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POVZETEK
Uvod: Radiološka diagnostika je namenjena opredelitvi vzrokov ali posledic zelo različnih
bolezenskih stanj. Vloga zdravnika radiologa je pravilen izbor radiološke metode, potrebne
za ugotovitev poškodbe ali bolezni in opredelitev najdb za čim hitrejšo postavitev natančne
diagnoze. Z uvedbo diagnostike z digitalnimi rentgenogrami ter njihovo obdelavo na delovni
postaji oddelka postanejo radiološke preiskave diagnostično natančnejše. Z digitalizacijo je
omogočeno, da sliko spremenimo z uporabo programskega orodja tako, da bolje prikažemo
možne patološke spremembe. Ta način nam omogoči zmanjšanje števila dodatnih posnetkov
s spremembo slikovnih parametrov in zmanjšanje dodatne obsevalne obremenitve bolnika.
Namen: Namen naloge je primerjati delež odkritih patoloških sprememb po uvedbi
digitalizacije z deležem odkritih patoloških sprememb s klasično radiološko tehnologijo in
ugotoviti, ali se z uporabo digitalnih rentgenogramov zmanjša potreba po dodatni rentgenski
diagnostiki in s tem tudi dozna obremenitev bolnikov.
Metode dela: S seštevkom vseh opravljenih rentgenskih posnetkov in analizo deleža
postavljenih diagnoz na urgentnem radiološkem oddelku v letih 2007 in 2012 smo izvedli
primerjavo deležev ugotovljenih patoloških sprememb pri uporabi klasične (2007) in
digitalne tehnike rentgenskega slikanja (2012). Izračunali smo 95 % intervale zaupanja za
različne anatomske predele. Izračunane deleže za leto 2007 in 2012 smo primerjali s testom
za dva neodvisna deleža. Dobljene p-vrednosti smo popravili po Holmovi metodi za
večkratne primerjave. Efektivno dozno obremenitev pri slikanju posameznih anatomskih
predelov smo izračunali iz produkta DAP s pretvornimi faktorji za različne vrste preiskav.
Rezultati: V letu 2007 smo na urgentnem radiološkem oddelku obravnavali 79.665 bolnikov
in napravili 190.580 rentgenogramov, v letu 2012 pa smo obravnavali 78.834 bolnikov in
napravili 163.694 rentgenogramov. Leta 2012 smo obravnavali 831 bolnikov manj kot leta
2007. Istočasno se je število napravljenih rentgenogramov zmanjšalo za 26.886. Celoten
delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za skoraj 5 %. Pri
patoloških spremembah glave, pljuč in srca ter vratne hrbtenice se je odstotek povečal za
5 %. Pri prsnici, prsnemu košu in ramenskemu obroču se je odstotek povečal za 20 %, pri
prsni in ledveni hrbtenici za 8 %, pri križnici in trtici za 16 %, pri medenici, kolkih in
stegnenici za 13 %, pri zgornjih in spodnjih okončinah za 2 % in pri patologijah trebuha za
11 %. Za vsa analizirana anatomska področja je bila popravljena p-vrednost manjša od 0,05,
kar kaže na to, da so razlike statistično značilne. Izpostavljenost populacije ionizirajočemu

sevanju se je izključno na račun manjšega števila opravljenih radioloških posegov zmanjšala
za 4.914 človek mSv.
Zaključek: Iz rezultatov lahko sklepamo, da je uvedba digitalizacije pomembno prispevala
k večji diagnostični uporabnosti rentgenogramov. Glede na rezultate lahko sklepamo, da
digitalizacija pomembno vpliva na zmanjšanje potrebe po dodatnem rentgenskem slikanju,
s čimer se je zmanjšala tudi izpostavljenost ionizirajočemu sevanju pri naših bolnikih. Z
dodatno optimizacijo posameznih radioloških posegov v prihodnosti predvidevamo še
dodatno znižanje izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju bolnikov.
Ključne besede: patološke spremembe, dozna obremenitev, urgentni radiološki oddelek

ABSTRACT
Introduction: Radiological diagnostics is used for the identification of causes and
consequences of various conditions. The role of the radiologist is to choose the most
appropriate radiology method for the confirmation of the injury or illness and to determine,
which findings are crucial for a fast and accurate diagnosis. Radiology procedures are
conducted for the confirmation or rebuttal of a suspected pathological state. With the
introduction of diagnostics based on digital X-ray radiography, and with further
manipulation and analysis of acquired X-ray images on computer workstations radiology
procedures become diagnostically more accurate. The digital nature of the process allows
one to manipulate the imagery so as to make the possibly pathological changes more visible.
The manipulation allows one to reduce the number of additional radiology procedures and
therefore to reduce the additional ionising radiation for patient.
Goal: The main goal of this study is to compare the number of confirmed pathologies after
the introduction of digital X-ray radiography with the number of confirmed pathologies
made by classical film-based radiography and to investigate whether the introduction of
digital X-ray radiography leads to a reduction of additional radiology procedures and thus a
reduction in ionising radiation that patients are subject to.
Methods: By combining the number of all performed radiology procedures and by analizing
the percentage of confirmed pathologies by the emergency radiology unit (ERU) in years
2007 and 2012, we compared the proportions of confirmed pathological changes made by
classical (2007) and digital (2012) radiography. We calculated 95% confidence intervals (CI)
for various anatomical parts. The calculated percentage for years 2007 and 2012 were
compared with a test for two independent parts. The p-values were corrected using the Holm
method for multiple comparisons. The effective radiation dosage that individual anatomic
parts were subject to was calculated using the DAP product and conversion factors of
measured dosimetric values of various investigation types.
Results: In the year 2007, the ERU treated 79,665 patients and performed 190,580 X-rays;
in 2012 the ERU treated 78,834 patients and performed 163,694 X-rays. With respect to
2007, in 2012 there were 831 fewer patients examined and the number of X-rays dropped by
26,886. The total number of confirmed pathologies shows an almost five percent increase.
In pathologies of the head, lungs and heart (PC), cervical spine and dens, the number
increased by five percent, in pathologies of the breastbone, chest and shoulder girdle by 20%,

the thoracic and lumbar spine by eight, the sacral spine and coccyx by 16%, pelvis, hip and
femur by 13%, upper and lower extremities by two percent, and abdominal pathologies by
11%. In all reported cases the corrected p-value was less than 0.05, which suggests that the
difference in the proportion of confirmed pathologies is statistically significant. The
reduction in ionising radiation dosage of 4,914 man mSv is exclusively due to a lower
number of radiology procedures.
Discussion: From the results of this study it can be deduced that the digitalisation of the
ERU resulted in a higher diagnostic value of radiology procedures. Based on the results we
can conclude that the introduction of digital X-ray radiography leads to a reduction in the
number of additional radiology procedures and with that to a reduction in the ionising
radiation the patients are subject to. We estimate that with additional optimization of specific
radiology procedures we could achieve an additional reduction in the ionising radiation the
patients are subject to.

Key words: proportion of confirmed pathology, patient radiation exposure, emergency
radiology unit
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1 UVOD
Klinični pregled in izbira pravilnih diagnostičnih metod sta v urgentni medicini
najpomembnejša dejavnika, ki omogočata ustrezno obravnavo bolnika ter nadaljnje
postopke zdravljenja in rehabilitacije. Zato je organiziranost in uspeh delovanja urgentnih
služb v zdravstvenih ustanovah pomemben kazalec, ki govori o kakovosti določene
zdravstvene ustanove.

1.1 Urgentni radiološki oddelek
Radiološke diagnostične metode, ki se izvajajo na urgentni radiološki diagnostiki,
pomembno prispevajo k postavitvi čim hitrejše pravilne diagnoze ter bistveno vplivajo na
nadaljnje diagnostične postopke in zdravljenje bolnikov.
V postopku radiološke diagnostike radiološki inženir opravi rentgensko slikanje po
standardnih slikovnih protokolih (IAEA, 2004). Po posvetu z napotnim zdravnikom ali
radiologom radiološki inženir izvede dodatne specialne projekcije, če je to za postavitev
pravilne diagnoze potrebno. Radiološki inženir je strokovna oseba, ki je zadolžena tudi za
varovanje bolnikov pred nepotrebnimi izpostavljenostmi ionizirajočemu sevanju. Kadar
radiološki inženir oceni, da z uporabljeno radiološko metodo morda ne bomo dobili tehnično
optimalnih rezultatov preiskave, se o tem posvetuje z napotnim zdravnikom ali zdravnikom
radiologom. Zdravniki radiologi so zakonsko odgovorni za ustrezno izbiro radioloških
diagnostičnih metod. Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju v zdravstvu je treba upravičiti
in dokazati, da bodo koristi zaradi izvajanja sevalne dejavnosti večje od škode za zdravje
ljudi (ZVISJV, 2002). S takšnim timskim sodelovanjem med zdravniki in radiološkimi
inženirji zmanjšamo nepotrebno izpostavljenost bolnika ionizirajočemu sevanju (Gajšek in
sod., 2008).

1.2 Ambulante centralnega urgentnega bloka UKC Ljubljana
Na urgentnem radiološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poteka
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obravnava bolnikov, ki so napoteni iz urgentnih ambulant različnih medicinskih strok.
Bolniki iz ambulant Internistične prve pomoči, Splošne nujne medicinske pomoči in
Infekcijske klinike so običajno napoteni na slikanje pljuč in srca (PC) ter abdomna. Bolniki
iz travmatološke ambulante so navadno napoteni na slikanje lokomotornega sistema, iz
abdominalne in urološke ambulante pa na slikanje abdomna in sečil. Bolniki so glede na
bolezensko stanje ali poškodbo v različnih kliničnih stanjih. Triažo bolnikov opravijo
zdravniki v urgentnih ambulantah. Na radiološkem oddelku se napotni zdravnik in zdravnik
radiolog odločata za vrsto in število radioloških preiskav, ki bodo pri posamezniku
opravljene.

1.3 Upravičenost in optimizacija – osnovna principa zmanjšanja
dozne obremenitve za bolnike
Direktiva Sveta 2013/59/Euratom (2013) govori o določitvi temeljnih varnostnih standardov
za varstvo pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju. V naši raziskavi
bomo obravnavali izpostavljenost bolnikov, obravnavanih na Urgentnem radiološkem
oddelku UKC Ljubljana.
Vsakega bolnika, ki ga obravnavamo v urgentnih ambulantah, klinično pregleda zdravnik
specialist, ki odloči o uporabi radioloških posegov za postavitev diagnoze. Pri izbiri
radiološke metode je treba natančno oceniti prispevek radiološke preiskave k postavitivi
diagnoze. Radiološki inženir timsko sodeluje z drugimi specialisti ter se glede radiološkega
posega z njimi posvetuje. Kadar standardni radiološki posegi ne dajo optimalnih rezultatov
za kakovostno oskrbo bolnikov, se napotni zdravnik posvetuje z zdravnikom radiologom in
radiološkim inženirjem ter se odločjo za spremembo radiološkega posega.
Diagnostični referenčni nivoji predstavljajo nivoje doz pri radioloških diagnostičnih
posegih. Pri standardnih radioloških posegih, ki so izvedeni v skladu z dobro prakso, se
pričakuje, da ti nivoji niso preseženi. Vsak standardni radiološki poseg bi moral biti uvrščen
v program radioloških posegov, ki bi vseboval okvirno oceno prejetih doz za vse standardne
diagnostične radiološke posege, ki kot vir uporabljajo ionizirajoče sevanje, opis vodenja in
shranjevanja podatkov o izvedenih radioloških posegih, način zagotavljanja in preverjanja
kakovosti, seznam zdravnikov, odgovornih za radiološke posege, seznam pooblaščenih
izvedencev medicinske fizike, odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, in seznam
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radioloških inženirjev. Izvajalec sevalne dejavnosti v zdravstvu se mora o izdelavi programa
radioloških posegov posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Na
Urgentnem radiološkem oddelku imamo v programu zabeležene nivoje doz ionizirajočega
sevanja, ki jih bolnik prejeme pri posameznem rentgenogramu v določeni projekciji.
Kakovost radioloških posegov in njeno zagotavljanje mora biti načrtovana in sistematična
dejavnost, ki je potrebna za zagotavljanje sprejemljive stopnje zaupanja v radiološki poseg,
da bodo sistem, njegovi sestavni deli ali postopek izvedeni zadovoljivo in v skladu z
dogovorjenimi standardi. Preverjanje kakovosti je del zagotavljanja kakovosti. Vrsta
postopkov, kot so načrtovanje, usklajevanje in izvajanje, je namenjena vzdrževanju ali
izboljšanju kakovosti. Le-ti obsegajo nadzor, ocenjevanje in vzdrževanje zahtevanih ravni
vseh značilnosti delovanja opreme, ki jih je mogoče opredeliti, meriti in preverjati.
Optimizacija nam omogoča, da vse doze ionizirajočega sevanja za radiološke diagnostične
namene znižamo, kolikor je to razumno mogoče doseči ob pridobivanju zahtevanih
diagnostičnih podatkov ter upoštevanju ekonomskih in socialnih dejavnikov.
Optimizacijski postopek mora vključevati izbiro opreme, zadovoljivo raven diagnostičnih
informacij ali izida zdravljenja, pa tudi praktične vidike, zagotavljanje kakovosti vključno s
preverjanjem kakovosti ter oceno in ovrednotenje obsevanosti bolnika ali izvedenih
dejavnosti ob upoštevanju ekonomskih in socialnih dejavnikov. Vsak bolnik oziroma njegov
zakoniti zastopnik ima pravico od zdravnika, odgovornega za radiološki poseg, pridobiti
podatke o dozah, ki jih je prejel med izvajanjem radioloških posegov (ZVISJV, 2002).
Na Urgentnem radiološkem oddelku UKC Ljubljana smo v letu 2007 pričeli z raziskavo, s
katero smo poskušali določiti delež ugotovljenih patoloških sprememb diagnosticiranih z
uporabo klasičnih rentgenogramov pri bolnikih, napotenih na preiskavo. V tem letu so se
radiološki posegi še izvajali s klasično tehniko folija-film. Pred odločitvijo za takšno
raziskavo smo leta 2004 izvedli triletno analizo zavrnjenih rentgenogramov, s katero smo
identificirali napake, ki nastanejo pri izvajanju radioloških posegov zaradi napak
radiološkega inženirja in posledično zahtevajo ponovitev radiološkega posega in nepotrebno
obremenitev bolnika z ionizirajočim sevanjem (Gajšek in Šoba, 2004). Za vsako slikanje
posameznega anatomskega predela so bili predvideni slikovni parametri, ki smo jih za
vsakega bolnika prilagajali glede na njegovo telesno maso in napotno diagnozo. Za vsako
projekcijo smo izmerili vrednost DAP. Pri diagnostično slabše uporabnih rentgenogramih je
bilo treba za opredelitev patoloških sprememb opraviti še dodatne posnetke, kar je povečalo
izpostavljenost ionizirajočemu sevanju.
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Z uvedbo digitalizacije na Urgentnem radiološkem oddelku leta 2012 so postali
rentgenogrami diagnostično uporabnejši za potrditev diagnoze, kar je privedlo do
zmanjšanja potrebe po izvedbi dodatnih posnetkov, s katerimi bi diagnozo potrdili. Klasični
sistemi folija-film nam omogočajo dobro kontrastno ločljivost le v ozkem področju
optimalne doze na filmu, z visokimi dozami pa dobimo pretemno sliko in zato izgubimo
kontrast in prostorsko ločljivost (Žontar, 2012). Radiološki posegi z uporabo slikovnih plošč
(CR) nam omogočijo, da dobimo digitalno sliko, ki jo lahko obdelamo na delovni postaji.
Digitalne slike imajo velik dinamični obseg, ki zagotavlja dober kontrast pri občutno nižjih
ali višjih dozah. Vendar se pri prenizkih dozah pojavi težava, in sicer se poslabša razmerje
signal – šum, zato nastane zrnata slika. Pri povišanju doze se kontrast ohrani, razmerje
signal-šum pa se izboljša. Pri CR ploščah tako z večjo dozo dobimo boljši rentgenogram
(Žontar, 2012). Ker pa bi se tako pojavil problem povečane izpostavljenosti bolnika pri isti
preiskavi, smo pri prehodu na digitalni sistem obdržali enake slikovne parametre, kar je za
nas pomenilo, da pacienti ne bodo prejeli večje doze ionizirajočega sevanja kot do sedaj.
Ponovili smo meritve DAP z vsemi pripadajočimi parametri ter skupaj z drugimi
radiološkimi inženirji ocenjevali rentgenograme.
Prehod na digitalni sistem z uporabo CR plošč nam je omogočil, da je zaradi manjšega števila
napačnih ekspozicij manj ponavljanj slikanj, saj ena slika nadomesti več klasičnih slik s filmi
različnih občutljivosti, doza na detektor pa je primerljiva s klasičnimi programi folija-film
(Žontar, 2012).

1.4 Pregled literature
Valentin (2004) opozarja, da kljub temu da ima digitalna radiologija potencial za boljšo
radiološko prakso (izboljšanje rentgenograma in dvig diagnostične uporabnosti), obstaja
nevarnost, da se na račun boljšega rentgenograma, ki ni potreben za diagnostčno vrednost,
dvigne dozna obremenitev bolnika. Valentin poudarja, da so glavne prednosti digitalne
radiografije širok dinamični razpon rentgenograma, naknadna obdelava, elektronski prenos
in kakovostnejša možnost arhiviranja rentgenogramov brez negativnega vpliva na kakovost
slike. V klasični radiografiji (folija-film) se prekomerna izpostavljenost ionizirajočemu
sevanju kaže kot prekomerna počrnitev filma. V digitalnih sistemih kakovostne
rentgenograme dobimo pri velikem razponu doze na detektor. Uporabniku proizvajalci
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omogočajo povratno informacijo o uporabljeni dozi na detektor – to so tako imenovani
indikatorji ekspozicije. Ti nam podajo določene vrednosti, ki pokažejo, ali je bila doza na
detektor previsoka ali prenizka. Vendar vsak proizvajalec po svoje imenuje ta parameter in
ga tudi označuje v drugačnih razponih, zato so sistemi med sabo težko primerljivi. Izogibati
se je treba ravni rentgenograma, kjer je doza visoka, nima pa nobene dodatne koristi za
diagnostično uporabnost. Zato je treba uvesti proces optimizacije slikovnih protokolov in
skupaj z zdravnikom radiologom, medicinskim fizikom in radiološkim inženirjem ponovno
oceniti digitalne rentgenograme glede na priporočeno dozo na detektor in glede na njihovo
diagnostično vrednost. Zahtevati je treba usposabljanje za vodenje kakovosti
rentgenogramov v digitalni radiografiji (Valentin, 2004).
Ong et al. (2006) je v svoji raziskavi statistično obravnaval asimptomatske starejše bolnike
s poškodbo vratne hrbtenice, kjer se rutinsko ne uporablja računalniške tomografije. Avtor
ugotavlja, da se pri standardnih projekcijah vratne hrbtenice pri takšni populaciji lahko
spregleda tudi do 60 % zlomov. Izvedli so retrospektivno študijo poškodovancev vratne
hrbtenice, starih 65 let in več, ki so bili hemodinamsko stabilni, asimptomatski in brez
nevroloških izpadov. Vključili so 274 bolnikov. Vsak bolnik je imel poleg standardnega
slikanja vratne hrbtenice narejen CT. Glavni mehanizmi poškodbe so bili padci (51 %) in
prometne nesreče (41 %). Le devetim poškodovancem so odkrili poškodbo (3 %). Celotna
incidenca poškodb vratne hrbtenice pri pregledani populaciji je nizka, zato zaključi, da ne
bo potrebno izvajati rutinske CT preiskave.
V delovnemu zvezku Radiation protection (European commission, 2008) je Evropska
komisija podala napotke o ocenjevanju populacije, izpostavljene ionizirajočim sevanjem pri
radiololoških posegih. Za oceno prejetih doz določene populacije zberemo določeno
količino ekspozicij. Izračunamo efektivno dozo posameznih posnetkov. Vrednosti seštejemo
in dobimo izpostavljenost preiskovane populacije. Tudi v tem delovnem zvezku je omenjena
posebna pozornost upravičenosti in optimizaciji radioloških posegov pri otrocih, saj je pri
njih večja možnost obolenja za rakom in bolj verjetna manifestacija poznih učinkov sevanja
v primerjavi z odraslimi.
Offiah et al. (2006) ugotavlja, da imajo digitalne slike nižjo prostorsko ločljivost v primerjavi
s sistemi folija-film. Vendar je potencialna prednost digitalne radiografije (CR) naknadna
obdelava rentgenogramov na monitorju. Kadar se uporablja optimalno, izboljša vizualizacijo
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patologije in omogoča prikaz objekta z izboljšanjem kontrastnosti. Tehnike vključujejo
nelinearne izboljšave sive lestvice, nelinearni poudarek roba in kontrast lezije.
Avtor razlaga, da s tehniko poudarka robov niso dokazali pomembne prednosti za odkrivanje
večjih zlomov, čeprav se je istočasno izboljšalo odkrivanje majhnih zlomov.
AAPM (2002) je objavila, da je primarna odgovornost medicinskega fizika v diagnostični
radiologiji vzpostavitev nadzora programa za zagotavljanje kakovosti (QC). V programu so
predstavljene bistvene komponente programa kontrole kakovosti za vsako klinično uporabo
in zajemajo kontrolo celotnega območja, kjer se radiološki posegi izvajajo, kontrolo
delovanja celotne verige radiološke opreme in izpostavljenost vseh udeležencev v
radiološkem posegu. Kot eden glavnih ciljev, ki ga poročilo opisuje, je zmanjšanje
izpostavljenosti bolnika ionizirajočemu sevanju zaradi ponovnih istih posnetkov. Zato je
treba zagotoviti nadzor nad ponovitvami posnetkov, jih raziskati in ugotoviti razloge za
nastanek.
Bonn Call for action (2013) govori o krepitvi varstva pred sevanjem za bolnike in
zdravstvene delavce na splošno, o doseganju najvišje koristi s čim manjšim tveganjem za
vse bolnike z varno in ustrezno uporabo ionizirajočega sevanja v medicini, o pomoči za
popolno integracijo varstva pred sevanjem v sistemih zdravstvenega varstva, o tem, kako
pomagati izboljšati pogled pacienta in javnosti na koristi in tveganja radioloških posegov in
kako izboljšati varnost in kakovost radioloških posegov v zdravstvu. Izpostavlja deset
glavnih ukrepov in z njimi povezane aktivnosti, ki so bile za naslednje desetletje opredeljene
kot bistvene za krepitev varstva pred sevanjem v medicini in za krepitev izvajanja načela
upravičenosti z zavedanjem, primernostjo in revizijo radioloških posegov. Razviti in
postaviti je treba usklajena merila za ustreznost kliničnih radioloških posegov ter istočasno
izvajati klinične smernice za napotitve. Okrepiti je treba vlogo ocenjevanja in preverjanja
postopkov izvedbe radiološkega posega v zvezi z upravičenostjo in optimizacijo, ki
zagotavlja, da le-ti postanejo učinkovit, pregleden in odgovoren del normalne radiološke
prakse.
Za izboljšane izvajanj optimizacije in varstva pred ionizirajočim sevanjem je treba zagotoviti
vzpostavitev, uporabo in redno posodabljanje diagnostičnih referenčnih nivojev za
radiološke posege, zlasti za otroke, ter kot del izvajanja celovitih sistemov vodenja kakovosti
okrepiti vzpostavitev programov za zagotavljanje kakovosti pri izpostavljenosti sevanju v
zdravstvu.
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ASRT (2012) je v članku z naslovom Najboljše prakse v digitalni radiografiji izpostavila, da
se je v Združenih državah Amerike zaradi radioloških posegov v medicini izpostavljenost
populacije od leta 1980 do 2006 povečala približno šestkrat. Najvišji odstotek pri povečanju
kolektivne doze prispeva povečanje uporabe računalniške tomografije. Digitalna
radiografija omogoča izboljšanje kakovosti in diagnostične vrednosti rentgenogramov, zato
je treba posvetiti večjo pozornost varstvu pred ionizirajočim sevanjem. Digitalna
radiografija ima veliko prednosti pred klasičnimi sistemi, na primer prihranek časa,
dinamični razpon in obdelavo rentgenograma na delovnih postajah. Zato je treba za najboljšo
prakso v sodelovanju z radiologom določiti ustrezne kakovosti in parametre slike za
diagnozo. Za zagotavljanje želenega kontrasta na rentgenogramih mora biti tehnika slikanja
taka, da sta izbrani ustrezni napetost in tokovni sunek. Povečanje anodne napetosti za 15 %
in ustrezno zmanjšanje tokovnega sunka zmanjšuje izpostavljenost pacientov.
Pri digitalnih rentgenogramih težimo k temu, da izberemo najvišjo napetost v še optimalnem
razponu za položaj slikanega predela v povezavi z najnižjo vrednostjo tokovnega sunka za
zagotovitev ustezne izpostavljenosti do slikovnega sprejemnika. Enak princip zagotavljanja
optimalnih rentgenogramov z najnižjo izpostavljenostjo je pri uporabi ionizacijskih celic
(AEC). Zaslanjanje primarnega snopa je pri digitalni radiografiji pomembno ne le zaradi
manjše dozne izpostavljenosti pacienta, ampak zaradi občutljivosti digitalnih receptorjev na
nizko stopnjo sevanja, kar lahko privede do bistveno zmanjšanega kontrasta zaradi odvečne
količine sipanega sevanja. Pri digitalnih rentgenogramih je težje prepoznati preveliko
izpostavljenost ionizirajočemu sevanju. V primeru prekomerne izpostavljenosti slikovnega
receptorja je rentgenogram prebogat s podatki in rezultat je lahko nezmožnost radiologovega
ogleda vseh anatomskih struktur (ASRT, 2012). Zato imajo digitalni sistemi vizualne
pokazatelje, ki se imenujejo indikatorji osvetlitve (EI). EI nam dajo oceno izpostavljenosti
slikovnega receptorja, nikakor pa niso merilo za optimalnost rentgenograma (ASRT, 2012).
Analiza neuporabnih rentgenogramov bi morala biti sestavni del vsakega zagotavljanja
kakovosti v radiologiji. Spremljanje ponovitev in vzrokov za nastanek neuporabnih
rentgenogramov

omogoča

ocenjevanje

kakovosti

celostne

podobe

posameznega

radiološkega oddelka, spremembo protokolov, identifikacijo potreb po izobraževanju na
delovnem mestu in sledenje izpostavljenosti pacientov ionizirajočemu sevanju (Lloyd,
2004).
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IAEA (2004) v članku Optimizacija zaščite pacienta v radiografiji, diaskopiji in računalniški
tomografiji govori o merilih za smernice kakovosti priporočil, ki se uporabljajo za odrasle
bolnike standardne velikosti (70 kg) z običajnimi simptomi. Radiološki inženir s pomočjo
zdravnika radiologa in medicinskega fizika pripravi celoten postopek radiološkega posega.
Meril kakovosti in smernic ni mogoče uporabiti v vseh primerih, kajti za določene klinične
indikacije je nižja raven kakovosti slike lahko sprejemljiva, kar v večini primerov pomeni
nižjo dozo sevanja. Smernice določajo, da pod nobenim pogojem ne bi smeli rentgenograma,
ki izpolnjuje vse diagnostično klinične zahteve, čeprav ne izpolnjuje vseh meril kakovosti
slike, obravnavati kot neuporabnega.
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2 NAMEN
Namen magistrske naloge je primerjati delež patoloških sprememb, ugotovljenih z uporabo
digitalne radiografije, z deležem patoloških sprememb, ugotovljenih z uporabo klasičnega
rentgenograma, in ugotoviti, ali digitalna radiografija pomembno vpliva na izboljšanje
diagnostične vrednosti rengenogramov in zmanjšanje dozne obremenitve bolnikov.
Raziskovalna vprašanja:
1.

Ali se je po uvedbi digitalnih sistemov odstotek ugotovljenih patoloških

sprememb povečal?
2.

Ali se je izpostavljenost ionizirajočim sevanjem za obravnavano populacijo

zmanjšala?
Z uvedbo digitalne radiografije, ki smo jo na Urgentnem radiološkem oddelku UKC
Ljubljana uvedli leta 2012, pričakujemo, da se je diagnostična vrednost rentgenogramov
izboljšala ter da je delež ugotovljenih patoloških sprememb večji in hkrati da se je obsevalna
obremenitev bolnikov zmanjšala .
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3 METODE DELA
Rezultate študije iz leta 2007 (Gajšek in sod., 2008), izvedene na urgentnem radiološkem
oddelku UKC Ljubljana, kjer so bili radiološki posegi izvajani še po klasičnem sistemu
(folija-film), bomo primerjali z rezultati študije, izvedene leta 2012, po uvedbi digitalnega
sistema pridobitve rentgenogramov s pomočjo slikovnih plošč (CR) in digitalizatorjev.
V letu 2007 je bilo na urgentnem radiološkem oddelku UKC Ljubljana obravnavanih 79.665
bolnikov, v letu 2012 pa 78.834 (dr. Črv). Skupno število izvedenih posnetkov v letu 2007
je znašalo 190.580, v letu 2012 pa 163.694. Postopek obravnave bolnikov v urgentnih
ambulantah UKC Ljubljana in ugotavljanja patologije se v tem obdobju ni spremenil.

3.1 Zbiranje in razvrščanje podatkov
Podatek o številu obravnavanih bolnikov v letu 2007 in številu opravljenih rentgenogramov
smo pridobili iz dnevne evidence podatkov. V knjigo dnevne evidence je bil vpisan vsak
obravnavan bolnik na Urgentnem radiološkem oddelku in navedeni so bili vsi opravljeni
retgenogrami, vključno s področjem obravnavanega anatomskega predela.
Po uvedbi digitalizacije smo podatke o številu obravnavanih bolnikov, številu posnetkov in
potrjenih patoloških stanj pridobili od inštitucij, ki skrbijo za statistično obdelavo podatkov
posameznih ambulant centralnega urgentnega bloka. Število potrjenih patoloških stanj leta
2007 pa smo pridobili iz računalniškega sistema UKC (dr. Črv). Zajem podatkov je trajal
eno leto v obeh študijah, od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, prav tako leta 2012.
Po uvedbi digitalnih sistemov se radiološke preiskave na UKC Ljubljana naročajo preko
bolnišničnega informacijskega sistema (BIS) v radiološki informacijski sistem (RIS) na
Kliničnemu inštitutu za radiologijo (KIR). BIS, ki se uporablja na kirurški kliniki, se imenuje
Birpis 21. Uporabniki v programu BIS zabeležijo bolnika, njegove medicinske podatke ter
naročajo preiskave v enote funkcionalne diagnostike. Ko je preiskava opravljena, se v BIS
prenesejo izvidi. Iz RIS-a se poleg tekstovnega izvida prenese tudi povezava na sliko v
PACS-u. Uporabnik tako lahko ob bolnikovih podatkih v BIS-u pogleda tudi opravljeno
radiološko diagnostiko iz PACS-a. Podatki v BIS-u se lahko analizirajo s pomočjo vnaprej
pripravljenih izpisov, kot so OLAP orodja, ali s pomočjo direktnih poizvedb v bazi.
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Internistična prva pomoč uporablja hospitalni informacijski sistem Hipokrat, ki v povezavi
z RIS in PACS sistemom deluje enako kot BIS.

3.2 Obdelava podatkov in statistične metode
V biostatistiki je normalna (Gaussova) porazdelitev najpomembnejša teoretična verjetnostna
porazdelitev, ki spada med zvezne porazdelitve. Številne kvantitativne spremenljivke, ki jih
srečujemo v biomedicini, imajo stvarne porazdelitve, ki empirično ustrezajo tej porazdelitvi.
Pomen normalne porazdelitve je še posebej v tem, da ima ključno vlogo pri mnogih metodah
za statistično analizo podatkov, predvsem tistih, ki so dobljeni na vzorcih iz populacije,
katere porazdelitev se občutno razlikuje od normalne (Adamič, 1989).
Binomska porazdelitev je nezvezna verjetnostna porazdelitev, ki pove verjetnost, da bomo
dobili določeno število pričakovanih dogodkov v nizu neodvisnih opazovanj, kadar imamo
pri vsakem opazovanju samo dva možna dogodka oziroma dve vrednosti znaka in kadar je
verjetnost pričakovanega dogodka v populaciji znana in nespremenjena od opazovanja do
opazovanja (Adamič, 1989). Pri večjih vzorcih, pri katerih je predpostavka o normalni
aproksimaciji binomske porazdelitve utemeljena, lahko pri njegovem izračunu uporabimo
normalno porazdelitev. V biomedicini imamo pogosto podatke, pridobljene pri dveh
vzorcih. Pri njih želimo oceniti razliko v relativni frekvenci oziroma v deležu neke kategorije
pri obeh vzorcih. Ničelna domneva trdi, da oba vzorca izhajata iz iste populacije in ni razlike
med njima (Adamič, 1989). Nadzor nad stopnjo napake I. vrste, ki jo lahko naredimo, če
zavrnemo resnično ničelno domnevo, zagotovimo s Holm-Bonferronijevo statistično
metodo. Kadar raziskujemo več hipotez hkrati v istem poizkusu, je večja možnost, da
naredimo napako I. vrste, ki je večja od vnaprej določene stopnje tveganja, ki jo v
medicinskih raziskavah najpogosteje določimo pri petih odstotkih. S pridobitvijo podatkov
o vseh napotitvah, seštevkom vseh posnetkov in postavljenih diagnoz ter njihove
razporejenosti po anatomskih predelih na urgentnem radiološkem oddelku smo izračunali
deleže odkritih patoloških sprememb in 95 % intervale zaupanja. Izračun deleža odkritih
patoloških sprememb posameznih anatomskih predelov smo primerjali s številom naročenih
bolnikov na radiološki poseg. Glede na zastavljeno hipotezo nas je zanimalo, ali je delež
odkritih patoloških sprememb statistično pomembno različen v obeh letih raziskave. Izračun
intervalov zaupanja temelji na normalni aproksimaciji binomske porazdelitve. Binomska
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porazdelitev nam v našem primeru poda število odkritih patoloških sprememb za leto 2007
in 2012. Aproksimacija je v našem primeru ustrezna, ker imamo opravka z velikimi vzorci,
katerih zmnožek števila dogodkov in verjetnosti, da se dogodek zares zgodi, je enaka ali
večja od pet. Zato je binomska porazdelitev podobna normalni in jo lahko tako
aproksimiramo (Adamič, 1989).
Podatke bomo grafično prikazali v dvojno-korenskih grafikonih (Vidmar in Blagus, 2014).
Grafikoni se uporabljajo pri preverjanju kakovosti v zdravstvu, ko so preučevani kazalci
deleži, kar je razvidno na sliki 1. Na abscisni osi je predstavljen kvadratni koren razlike med
imenovalcem in števcem, na ordinati pa kvadratni koren števca. Vsaka preučevana enota v
grafikonu je predstavljena kot točka. Izračun kontrolnih mej temelji na intervalih zaupanja
za napoved (napovedni interval), ki jo dobimo na podlagi ocenjene regresijske premice, ki
poteka skozi koordinatno izhodišče. Pri dvojno-korenskih grafikonih napovedujemo položaj
preučevanih enot v koordinatnem sistemu, zato ga imenujemo napovedni interval.
Regresijska premica nam pove pričakovano razmerje med vrednostjo imenovalca in števca.
Odstopanja nad regresijsko premico kažejo odstopanje v pozitivno smer, pod njo pa v
negativno smer. S pomočjo dvojno-korenskih grafikonov smo lahko identificirali anatomske
predele, ki so razporejeni pod regresijsko premico in kažejo na slabši delež odkrite patologije
ter s tem manj upravičeno dozno obremenitev preiskovane populacije.
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Slika 1: Primer dvojno-korenskega grafikona (Regresijska premica izhaja iz izhodišča koordinatnega
sistema in predstavlja razporeditev določenih vzorcev, ki jih predstavljajo črne pike. Črne pike nad
regresijsko premico predstavljajo odklone v pozitivno smer, pod njo pa kot negativno. Linije, vzporedne
z regresijsko premico, prikazujejo napovedne intervale določenega odstotka).

Izračunane deleže za leto 2007 in 2012 smo primerjali s testom za dva neodvisna deleža.
Izračunali smo p-vrednost, ki nam je prikazala, kakšna je verjetnost, da je prišlo do opažene
razlike rezultatov med letoma 2007 in 2012 zgolj naključno. Izračunane p-vrednosti smo
popravili po Holmovi metodi za večkratne primerjave in tako izključili napako I. vrste.
Popravljena p-vrednost, manjša ali enaka od 0,05, je bila upoštevana kot statistično
pomembna (Adamič, 1989). Zaradi velikih vzorcev je uporabljena predpostavka o normalni
aproksimaciji binomske porazdelitve.

3.3 Merjenje dozne obremenitve
Dozno obremenitev posameznih anatomskih predelov smo izračunali iz meritev produkta
doze in slikovnega polja (DAP-a) ob upoštevanju pretvornih faktorjev posameznih
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radioloških posegov (Tabela 1). Za vsak anatomski predel (projekcijo) smo zbirali podatke
o pacientovi starosti in njegovi telesni masi. Zapisali smo slikovne parametre, razdaljo med
virom sevanja in slikovnim detektorjem (FFD) ter vrednost DAP-a. Za posamezno
projekcijo smo zabeležili minimalno 20 meritev. Z izračunom povprečnih vrednosti za
posamezno projekcijo smo rezultate primerjali s programom radioloških posegov na urgenci
(PRP za rtg aparate na urgenci). DAP-e smo pomnožili s pretvornimi faktorji (RP-154), ki
so razvidni v tabeli 1, in dobili oceno za efektivne doze (E). Efektivna doza je seštevek
produktov ekvivalentnih doz in ustreznih tkivnih utežnih faktorjev (Škrk, 2006). Isto oceno
za E smo uporabili za vse preiskave. Pretvorni faktor je bil upoštevan za vsak anatomski
predel posamezno, razen za skelet okončin. Pri okončinah smo določili efektivno dozo 1 µSv
(0,001 mSv) na preiskavo. Doza je v večini posameznih posnetkov okončin manjša od 1
µSv, vendar smo takšno dozo določili zaradi več posameznih predelov okončin, ki so bili
zajeti v preiskavo. Glede na vse opravljene rentgenograme je bil odstotek rengenogramov
okončin okrog 60 %.

Tabela 1: Pretvorni faktorji (RP-154)

PROJEKCIJA

E/DAP
mSv/Gy cm²

Pljuča in srce (trda tehnika – 133 kV)

0,18

Pljuča in srce (mehka tehnika – 80 kV)

0,10

Prsna hrbtenica

0,19

Ledvena hrbtenica

0,21

Medenica s kolki

0,26

Abdomen

0,29

Ne glede na začetek optimizacije slikovnih parametrov, ki jih v enem letu nismo uspeli
uskladiti z vidika optimalne doze na detektor in optimalne diagnostične vrednosti
rentgenograma in s tem, da proces optimizacije ni bil zaključen, smo pri ocenjevanju dozne
izpostavljenosti za obe opazovani leti uporabili vrednost DAP ter z upoštevanjem
pretvornega faktorja (RP-154) izračunali efektivne doze za posamezen radiološki poseg. Pri
radioloških preiskavah je bila upoštevana izmerjena efektivna doza za vsako projekcijo. Pri
slikanju skeleta okončin sta obe projekciji upoštevani z enako efektivno dozo. Tako lahko
ugotovimo, da se je kolektivna dozna obremenitev v tej študiji zmanjšala samo zaradi
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manjšega števila naročenih posnetkov. Primer izračuna kolektivne doze za posamezen
anatomski predel je predstavljen v tabeli 2.
Tabela 2: Primer izračuna kolektivne doze za posamezen anatomski predel

2007

Projekcije
glave
Projekcije
prsnega koša

Število
posnetkov

Efektivna

Efektivna

Kolektivna

doza AP

doza LAT

doza

(mSv)

(mSv)

(človekmSv)

24.673

0,016

394,8

8.473

0,044

372,8

Projekcije

vsota 7.226

ledvene

AP x 3.613

hrbtenice

LATx 3.613

0,923

0,143

3851,0
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4 REZULTATI
V tem poglavju je predstavljena primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg
preiskavo in številom odkritih patoloških sprememb v letu 2007 in 2012. Predstavljeno je
razmerje kolektivne doze med letoma 2007 in 2012.

4.1 Primerjava števila napotenih bolnikov na radiološki poseg in
števila izvedenih posnetkov v letu 2007 in 2012
Na radiološki poseg je bilo v letu 2007 napotenih 190.580 bolnikov, v letu 2012 pa 163.694.
Število napotitev bolnikov na specialne projekcije glave, kot so lični mostiček, obrazne kosti,
spodnja čeljust, čeljustna sklepa, nos in orbite, se je zmanjšalo za 4.363. Število napotitev
bolnikov na rtg prsnice in prsnega koša se je v letu 2012 zmanjšalo za 5.237. Število
napotitev bolnikov na rtg ramenskega obroča se je v letu 2012 zmanjšalo za 5.477. Pri
napotitvah bolnikov na rtg hrbtenice se je leta 2012 občutno zmanjšalo število napotitev
bolnikov na rtg vratne hrbtenice in densa, in sicer kar za 5.336. Število napotitev bolnikov
na rtg prsne, ledvene in križnične hrbtenice pa je primerljivo med letoma. Število napotitev
na rtg medenice, kolkov in stegnenice se je v letu 2012 zmanjšalo za 2.498. Pri rtg spodnjih
okončin pa je število napotenih bolnikov leta 2012 naraslo za 1.731. Število napotenih
bolnikov na rtg zgornje okončine se je v letu 2012 zmanjšalo za 1.572. Število napotenih
bolnikov na rtg pljuč in srca (rtg PC) se je v letu 2012 povečalo za 1.402. Število napotenih
bolnikov na rtg trebuha pa so se v letu 2012 zmanjšali za 313. Porast števila napotenih
bolnikov v letu 2012 je bil pri osnovnih dveh projekcijah glave. Le-ta se je povečal za 3.704.

4.2 Delež ugotovljenih patoloških sprememb
Delež ugotovljenih patoloških sprememb je v letu 2012 v primerjavi z letom 2007 porasel
pri preiskavah vseh anatomskih predelov. Največjo razliko je opaziti pri opravljenih
radioloških posegih prsnega koša in ramenskega obroča, in sicer za več kot 20 odstotnih
točk. Pri rtg PC in pri slikanju trebuhov porasta ugotovljenih patoloških sprememb nismo
pričakovali, kajti slike odčitavajo specialisti radiologi, ki so profesionalno najbolj natančni
16

pri opisu, izvidih in mnenjih radioloških posegov, vendar je odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb prav tako narasel, verjetno kot posledica digitalnih rentgenogramov in njihove
obdelave ter funkcij programskega orodja za pregled rentgenogramov. Najmanjši porast
ugotovljenih patoloških sprememb opazimo pri rtg zgornjih in spodnjih okončin, kar je
posledica radiološke obdelave z najlažjo izbiro optimalnih diagnostičnih nastavitev
slikovnih parametrov, zaradi anatomskih lastnosti okončin in najpogostejše patologije na teh
področjih. Iz tabele 3 je razvidno, da so se odstotki ugotovljene patologije zvišali v letu 2012
pri vseh radioloških posegih, glede na anatomski predel.
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Tabela 3: Deleži ugotovljenih patoloških sprememb z intervali zaupanja v letu 2007 in 2012.

95 %
posnetki

odstote

95 % interval

odstote

interval

Popravljena

k 2007

zaupanja – 2007

k 2012

zaupanja –

p-vrednost

2012
glava

10,3

10,0–10,7

15,6

15,2–16,0

< 0,001

prsnica

9,0

8,4–9,5

29,2

28,0-30,5

< 0,001

ramenski obroč

14,0

13,4–14,6

34,2

33,2–35,2

< 0,001

in dens

31,7

31,0–32,4

37,2

36,4–38,1

< 0,001

prsna hrbtenica

4,5

3,9–5,1

12,2

11,2–13,2

< 0,001

hrbtenica

7,7

7,1–8,3

15,1

14,2–15,9

< 0,001

križnica in trtica

3,6

2,7–4,7

19,7

17,0–22,7

< 0,001

12,8

12,1–13,5

25,2

24,2–26,3

< 0,001

26,0

25,6–26,4

27,8

27,4–28,2

<0,001

okončina

20,0

19,6–20,3

20,8

20,4–21,2

< 0,003

PC

19,4

18,9–19,9

24,2

23,6–24,7

< 0,001

trebuh

19,8

18,8–20,9

30,4

29,0–31,9

< 0,001

skupaj

18,9

18,7–19,0

24,3

24,0–24,4

< 0,001

prsni koš in

vratna hrbtenica

ledvena

medenica, kolki,
stegnenica
spodnja
okončina
zgornja

Število napotitev na radiološke posege smo združili v večje skupine. Tako napotitve
bolnikov na rtg glave pomenijo vse projekcije, ki se izvajajo na tem predelu. K predelu glave
prištevamo vse projekcije lobanjskega predela, obraznih kosti in sinusov ter spodnje čeljusti.
Enako je pri vseh ostalih anatomskih predelih. Tudi ugotovljene patološke spremembe se
obravnava na enak način in se prištevajo k tistemu anatomskemu predelu, kamor se je
prištela napotitev.
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Pri slikanju glave je bilo leta 2007 izvedenih 26.473 posnetkov, leta 2012 pa 24.014. Zajete
so vse projekcije glave, ki se izvajajo v urgentni radiologiji.

Slika 2: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg glave in številom bolnikov z ugotovljenimi
patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg glave je bilo v letu 2007 ugotovljenih 2.726 primerov bolnikov
s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 3.754 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 10,3 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 10 do 10,7 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 15,6 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 15,2 do 16 %. Opažena razlika
med deležema je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 5 % (slika 3).

Slika 3: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg posnetkih glave v letih 2007 in
2012.
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Pri slikanju predela prsnega koša je bilo leta 2007 izvedenih 10.226 posnetkov, leta 2012 pa
4.991. Zajete so vse projekcije prsnega koša in prsnice, ki se izvajajo v urgentni radiologiji
(slika 4).

Slika 4: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg prsnega koša in prsnice in številom bolnikov
z ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg prsnega koša in prsnice je bilo v letu 2007 ugotovljenih 913
primerov bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 1.342 primerov. Odstotek
ugotovljenih patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 9 %. Izračunan je bil 95 % interval
zaupanja, ki je znašal od 8,4 do 9,5 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 29,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 28 do 30,5 %. Opažena razlika
med deležema je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 20 % (slika 5).

Slika 5: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg posnetkih prsnega koša in
prsnice v letih 2007 in 2012.
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Pri slikanju predela ramenskega obroča je bilo leta 2007 izvedenih 14.415 posnetkov, leta
2012 pa 8.738. Zajete so vse projekcije ramenskega obroča, vključno z lopatico in ključnico,
ki se izvajajo v urgentni radiologiji (slika 6).

Slika 6: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg ramenskega obroča in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg ramenskega obroča je bilo v letu 2007 ugotovljenih 1.790
primerov bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 2.698 primerov. Odstotek
ugotovljenih patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 14 %. Izračunan je bil 95 % interval
zaupanja, ki je znašal od 13,4 do 14,6 %. V letu 2012 je odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb znašal 34,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 33,2 do 35,2 %. Opažena
razlika med deležema je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot
0,001. Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 20 % (slika
7).

Slika 7: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg posnetkih ramenskega obroča v
letih 2007 in 2012.
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Pri slikanju predela vratne hrbtenice in densa je bilo leta 2007 izvedenih 17.838 posnetkov,
leta 2012 pa 12.502. Zajete so vse projekcije vratne hrbtenice in densa, ki se izvajajo v
urgentni radiologiji (slika 8).

Slika 8: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg vratne hrbtenice in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg vratne hrbtenice je bilo v letu 2007 ugotovljenih 5.655 primerov
bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 4.656 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 31,7 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 31 do 32,4 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 37,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 36,4 do 38,1 %. Opažena razlika
je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001. Delež
ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 6 odstotnih točk (slika
9).

Slika 9: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg vratne hrbtenice v letih 2007 in
2012.
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Pri slikanju predela prsne hrbtenice je bilo leta 2007 izvedenih 5.258 posnetkov, leta 2012
pa 4.386. Zajete so vse projekcije prsne hrbtenice, ki se izvajajo v urgentni radiologiji (slika
10).

Slika 10: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg prsne hrbtenice in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg prsne hrbtenice je bilo v letu 2007 ugotovljenih 238 primerov
bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 534 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 4,5 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 3,9 do 5,1 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 12,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 11,2 do 13,2 %. Opažena razlika
je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 8 odstotnih točk
(slika 11).

Slika 11: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg prsne hrbtenice v letih 2007 in
2012.
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Pri slikanju predela ledvene hrbtenice je bilo leta 2007 izvedenih 7.226 posnetkov, leta 2012
pa 6.970. Zajete so vse projekcije ledvene hrbtenice, ki se izvajajo v urgentni radiologiji
(slika 12).

Slika 12: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg ledvene hrbtenice in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg ledvene hrbtenice je bilo v letu 2007 ugotovljenih 556 primerov
bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 1.050 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 7,7 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 7,1 do 8,3 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 15,1 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 14,2 do 15,9 %. Opažena razlika
je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 7 % (slika 13).

Slika 13: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg ledvene hrbtenice v letih 2007
in 2012.
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Pri slikanju predela križnice in trtice je bilo leta 2007 izvedenih 1.346 posnetkov, leta 2012
pa 777. Zajete so vse projekcije križnice in trtice, ki se izvajajo v urgentni radiologiji (slika
14).

Slika 14: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg križnice in trtice in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg križnice in trtice je bilo v letu 2007 odkritih 48 primerov
bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 155 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 3,6 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 2,7 do 4,7 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 19,7 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 17 do 22,7 %. Opažena razlika je
statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 16 % (slika 15).

Slika 15: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg križnice in trtice v letih 2007
in 2012.
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Pri slikanju predela medenice, kolkov in stegnenice je bilo leta 2007 izvedenih 8.856
posnetkov, leta 2012 pa 6.358. Zajete so vse projekcije medenice, kolkov in stegnenice, ki
se izvajajo v urgentni radiologiji (slika 16).

Slika 16: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg medenice s kolki in na rtg stegnenice in
številom bolnikov z ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg medenice s kolki in na rtg stegnenice je bilo v letu 2007
ugotovljenih 1.133 primerov bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 1.603
primerov. Odstotek ugotovljenih patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 12,8 %.
Izračunan je bil 95 % interval zaupanja, ki je znašal od 12,1 do 13,5 %. V letu 2012 je znašal
odstotek ugotovljenih patoloških sprememb 25,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od
24,2 do 26,3 %. Opažena razlika je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost
manj kot 0,001. Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca.
12 % (slika 17).

Slika 17: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg medenice s kolki in rtg
stegnenice v letih 2007 in 2012.
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Pri slikanju predela spodnje okončine je bilo leta 2007 izvedenih 46.661 posnetkov, leta
2012 pa 48.392. Zajete so vse projekcije spodnje okončine, ki se izvajajo v urgentni
radiologiji (slika 18).

Slika 18: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg spodnje okončine in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg spodnje okončine je bilo v letu 2007 ugotovljenih 11.653
primerov bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 13.221 primerov. Odstotek
ugotovljenih patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 26 %. Izračunan je bil 95 % interval
zaupanja, ki je znašal od 25,6 do 26,4 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb 27,8 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 27,4 do 28,2 %.
Opažena razlika je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 2 % (slika19).

Slika 19: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg spodnjih okončin v letih 2007
in 2012.
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Pri slikanju predela zgornje okončine je bilo leta 2007 izvedenih 43.264 posnetkov, leta 2012
pa 41.692. Zajete so vse projekcije zgornje okončine, ki se izvajajo v urgentni radiologiji
(slika 20).

Slika 20: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg zgornje okončine in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg zgornje okončine je bilo v letu 2007 ugotovljenih 8.689
primerov bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 8.844 primerov. Odstotek
ugotovljenih patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 20 %. Izračunan je bil 95 % interval
zaupanja, ki je znašal od 19,6 do 20,3 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb 20,8 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 20,4 do 21,2 %.
Opažena razlika je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,0033.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za približno 1 % (slika
21).

Slika 21: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg zgornjih okončin v letih 2007
in 2012.
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Pri slikanju predela pljuč in srca (PC) je bilo leta 2007 izvedenih 26.170 posnetkov, leta
2012 pa 23.036. Zajete so vse projekcije PC, ki se izvajajo v urgentni radiologiji (slika 22).

Slika 22: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg pljuč in srca in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg pljuč in srca je bilo v letu 2007 ugotovljenih 5.078 primerov
bolnikov s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 5.565 primerov. Odstotek ugotovljenih
patoloških sprememb v letu 2007 je znašal 19,4 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja,
ki je znašal od 18,9 do 19,9 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb 24,2 %, 95 % interval zaupanja pa je znašal od 23,6 do 24,7 %. Opažena razlika
je statistično pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 5 % (slika 23).

Slika 23: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg pljuč in srca v letih 2007 in
2012.
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Pri slikanju predela trebuha je bilo leta 2007 izvedenih 5.837 posnetkov, leta 2012 pa 4.111.
Zajete so vse projekcije trebuha, ki se izvajajo v urgentni radiologiji (slika 24).

Slika 24: Primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg trebuha in številom bolnikov z
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letih 2007 in 2012.

Pri napotenih bolnikih na rtg trebuha je bilo v letu 2007 ugotovljenih 875 primerov bolnikov
s patološkimi spremembami, v letu 2012 pa 899 primerov. Odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb v letu 2007 je znašal 19,8 %. Izračunan je bil 95 % interval zaupanja, ki je znašal
od 18,7 do 19 %. V letu 2012 je znašal odstotek ugotovljenih patoloških sprememb 30,4 %,
95 % interval zaupanja pa je znašal od 29 do 31,9 %. Opažena razlika je statistično
pomembna, saj znaša popravljena p-vrednost manj kot 0,001. Delež ugotovljenih patoloških
sprememb se je v letu 2012 povečal za cca. 10 % (slika 25).

Slika 25: Primerjava odstotka ugotovljenih patoloških sprememb pri rtg trebuha v letih 2007 in 2012.
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Primerjavo števila napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenih patoloških
sprememb po različnih anatomskih predelih smo predstavili v dvojno-korenskem grafikonu
za leto 2007 in 2012. Na sliki 26 je predstavljen graf s številom napotenih bolnikov na
radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi spremembami, opravljenimi na urgentnem
radiološkem oddelku leta 2007. Sredino grafa predstavlja regresijska premica, nad njo in pod
njo pa potekajo še tri premice, ki predstavljajo napovedni interval. Najbližji premici
regresijski premici predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji 90 % in zunanji premici
grafa 95 % napovedni interval. Barvne točke predstavljajo posamezen anatomski predel.

Slika 26: Primerjava med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi
spremembami v letu 2007. Na sliki so prikazani deleži ugotovljenih patoloških sprememb za posamezna
anatomska področja (najbližji črti regresijski premici predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji
90 % in najbolj oddaljeni 95 % napovedni interval).
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Na naslednji sliki (slika 27) smo podatke o številu ugotovljenih patoloških sprememb v
primerjavi s številom napotenih bolnikov na radiološki poseg na urgentni radiološki oddelek
v letu 2012 prikazali na enak način kot za leto 2007.

Slika 27: Primerjava med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi
spremembami v letu 2012 za različna anatomska področja (najbližji črti regresijski premici
predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji 90 % in najbolj oddaljeni 95 % napovedni interval).
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4.3 Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju
Naši rezultati kažejo, da je kolektivna doza ionizirajočega sevanja na urgentnem
radiološkem oddelku v letu 2007 znašala 19.893 človek mSv. V letu 2012 po uvedbi
digitalizacije se je kolektivna doza zmanjšala za 5.181,3 človek mSv in je znašala 14.711,7
človek mSv (tabela 4).
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Tabela 4: Število bolnikov, izpostavljenih ionizirajočemu sevanju v letu 2007 in 2012.

Efektivna

Efektivna

Število

Število

doza

doza

posnetko

posnetko

(mSv)

(mSv)

v 2007

v 2012

AP

LAT

projekcija

projekcija

Kolektivna
doza
2007 (človek
mSv)

Kolektivna
doza
2012
(človek
mSv)

Glava

24.673

24.014

0,016

394,8

384,2

Vratna

16.986

12.040

0,006

102,8

72,7

852

462

0,001

5.258

4.386

0,396

0,166

1.477,5

1.232,5

7.226

6.970

0,923

0,143

3.851,5

3.715,0

1.346

777

0,700

942,2

543,9

7.205

5.026

0,391

3.054,9

2.157,0

stegnenica

1.651

1.332

0,144

Prsni koš

8.473

4.446

0,498

4.237,1

2.219,6

Prsnica

1.753

545

0,010

Rama +

10.256

5.809

0,007

75,9

43,7

ram. obroč

4.159

2.929

0,001

Zgornja

43.264

41.692

0,001

43,3

41,7

46.661

48.391

0,001

46,7

48,4

PC

26.170

23.036

0,044

1.151,4

1.013,6

trebuh

5.831

4.111

0,806

4.514,9

3.239,4

hrbtenica
in dens
Prsna
hrbtenica
Ledvena
hrbtenica
Križnica
trtica
Medenica
kolki

okončina
Spodnja
okončina

Kolektivna celokupna doza (človek mSv)

19.893,0

14.711,7

Kolektivna celokupna izpostavljenost obsevane populacije z ionizirajočim sevanjem,
obravnavane na RTG-CUB, se je po uvedbi digitalnega sistema zmanjšala.
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5 RAZPRAVA
Raziskava o vlogi digitalizacije pri rentgenski diagnostiki nam je podala rezultate, iz katerih
si lahko razlagamo, da je njena uvedba razlog za povečanje odstotka ugotovljenih patoloških
sprememb na urgentnem radiološkem oddelku. Iz literature (ASRT 2012) je razvidno, da
nam digitalni rentgenogram omogoča večji dinamični razpon ter obdelavo na delovnih
postajah z izboljšavo ostrine, spreminjanjem kontrastnosti in počrnitve. Digitalni
rentgenogram na ta način omogoča, da z večjo gotovostjo ugotovimo patološke spremembe.
Diagnostično uporabnejši rentgenogram ima lahko za posledico zmanjšanje števila dodatnih
napotitev bolnikov na radiološki poseg. Pri sistemu klasične radiografije patoloških
sprememb ni bilo mogoče dokazovati drugače kot s ponovitvijo radiološkega posega v
dodatnih projekcijah ali pod drugačnimi slikovnimi pogoji. Na sliki 26 je prikazana
primerjava med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi
patološkimi spremembami v letu 2007. Točke, ki predstavljajo deleže razmerja za
posamezne anatomske predele, so razporejene po grafu nad ali pod regresijsko premico.
Bližje kot so točke regresijski premici, bolj je razmerje med številom napotenih bolnikov in
ugotovljenimi patološkimi spremembami pričakovano. Iz grafa je razvidno, da je razmerje
med opravljenimi radiološkimi posegi in ugotovljenimi patološkimi spremembami pri
slikanjih pljuč in srca (rtg PC) in abdomnih pričakovano, razlog pa so verjetno opisane
patološke spremembe s strani zdravnika radiologa. Točke, razporejene nad regresijsko
premico, kažejo na razmerje med številom opravljenih radioloških posegov in številom
ugotovljenih patoloških sprememb, ki je nad nad pričakovanim, kar pomeni, da je razmerje
boljše. Kot vidimo, je število ugotovljenih patoloških sprememb pri poškodbah vratne
hrbtenice in densa ter spodnje okončine visoko nad povprečjem. Število ugotovljenih
patoloških sprememb pri zgornji okončini je ravno tako nad regresijsko premico. Vsi ostali
anatomski predeli se nahajajo pod regresijsko premico, kar nam kaže na število ugotovljenih
patoloških sprememb pod pričakovanji. Na približno enaki oddaljenosti od regresijske
premice se nahajajo števila ugotovljenih patoloških sprememb ramenskega obroča in
medenice s kolki ter stegnenice. Število ugotovljenih patoloških sprememb prsne in ledvene
hrbtenice, križnice in trtice ter prsnega koša s prsnico kažejo na nizek delež odkritih
patoloških sprememb. Najslabše število odkritih patoloških sprememb pa je pri projekcijah
glave.
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Slika 27 nam prikaže primerjavo med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in
ugotovljenimi patološkimi spremembami v letu 2012. Daleč pod regresijsko premico ostaja
le delež ugotovljenih patoloških sprememb glave, katerih preiskovano razmerje je bilo že v
letu 2007 najslabše. Število ugotovljenih patoloških sprememb ledvene in prsne hrbtenice in
njihovo razmerje ohranja podoben nivo oddaljenosti pod regresijsko premico kot v letu 2007.
Kljub malenkost boljšemu razmerju ugotovljenih patoloških sprememb je število le-teh pri
napotenih bolnikih za rtg zgornjih okončin padlo pod regresijsko premico. Število ostalih
ugotovljenih patoloških sprememb se je približalo pričakovanemu ali pa je bilo večje. Daleč
nad pričakovanji je še vedno število ugotovljenih patoloških sprememb vratne hrbtenice in
densa ter spodnje okončine. Primerjava ugotovljenih patoloških sprememb in napotenih
bolnikov na radiološki poseg po uvedbi digitalizacije je pokazala odlične rezultate pri
projekcijah prsnega koša in prsnice, ramenskega obroča, medenice s kolki ter stegnenice in
abdomnih. Število ugotovljenih patoloških sprememb pljuč in srca je ostalo približno enako.
Iz primerjave obeh grafov je razvidno, da je graf, ki predstavlja ševilo deležev odkritih
patoloških sprememb v letu 2012, ožji, kar je znak za boljši odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb.
Kljub temu se pojavita dodatni vprašanji, kot sta: ali se je spremenila obravnava bolnikov s
strani urgentnih zdravstvenih timov in ali so se spremenili protokoli glede naročanja
bolnikov na radiološki poseg? Po informacijah, pridobljenih na kirurškem urgentnem bloku,
oddelkih internistične prve pomoči (IPP) in splošne nujne medicinske pomoči (SNMP),
ugotavljamo, da se celosten potek obravnave bolnikov med letoma 2007 in 2012 ni
spremenil. Opaža pa se, da se zdravniki pogosteje odločijo za radiološko diagnostiko, v
kolikor le obstaja možnnost, da s tem hitreje prispevamo k postavitivi diagnoze. Protokoli
za napotitev na radiološki poseg so se spremenili v smeri širše uporabe radiološke
diagnostike. Z vidika upravičenosti izvedbe radiološkega posega ima tudi radiološki inženir
veliko odgovornost. Kadar oceni, da napotitev na določen radiološki morda ne bo dala
zadovoljivih rezultatov, je dolžan o tem obvestiti napotnega zdravnika in predlagati posvet
z zdravnikom radiologom. Skupaj se odločijo o nadaljevanju diagnostičnega postopka.
Ključna oseba pri zahtevi za izvedbo radiološkega posega ostaja zdravnik, ki je odgovoren
za radiološki poseg in prevzame odgovornost za bolnika.
Statističnih podatkov o prvih in dodatnih napotitvah bolnikov na radiološko preiskavo
nimamo, vendar pa rezultati kažejo na to, da se je število prvih napotitev na radiološki poseg
povečalo, istočasno pa se je zmanjšalo število dodatnih napotitev. Celokupna dozna
obremenitev populacije, ki je bila obravnavana na urgentnem radiološkem oddelku, se je
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tako zmanjšala zaradi manjšega števila napotenih bolnikov na radiološki poseg in v majhnem
odstotku zaradi optimizacije določenih preiskav.
Število bolnikov, izpostavljenih ionizirajočemu sevanju, se je zmanjšalo sorazmerno z
manjšim številom bolnikov, napotenih na radiološki poseg. Boljše kot je razmerje med
številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in odkritimi patološkimi spremembami,
večja je upravičenost izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju.
Predvidevamo, da so rezultati, ki smo jih dosegli z uvedbo digitalnega sistema, uspešni
predvsem zato, ker smo uspeli zmanjšati potrebo po dodatnih rtg posnetkih, ki smo jih v
prejšnjem slikovnem sistemu potrebovali za natančnejšo opredelitev patoloških sprememb.
To lahko sklepamo iz približno enakega števila obravnavane populacije v obeh letih študije,
vendar z občutno manjšim številom posnetkov v letu 2012.
Zavedamo se, da uvedba digitalizacije v nadaljnjem procesu zahteva optimizacijo delovanja
radiološke opreme in izvajanja radioloških posegov (Bonn call for action, 2013). Pri
radioloških posegih, ki povzročijo največjo dozno obremenitev na urgentnem radiološkem
oddelku, smo dozo zmanjševali z optimizacijo slikovnih parametrov (npr. abdomen na
prazno, ledvenokrižnična hrbtenica, medenica s kolki, prsna hrbtenica). Najprej smo
uporabili iste slikovne parametre kot pri klasični tehniki in jih beležili za bolnike s podobno
konstitucijo, patološkimi spremembami in starostjo. Istočasno smo za določene posege
izmerili DAP. Ko smo za vsak poseg zbrali trideset meritev, smo izračunali povprečne
vrednosti zabeleženih parametrov. Nadaljevali smo s spreminjanjem slikovnih parametrov
pri drobnih kosteh (zapestje, komolec) in slikanju kolen ter ramenskega obroča. Za določeno
vrednost smo povečali napetost in zmanjšali tokovni sunek (ASRT, 2012). Ohranili smo
optimalno zaslanjanje primarnega snopa. Tako se je znižala vrednost DAP za posamezno
preiskavo (razvidno v tabeli 5). Digitalni rentgenogrami, ki nastanejo z manjšo dozo
ionizirajočega sevanja, ne izgubijo kontrastne ločljivosti, poslabša pa se razmerje
signal – šum. Zato mora diagnostično vrednost rentgenograma, narejenega z novimi
parametri in manjšo dozo, na določeno časovno obdobje pregledati in oceniti radiolog. Za
anatomske predele, kjer se pri slikanju uporablja ionizacijska celica (AEC), smo na enak
način za določeno vrednost povišali napetost, znižali tokovni sunek in vrednost DAP.
Naš namen je bil izboljšati ali ohraniti diagnostično vrednost rentgenogramov ter zmanjšati
efektivno dozo na račun obdelave slike na delovni postaji. Povprečna starost obravnavanih
bolnikov je bila 45 let, s telesno težo okrog 80 kg. FFD razdalja je bila enaka v obeh
opazovanih letih. Z optimizacijo slikovnih parametrov smo radiološki inženirji pričeli po
posvetu z medicinskim fizikom in vodjo dejavnosti za kakovost in varnost radiološke
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tehnologije. Postopoma smo zviševali napetost in zniževali tokovni sunek ter istočasno
merili DAP. Povprečne rezultate slikovnih pogojev vidimo v tabeli 5. Za izračun efektivne
doze smo uporabili pretvorne faktorje iz dokumenta RP-154 (European commission, 2008).

Tabela 5: Postopek optimizacije slikovnih parametrov

POSEG/

NAPETOST

PROJEKCIJA

(kV)

TOKOVNI

E/DAP

SUNEK

(mSv/Gy

(mAs)

cm2)

DAP
(µGy/cm2)

E (mSv)

Pred

Po

Pred

Po

Pred

Po

Pred

Po

opti.

opti.

opti.

opti.

opti.

opti.

opti.

opti.

KOLENO AP

42

51

14

5

0,0034

122,3

58,2

0,004 0,002

PC PA

117

133

6,3

2,27

0,158

82,4

13,67

0,13

0,02

LS LAT

75

81

162

55,6

0,092

411

292

0,38

0,27

Z optimizacijo slikovnih parametrov pri slikanju drobnega skeleta (okončin) se predvidoma
efektivna doza za bolnika zmanjša do 50 %. Po optimizaciji se pri slikanju pljuč in srca
efektivna doza zmanjša za 85 %, pri ledveni projekciji stransko pa za 29 %.
Pri vsaki optimizaciji radioloških posegov se mora sestaviti strokoven tim, katerega vodja je
zdravnik radiolog, ki ocenjuje rentgenograme ter sodeluje z ostalimi zdravniki specialisti, ki
naročajo radiološke posege in sami odčitavajo rentgenograme. Radiološki inženir in
medicinski fizik sestavita primerne slikovne parametre, ki zagotovijo optimalno
diagnostično vrednost rentgenograma z najnižjo dozno obremenitvijo bolnika. Na takšen
način se posledično uskladi tudi upravičenost radioloških posegov in doslednost upoštevanja
smernic pri napotitvah na radiološki poseg.
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6 ZAKLJUČEK
Digitalizacija rentgenogramov pri diagnostiki nujnih stanj je pozitivno vplivala na
diagnostični postopek obravnave bolnika. Rezultati kažejo na to, da je bilo treba pri klasični
radiologoji v letu 2007 za ugotovitev in potrditev patološke spremembe dodatno opraviti več
posnetkov. Po uvedbi digitalizacije leta 2012 je rentgenogram postal diagnostično
kakovostnejši. Za ugotovitev in potrditev patoloških sprememb smo izvedli bistveno manj
posnetkov, povečali odstotek ugotovljenih patoloških sprememb in populacijo manj
obremenili z dozo ionizirajočega sevanja.
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8 PRILOGE
8.1 Dovoljenje za izvedbo magistrske naloge
Pri izvedbi obeh študij je bilo uporabljeno le število izvedenih posnetkov in število odkritih
patoloških sprememb za posamezne anatomske predele brez kakršnihkoli podatkov o
pacientih. Zato ni bilo razloga za pridobitev dovoljenja etične komisije.
Za izvedbo obeh študij smo pridobili dovoljenje vseh predstojnikov kliničnih oddelkov,
katerih ambulante so v sklopu centralnega urgentnega bloka, in dovoljenje strokovnega
direktorja UKC Ljubljana (priloga).
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POVZETEK
Uvod: Radiološka diagnostika je namenjena opredelitvi vzrokov ali posledic zelo različnih
bolezenskih stanj. Z uvedbo diagnostike z digitalnimi rentgenogrami ter njihovo obdelavo
na delovni postaji oddelka postanejo radiološke preiskave diagnostično natančnejše.
Namen: Namen naloge je primerjati delež odkritih patoloških sprememb po uvedbi
digitalizacije z deležem odkritih patoloških sprememb s klasično radiološko tehnologijo.
Metode dela: S seštevkom vseh opravljenih rentgenskih posnetkov in analizo deleža
postavljenih diagnoz na urgentnem radiološkem oddelku v letih 2007 in 2012 smo izvedli
primerjavo deležev ugotovljenih patoloških sprememb pri uporabi klasične (2007) in
digitalne tehnike rentgenskega slikanja (2012). Efektivno dozno obremenitev pri slikanju
posameznih anatomskih predelov smo izračunali iz produkta DAP s pretvornimi faktorji za
različne vrste preiskav.
Rezultati: V letu 2007 smo na urgentnem radiološkem oddelku obravnavali 79.665 bolnikov
in napravili 190.580 rentgenogramov, v letu 2012 pa smo obravnavali 78.834 bolnikov in
napravili 163.694 rentgenogramov. Leta 2012 smo obravnavali 831 bolnikov manj kot leta
2007. Istočasno se je število napravljenih rentgenogramov zmanjšalo za 26.886. Celoten
delež ugotovljenih patoloških sprememb se je v letu 2012 povečal za skoraj 5 %. Za vsa
analizirana anatomska področja je bila popravljena p vrednost manjša od 0,05, kar kaže na
to, da so razlike statistično značilne. Izpostavljenost populacije ionizirajočemu sevanju se je
izključno na račun manjšega števila opravljenih radioloških posegov zmanjšala za 4.914
človek mSv.
Zaključek: Iz rezultatov lahko sklepamo, da je uvedba digitalizacije pomembno prispevala
k večji diagnostični uporabnosti rentgenogramov in pomembno vplivala na zmanjšanje
potrebe po dodatnem rentgenskem slikanju, s čimer se je zmanjšala tudi izpostavljenost
ionizirajočemu sevanju pri naših bolnikih. Z dodatno optimizacijo posameznih radioloških
posegov v prihodnosti predvidevamo še dodatno znižanje izpostavljenosti ionizirajočemu
sevanju bolnikov.
Ključne besede: patološke spremembe, dozna obremenitev, urgentni radiološki oddelek

ABSTRACT

Introduction: Radiological diagnostics is used for the identification of causes and
consequences of various conditions. With the introduction of diagnostics based on digital Xray radiography and with further manipulation and analysis of acquired X-ray images on
computer workstations radiology procedures become diagnostically more accurate.
Goal: The main goal of this study is to compare the number of confirmed pathologies after
the introduction of digital X-ray radiography with the number of confirmed pathologies
made by classical film-based radiography.
Methods: By combining the number of all performed radiology procedures and by analyzing
the percentage of confirmed pathologies by the emergency radiology unit (ERU) in years
2007 and 2012, we compared the proportions of confirmed pathological changes made by
classical (2007) and digital (2012) radiography. The effective radiation dosage that
individual anatomic parts were subject to was calculated using the DAP product and
conversion factors of measured dosimetric values of various investigation types.
Results: In the year 2007, the ERU treated 79,665 patients and performed 190,580 X-rays;
in 2012 the ERU treated 78,834 patients and performed 163,694 X-rays. With respect to
2007, in 2012 there were 831 fewer patients examined and the number of X-rays dropped by
26,886. The total number of confirmed pathologies shows an almost five percent increase.
In all reported cases the corrected p-value was less than 0.05, which suggests that the
difference in the proportion of confirmed pathologies is statistically significant. The
reduction in ionising radiation dosage of 4,914 man mSv is exclusively due to a lower
number of radiology procedures.
Discussion: From the results of this study, it can be deduced that the digitalisation of the
ERU resulted in a higher diagnostic value of radiology procedures and lead to a reduction in
the ionising radiation the patients are subject to. We estimate that with additional
optimization of specific radiology procedures we could achieve an additional reduction in
the ionising radiation the patients are subject to.

Key words: proportion of confirmed pathology, patient radiation exposure, emergency
radiology unit

UVOD
Klinični pregled in izbira pravilnih diagnostičnih metod sta v urgentni medicini
najpomembnejša dejavnika, ki omogočata ustrezno obravnavo bolnika ter nadaljnje
postopke zdravljenja in rehabilitacije. Zato je organiziranost in uspeh delovanja urgentnih
služb v zdravstvenih ustanovah pomemben kazalec, ki govori o kakovosti določene
zdravstvene ustanove.

Urgentni radiološki oddelek
Radiološke diagnostične metode, ki se izvajajo na urgentni radiološki diagnostiki,
pomembno prispevajo k postavitvi čim hitrejše pravilne diagnoze ter bistveno vplivajo na
nadaljnje diagnostične postopke in zdravljenje bolnikov.
V postopku radiološke diagnostike radiološki inženir opravi rentgensko slikanje po
standardnih slikovnih protokolih (IAEA, 2004). Po posvetu z napotnim zdravnikom ali
radiologom radiološki inženir izvede dodatne specialne projekcije, če je to za postavitev
pravilne diagnoze potrebno. Radiološki inženir je strokovna oseba, ki je zadolžena tudi za
varovanje bolnikov pred nepotrebnimi izpostavljenostmi ionizirajočemu sevanju. Kadar
radiološki inženir oceni, da z uporabljeno radiološko metodo morda ne bomo dobili tehnično
optimalnih rezultatov preiskave, se o tem posvetuje z napotnim zdravnikom ali zdravnikom
radiologom.

Ambulante centralnega urgentnega bloka UKC Ljubljana
Na urgentnem radiološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poteka
obravnava bolnikov, ki so napoteni iz urgentnih ambulant različnih medicinskih strok.
Bolniki iz ambulant Internistične prve pomoči, Splošne nujne medicinske pomoči in
Infekcijske klinike so običajno napoteni na slikanje pljuč in srca (PC) ter abdomna. Bolniki
iz travmatološke ambulante so navadno napoteni na slikanje lokomotornega sistema, iz
abdominalne in urološke ambulante pa na slikanje abdomna in sečil. Bolniki so glede na
bolezensko stanje ali poškodbo v različnih kliničnih stanjih. Triažo bolnikov opravijo

zdravniki v urgentnih ambulantah. Na radiološkem oddelku se napotni zdravnik in zdravnik
radiolog odločata za vrsto in število radioloških preiskav, ki bodo pri posamezniku
opravljene.

NAMEN
Z uvedbo digitalne radiografije, ki smo jo na Urgentnem radiološkem oddelku UKC
Ljubljana uvedli leta 2012, pričakujemo, da se je diagnostična vrednost rentgenogramov
izboljšala, ter da je delež ugotovljenih patoloških sprememb večji in hkrati, da se je
obsevalna obremenitev bolnikov zmanjšala .

METODE DELA
Rezultate študije iz leta 2007 (Gajšek in sod., 2008), izvedene na urgentnem radiološkem
oddelku UKC Ljubljana, kjer so bili radiološki posegi izvajani še po klasičnem sistemu
(folija-film), smo primerjali z rezultati študije, izvedene leta 2012, po uvedbi digitalnega
sistema pridobitve rentgenogramov s pomočjo slikovnih plošč (CR) in digitalizatorjev.

Zbiranje in razvrščanje podatkov
Podatek o številu obravnavanih bolnikov v letu 2007 in številu opravljenih rentgenogramov
smo pridobili iz dnevne evidence podatkov. V knjigo dnevne evidence je bil vpisan vsak
obravnavan bolnik na Urgentnem radiološkem oddelku in navedeni so bili vsi opravljeni
retgenogrami, vključno s področjem obravnavanega anatomskega predela.
Po uvedbi digitalizacije smo podatke o številu obravnavanih bolnikov, številu posnetkov in
potrjenih patoloških stanj pridobili od inštitucij, ki skrbijo za statistično obdelavo podatkov
posameznih ambulant centralnega urgentnega bloka. Število potrjenih patoloških stanj leta
2007 pa smo pridobili iz računalniškega sistema UKC (dr. Črv). Zajem podatkov je trajal
eno leto v obeh študijah, od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, prav tako leta 2012.

Obdelava podatkov in statistične metode
Podatke smo grafično prikazali v dvojno-korenskih grafikonih (Vidmar in Blagus, 2014).

Slika 1: Primer dvojno-korenskega grafikona (Regresijska premica izhaja iz izhodišča koordinatnega
sistema in predstavlja razporeditev določenih vzorcev, ki jih predstavljajo črne pike. Črne pike nad
regresijsko premico predstavljajo odklone v pozitivno smer, pod njo pa kot negativno. Linije, vzporedne
z regresijsko premico, prikazujejo napovedne intervale določenega odstotka).

Izračunane deleže za leto 2007 in 2012 smo primerjali s testom za dva neodvisna deleža.
Izračunali smo p-vrednost, ki nam je prikazala, kakšna je verjetnost, da je prišlo do opažene
razlike rezultatov med letoma 2007 in 2012 zgolj naključno. Izračunane p-vrednosti smo
popravili po Holmovi metodi za večkratne primerjave in tako izključili napako I. vrste.
Popravljena p-vrednost, manjša ali enaka od 0,05, je bila upoštevana kot statistično
pomembna (Adamič, 1989). Zaradi velikih vzorcev je uporabljena predpostavka o normalni
aproksimaciji binomske porazdelitve.

Merjenje dozne obremenitve
Dozno obremenitev posameznih anatomskih predelov smo izračunali iz meritev produkta
doze in slikovnega polja (DAP-a) ob upoštevanju pretvornih faktorjev posameznih
radioloških posegov (Tabela 1). Pretvorni faktor je bil upoštevan za vsak anatomski predel
posamezno, razen za skelet okončin. Pri okončinah smo določili efektivno dozo 1 µSv (0,001
mSv) na preiskavo. Doza je v večini posameznih posnetkov okončin manjša od 1 µSv,

vendar smo takšno dozo določili zaradi več posameznih predelov okončin, ki so bili zajeti v
preiskavo. Glede na vse opravljene rentgenograme je bil odstotek rengenogramov okončin
okrog 60 %.

Tabela 1: Pretvorni faktorji (RP-154)

PROJEKCIJA

E/DAP
mSv/Gy cm²

Pljuča in srce (trda tehnika – 133kV)

0,18

Pljuča in srce (mehka tehnika – 80kV) 0,10
Prsna hrbtenica

0,19

Ledvena hrbtenica

0,21

Medenica s kolki

0,26

Abdomen

0,29

Pri radioloških preiskavah je bila upoštevana izmerjena efektivna doza za vsako projekcijo.
Pomnožili smo jo s številom narejenih posnetkov in pridobili kolektivno dozo
izpostavljenosti bolnikov (tabela 2).
Tabela 2: Primer izračuna kolektivne doze za posamezen anatomski predel

2007

Projekcije
glave
Projekcije
prsnega koša

Število
posnetkov

Efektivna

doza AP

doza LAT

(mSv)

(mSv)

Kolektivna doza
(človekmSv)

24.673

0,016

394,8

8.473

0,044

372,8

Projekcije

7.226 vsota

ledvene

3.613 x AP

hrbtenice

Efektivna

3.613 x LAT

0,923

0,143

3851,0

REZULTATI
V tem poglavju je predstavljena primerjava med številom napotenih bolnikov na rtg
preiskavo in številom odkritih patoloških sprememb v letu 2007 in 2012. Predstavljeno je
razmerje kolektivne doze med letoma 2007 in 2012.
Na radiološki poseg je bilo v letu 2007 napotenih 190.580 bolnikov, v letu 2012 pa 163.694.
Delež ugotovljenih patoloških sprememb je v letu 2012 v primerjavi z letom 2007 porasel
pri preiskavah vseh anatomskih predelov. Največjo razliko je opaziti pri opravljenih
radioloških posegih prsnega koša in ramenskega obroča, in sicer za več kot 20 odstotnih
točk. Najmanjši porast ugotovljenih patoloških sprememb opazimo pri rtg zgornjih in
spodnjih okončin, kar je posledica radiološke obdelave z najlažjo izbiro optimalnih
diagnostičnih nastavitev slikovnih parametrov, zaradi anatomskih lastnosti okončin in
najpogostejše patologije na teh področjih. Iz tabele 3 je razvidno, da so se odstotki
ugotovljene patologije zvišali v letu 2012 pri vseh radioloških posegih, glede na anatomski
predel.

Tabela 3: Deleži ugotovljenih patoloških sprememb z intervali zaupanja v letu 2007 in 2012.

95 %
posnetki

odstotek

95 % interval

odstotek

interval

Popravljena

2007

zaupanja – 2007

2012

zaupanja –

p-vrednost

2012
glava

10,3

10,0–10,7

15,6

15,2–16,0

< 0,001

9,0

8,4–9,5

29,2

28,0-30,5

< 0,001

14,0

13,4–14,6

34,2

33,2–35,2

< 0,001

31,7

31,0–32,4

37,2

36,4–38,1

< 0,001

4,5

3,9–5,1

12,2

11,2–13,2

< 0,001

7,7

7,1–8,3

15,1

14,2–15,9

< 0,001

3,6

2,7–4,7

19,7

17,0–22,7

< 0,001

12,8

12,1–13,5

25,2

24,2–26,3

< 0,001

26,0

25,6–26,4

27,8

27,4–28,2

<0,001

zgornja okončina

20,0

19,6–20,3

20,8

20,4–21,2

< 0,003

PC

19,4

18,9–19,9

24,2

23,6–24,7

< 0,001

trebuh

19,8

18,8–20,9

30,4

29,0–31,9

< 0,001

skupaj

18,9

18,7–19,0

24,3

24,0–24,4

< 0,001

prsni koš in
prsnica
ramenski obroč
vratna hrbtenica
in dens
prsna hrbtenica
ledvena
hrbtenica
križnica in trtica
medenica, kolki,
stegnenica
spodnja
okončina

Primerjavo števila napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenih patoloških
sprememb po različnih anatomskih predelih smo predstavili v dvojno-korenskem grafikonu
za leto 2007 in 2012. Na sliki 2 je predstavljen graf s številom napotenih bolnikov na
radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi spremembami, opravljenimi na urgentnem
radiološkem oddelku leta 2007. Sredino grafa predstavlja regresijska premica, nad njo in pod
njo pa potekajo še tri premice, ki predstavljajo napovedni interval. Najbližji premici
regresijski premici predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji 90 % in zunanji premici
grafa 95 % napovedni interval. Barvne točke predstavljajo posamezen anatomski predel.

Slika 2: Primerjava med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi
spremembami v letu 2007. Na sliki so prikazani deleži ugotovljenih patoloških sprememb za posamezna
anatomska področja (najbližji črti regresijski premici predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji
90 % in najbolj oddaljeni 95 % napovedni interval).

Na sliki 3 smo podatke o številu ugotovljenih patoloških sprememb v primerjavi s številom
napotenih bolnikov na radiološki poseg na urgentni radiološki oddelek v letu 2012 prikazali
na enak način kot za leto 2007.

Slika 3: Primerjava med številom napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi
spremembami v letu 2012 za različna anatomska področja (najbližji črti regresijski premici
predstavljajo 80 % napovedni interval, naslednji 90 % in najbolj oddaljeni 95 % napovedni interval).
Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju

Naši rezultati kažejo, da je kolektivna doza ionizirajočega sevanja na urgentnem
radiološkem oddelku v letu 2007 znašala 19.893 človek mSv. V letu 2012 po uvedbi
digitalizacije se je kolektivna doza zmanjšala za 5.181,3 človek mSv in je znašala 14.711,7
človek mSv (tabela 4).

Tabela 4: Število bolnikov, izpostavljenih ionizirajočemu sevanju v letu 2007 in 2012.

Efektivna Efektivna
Število

Število

posnetko

posnetko

v 2007

v 2012

Kolektivn

Kolektivn

a doza

a doza

2007

2012

(človek

(človek

mSv)

mSv)

394,8

384,2

102,8

72,7

0,166

1.477,5

1.232,5

0,143

3.851,5

3.715,0

0,700

942,2

543,9

3.054,9

2.157,0

4.237,1

2.219,6

75,9

43,7

doza

doza

(mSv)

(mSv)

AP

LAT

projekcij

projekcij

a

a

Glava

24.673

24.014

0,016

Vratna

16.986

12.040

0,006

hrbtenica
in dens
Prsna
hrbtenica
Ledvena
hrbtenica
Križnica
trtica
Medenica
kolki
stegnenic

852

462

5.258

4.386

7.226

6.970

1.346

777

7.205

5.026

0,001
0,396

0,923

0,391

1.651

1.332

0,144

Prsni koš

8.473

4.446

0,498

Prsnica

1.753

545

0,010

10.256

5.809

0,007

4.159

2.929

0,001

43.264

41.692

0,001

43,3

41,7

46.661

48.391

0,001

46,7

48,4

PC

26.170

23.036

0,044

1.151,4

1.013,6

trebuh

5.831

4.111

0,806

4.514,9

3.239,4

a

Rama +
ram.
obroč
Zgornja
okončina
Spodnja
okončina

Kolektivna celokupna doza (človek mSv)

19.893,0

14.711,7

Kolektivna celokupna izpostavljenost obsevane populacije z ionizirajočim sevanjem,
obravnavane na RTG-CUB, se je po uvedbi digitalnega sistema zmanjšala.

RAZPRAVA
Raziskava o vlogi digitalizacije pri rentgenski diagnostiki nam je podala rezultate, iz katerih
si lahko razlagamo, da je njena uvedba razlog za povečanje odstotka ugotovljenih patoloških
sprememb na urgentnem radiološkem oddelku. Iz literature (ASRT 2012) je razvidno, da
nam digitalni rentgenogram omogoča večji dinamični razpon ter obdelavo na delovnih
postajah z izboljšavo ostrine, spreminjanjem kontrastnosti in počrnitve. Digitalni
rentgenogram na ta način omogoča, da z večjo gotovostjo ugotovimo patološke spremembe.
Diagnostično uporabnejši rentgenogram ima lahko za posledico zmanjšanje števila dodatnih
napotitev bolnikov na radiološki poseg. Na sliki 2 je prikazana primerjava med številom
napotenih bolnikov na radiološki poseg in ugotovljenimi patološkimi spremembami v letu
2007 slika 3 pa enako razmerje v letu 2012. Točke, ki predstavljajo deleže razmerja za
posamezne anatomske predele, so razporejene po grafu nad ali pod regresijsko premico.
Bližje kot so točke regresijski premici, bolj je razmerje med številom napotenih bolnikov in
ugotovljenimi patološkimi spremembami pričakovano. Točke, razporejene nad regresijsko
premico, kažejo na razmerje med številom opravljenih radioloških posegov in številom
ugotovljenih patoloških sprememb, ki je nad nad pričakovanim, kar pomeni, da je razmerje
boljše.
Iz primerjave obeh grafov je razvidno, da je graf, ki predstavlja ševilo deležev odkritih
patoloških sprememb v letu 2012, ožji, kar je znak za boljši odstotek ugotovljenih patoloških
sprememb.
Statističnih podatkov o prvih in dodatnih napotitvah bolnikov na radiološko preiskavo
nimamo, vendar pa rezultati kažejo na to, da se je število prvih napotitev na radiološki poseg
povečalo, istočasno pa se je zmanjšalo število dodatnih napotitev. Celokupna dozna
obremenitev populacije, ki je bila obravnavana na urgentnem radiološkem oddelku, se je
tako zmanjšala zaradi manjšega števila napotenih bolnikov na radiološki poseg in v majhnem
odstotku zaradi optimizacije določenih preiskav.

Predvidevamo, da so rezultati, ki smo jih dosegli z uvedbo digitalnega sistema, uspešni
predvsem zato, ker smo uspeli zmanjšati potrebo po dodatnih rtg posnetkih, ki smo jih v
prejšnjem slikovnem sistemu potrebovali za natančnejšo opredelitev patoloških sprememb.
To lahko sklepamo iz približno enakega števila obravnavane populacije v obeh letih študije,
vendar z občutno manjšim številom posnetkov v letu 2012.

ZAKLJUČEK
Digitalizacija rentgenogramov pri diagnostiki nujnih stanj je pozitivno vplivala na
diagnostični postopek obravnave bolnika. Rezultati kažejo na to, da je bilo treba pri klasični
radiologoji v letu 2007 za ugotovitev in potrditev patološke spremembe dodatno opraviti več
posnetkov. Po uvedbi digitalizacije leta 2012 je rentgenogram postal diagnostično
kakovostnejši. Za ugotovitev in potrditev patoloških sprememb smo izvedli bistveno manj
posnetkov, povečali odstotek ugotovljenih patoloških sprememb in populacijo manj
obremenili z dozo ionizirajočega sevanja.
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