od 1 do 5,
pri čemer 1 pomeni najlažji poklic, 2
lahek poklic, 3 niti posebno lahek niti
posebno težek, 4 težek in 5 najtežji
poklic. Večinsko mnenje je, da je poklic
diplomirani radiološki inženir težek, saj
je kar 49,3 % obkrožilo 4, 43,7 % je
obkrožilo 3, 2,5 % 2 in 1,2 % pravi, da

pomeni: 1 – se popolnoma ne strinjam; 2 –
se ne strinjam; 3 – se niti ne strinjam niti
strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma
strinjam. Največ anketirancev se strinja, da
delajo na rentgenološkem oddelku izkušeni
zaposleni, saj so odgovorili s 4 (52,5 %),
popolnoma se strinja 20,6 %, niti se ne
strinja niti se strinja 20 %, se ne strinja 1,2
%, se popolnoma ne strinja 3,7 %
anketirancev.

je ta poklic najlažji. Poklic diplomirani
radiološki

inženir

je

po

mnenju

anketiranih zelo težek. Večina se je
poleg tega strinjala, da morajo na
radiološkem oddelku delati strokovni in
izkušeni zaposleni.
Graf 10: Ocenjevanje radiološkega oddelka
(%).
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Kaj
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Največkrat
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pokl ic

l ahek
pokli c

niti l ahek
niti težek

težek pokl ic

najtežji
pokli c

ni odgovora

(68,7

%)

so

anketiranci

obkrožili drugi odgovor (čakalne vrste),
sledili so mu še drugi odgovori, kot so

Graf

9:

Ocena

poklica

diplomirani

oprema za izvajanje pregledov (53,1 %),

radiološki inženir (%).

odnos

Ocena radiološkega oddelka

strokovnost zaposlenih (5,6 %).

Na vprašanje, ali je rentgenološki

Anketiranci bi spremenili na oddelku le to,

oddelek po njihovem mnenju oddelek z

da bi se lahko izognili čakalnim vrstam,

izkušenimi zaposlenimi ali oddelek, na

nekateri pa bi izboljšali opremo za

katerem zaposleni strokovno opravijo

izvajanje pregledov.

svoje delo, smo si ponovno pomagali z

do

pacientov

(13,7

%)

in

VIZIJA PACIENTA
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strokovnost
zaposl eni h

čakalne vrste

odnos do
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Graf 13: Mnenje o plači glede na delovne
Graf 11: Izboljšave na radiološkem oddelku

naloge (%).

(%).

ZAKLJUČEK:
Mnenje

o

plači

diplomiranega

radiološkega inženirja

Iz vprašanja o prepoznavnosti poklicev v
zdravstvenih ustanovah smo ugotovili, da

Najpogosteje obkrožen je bil odgovor

so anketiranci poleg nazivov zdravnik in

1001–1500 EUR neto (34, 4 %), 801–

medicinska sestra prepoznali tudi naziv

1000 EUR (22,5 %), 600–800 EUR (5,6

diplomirani radiološki inženir.

%) in več kot 1500 EUR neto (30, 6 %).
Pri raziskovanju smo ugotovili, da mora
biti

diplomirani

radiološki

inženir

strokoven, odgovoren in imeti mora dober
odnos do pacientov, saj je to načelo, ki ga
morajo upoštevati vsi zdravstveni delavci.
Nekateri
Graf 12: Plača diplomiranega radiološkega
inženirja (%).

vprašanci

poznajo

delo

diplomiranega radiološkega inženirja in
njegove delovne naloge, drugi pa poznajo

Mnenje o plači glede na delovne naloge

poklic le po nazivu, imenu poklica in na

radiološkega inženirja. Zanimalo nas je

podlagi slišanega. Ugotovili smo, da bi

še, kakšna se jim zdi plača glede na

morali bolj kompleksno in natančno

podane odgovore. Odgovorili so:

sestaviti anketni vprašalnik, saj bi s tem

-

ne vem – 41,9 %

odkrili več podatkov in dobili boljše
rezultate raziskave.

-

prenizka – 26,2 %
Kaj narediti, da bo poklic diplomirani

-

ravno pravšnja – 25 %

-

previsoka – 3,1 %

radiološki inženir bolj prepoznaven. Ljudi,
ki

so

obiskovalci

zdravstvenih

oziroma

zavodov,

pacienti

osebe,

ki

potrebujejo našo pomoč , bi morali

odgovore in manj posplošene. Osredotočiti

obveščati z različnimi letaki ali napisi

bi se morali na anketiranje le tistih, ki so že

na vratih diagnostik, predvsem pa bi se

bili pacienti na radiološkem oddelku, da bi

moral zaposleni predstaviti z imenom in

dobili dejanske podatke o mnenju ljudi.

priimkom

vsakemu

pacientu

pred

preiskavo.

V kolikor bi se raziskovanje nadaljevalo bi
bilo smiselno primerjati dobljene rezultate

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP,

s kakšno drugo raziskavo , ki raziskuje

2008) v 23. členu pravi, da ima pacient

prepoznavnost obravnavanega poklica in

pravico vedeti, kdo ga zdravi in kdo

se nanaša na kakšno drugo državo, ter s

sodeluje pri njegovem zdravljenju. V

tem pridobiti podatke o tem kako bi lahko

ordinaciji, ambulanti ali na drugem

prepoznavnost zvišali z možnimi predlogi

mestu, kjer se opravlja zdravstvena

in ukrepi, ki jih uporabljajo v tujih

oskrba, je v čakalnici ali na drugem

zdravstvenih ustanovah.

vidnem mestu objavljeno osebno ime in
strokovni ter morebitni znanstveni naziv
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V primeru, da bi naše raziskovanje
želeli nadaljevati bi morali v začetku
raziskovanja

izoblikovati

nekaj

vprašanj, ki bi nam dali jasnejše

pacienta o tem, kdo sodeluje pri njegovem
zdravljenju.
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