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IZVLEČEK
Uvod: Sistem prepoznavanja in označevanja nepravilnosti (zlomov) na rentgenogramih, ki ga
izvajajo radiološki inženirji (ang. radiographers)

za potrebe travmatoloških urgentnih

ambulant, je bil uveden v Združenem kraljestvu (Veliki Britaniji) leta 1981 pod imenom "Red
Dot System" (RDS). Uveden je bil kot pomoč pri pravilni interpretaciji rentgenskih slik,
predvsem mladim zdravnikom, ki so delali v urgentni ambulanti. Sistem temelji na
prostovoljnem, ponekod pa tudi že obvezujočem sistemu sodelovanja radioloških inženirjev,
ki pa morajo predhodno opraviti ustrezna podiplomska izobraževanja in uspešno opraviti
predpisana preverjanja. Namen: Namen raziskave je ugotoviti stopnjo natančnosti,
občutljivosti in specifičnosti prepoznavanja in označevanja nepravilnosti na rentgenogramih
apendikularnega skeleta v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev, zaposlenih na
Radiološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC Maribor) in narediti
primerjavo s študijami, ki so bile izvedene v državah, kjer je RDS uveden in uporabljan v
vsakodnevni praksi. Metode dela: V obdobju 4 mesecev je šest v raziskavi sodelujočih
radioloških inženirjev po sistemu RDS skupaj ocenilo 1560 rentgenogramov apendikularnega
skeleta, ki so bili narejeni za potrebe urgentne travmatološke ambulante. Iste rentgenograme
je kot »zlati standard« ocenil tudi nadzorni specialist kirurg. V raziskavi smo ocenjevali
različne vidike diagnostičnih sposobnosti kot so natančnost, občutljivost, specifičnost, PNV in
NNV. Izračunali smo stopnjo ujemanja z »zlatim standardom« (kappa koeficient) in
izračunali še vse omenjene diagnostične parametre posamezno za inženirje z do 3 leta in več
kot 25 let delovnih izkušenj. Radiološki inženirji predhodno niso imeli nobenega dodatnega
izobraževanja, ki bi zajemalo prepoznavanje in označevanje nepravilnosti na rentgenogramih.
Rezultati: Povprečna natančnost ocen radioloških inženirjev v primerjavi z »zlatim
standardom«, je bila 96,1% (SD 3,3%). Občutljivost je bila v povprečju 86,7% (SD 13,2%),
povprečna specifičnost ocenjevanja je bila 98,1% (SD 2,2%), PNV je bila 93,8% (SD 8,4%),
NNV je bila 96,9% (SD 3,3%). Radiološki inženirji z delovno dobo več kot 25 let so
ocenjevali natančneje (97,8%; 95% IZ) kot inženirji z delovno dobo do treh let (94,4%, 95%
IZ). Ujemanje ocen

z ocenami nadzornega zdravnika je bilo zmerno do zelo močno

(povprečni koeficient kappa 0,88, SD 0,11), z najnižjim koeficientom kappa 0,72 in najvišjim
0,98. Razprava in sklep: Rezultati ocenjenih diagnostičnih parametrov pokažejo rezultate, ki
so primerljivi z »zlatim standardom«. V primeru dodatnih dodiplomskih ali podiplomskih

usmerjenih izobraževanj, kakršne imajo uvedene v Veliki Britaniji, verjamemo, da bi se
rezultati še izboljšali. Radiološke inženirje s takšnimi znanji bi lahko uspešno uporabili kot
pomoč za predhodno razvrščanje bolnikov glede na nujnost obravnave v urgentni ambulanti,
hkrati pa bi lahko tak sistem s pridom uporabili tudi mlajši zdravniki v urgentnih ambulantah,
ki pri svojem delu še niso pridobili izkušenj pri prepoznavanju nepravilnosti na
rentgenogramih.
Ključne besede: "sistem rdeče pike" (RDS), shema radioloških inženirjev za zaznane
nepravilnosti (RADS), predhodno mnenje radiološkega inženirja (ROF), točnost, občutljivost
in specifičnost prepoznavanja zlomov.

ABSTRACT
Introduction: The system of recognizing and marking abnormalities (fractures) on X-ray
images, obtained by radiographers for the needs of traumatology emergency outpatient
clinics, was introduced in the United Kingdom (Great Britain) in 1981 under the name of
"Red Dot System" (RDS). It was introduced as an additional tool for the proper interpretation
of X-ray images, especially for young physicians, who worked at emergency outpatient
clinics. Thy system is based on voluntary and in places also obligatory system of cooperation
among radiographers, who are required to complete prior postgraduate training in successfully
pass the necessary examinations. Purpose: The purpose of this study was to establish the
level of accuracy, sensitivity, specificity for the recognition and marking of abnormalities on
X-ray images of appendicular skeleton in the participating radiographers, employed at the
Departmetn of Radiology, University Medical Centre Maribor, and compare with studies
conducted in countries with the RDS system implemented and used in everyday practice.
Work method: In a period of 4 months, 6 radiographers, participating in the study, estimated
1560 X-ray images of appendicular skeleton by using the RDS. The same images were also
assessed as the “golden standard” by the supervising specialist surgeon. We evaluated
different aspects of diagnostic skills, such as accuracy, sensitivity, specificity, PNV and NNV.
We calculated the level of agreement with the “golden standard” (kappa coefficient) and all
mentioned diagnostic parameters individually for radiographers with up to 3 years and more
than 25 years of working experience. Radiographers had no previous additional training,
which would include the recognition and marking of abnormalities on X-ray images. Results:
The average accuracy of estimations made by radiographers in comparison to the “golden
standard” was 96.1% (SD 3.3%). Sensitivity was on average 86.7% (SD 13.2%), mean
specificity of estimation was 98.1% (SD 2.2%), PNV was 93.8% (SD 8.4%), NNV was
96.9% (SD 3.3%). Radiographers with more than 25 years of working experiences reached a
higher level of accuracy (97.8%; 95% CI) than those with up to three years of working
experiences (94.4%, 95% CI). Agreement of estimations with those produced by the
supervising physician was moderate to very high (mean coefficient kappa 0.88, SD 0.11), the
lowest coefficient kappa being 0.72 and the highest 0.98.
Discussion and conclusion: The results of estimated diagnostic parameters were comparable
with the “golden standard“. In cases where additional undergraduate and postgraduate
targeted training is available, as in the UK, we believe that the results would be even better.

Radiographers with such knowledge would be of great assistance in categorizing patients
regarding the level of emergency at an emergency outpatient clinic. At the same time, young
physicians could use such a system at emergency outpatient clinic to gain experience in the
field of recognizing abnormalities on X-ray images.

Keywords: Red Dot System, (RDS), Radiographer Abnormality Detection Scheme (RADS),
Radiographer Opinium Form (ROF), accuracy, sensitivity and specificity for recognition of
trauma.

SEZNAM KRATIC
RDS- (ang. Red Dot System) sistem prepoznavanja in označevanja nepravilnosti na
rentgenogramu
RADS (ang. Radiographers Abnormality Detectiom Systems) sistem prepoznavanja in
označevanja na rentgenogramu
CT – računalniška tomografija
MR – magnetna resonanca
PACS - (ang. Picture Archiving and Communication System) sistem digitalnega zajemanja,
prenosa in arhiviranja slik na področju radiologije
RIS - Radiološki informacijski sistem
CR - (ang. Computed radiography), film je nadomeščen s fosforjevo ploščo
DR - (ang, Digital radiography), detektor iz cezijevega jodida ali selena
RP - resnično pozitivno
LN - lažno negativno
RN - resnično negativno
LP - lažno pozitivno
PNV – pozitivna napovedna vrednost
NNV – negativna napovedna vrednost
DS – standardna deviacija
COR – (ang. Colege of Radiographers)
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1 UVOD
Starostna struktura prebivalstva se v državah Evropske unije in ostalem razvitem svetu
spreminja. Po napovedih Ekonomske monitarne unije (EUM 2010) naj bi bilo leta 2060 30%
prebivalcev Evropske unije starejših od 65 let. To je sicer pomemben dosežek, vendar daljša
življenjska doba obenem predstavlja pomemben izziv za gospodarstvo držav članic ter za
njihove zdravstvene in socialne sisteme. S staranjem prebivalstva in z razvojem medicine
hkrati naraščajo tudi potrebe po zdravstvenih storitvah. Posledično se pojavlja povečano
povpraševanje po vseh radioloških storitvah in njihova širitev. Ohranitev delovnih mest in
strokovne izobrazbe tistih, ki opravljajo zdravstvene posege, pa je zaradi splošne gospodarske
krize vse težje zagotavljati. Mnoge države v svojih zdravstvenih sistemih poskušajo ugoditi
vsem potrebam po radioloških preiskavah in posledično pomanjkanje radiologov nadomestiti
s širitvijo in prenosom radioloških znanj na radiološke inženirje, ki so predhodno opravili
dodatna strokovna izobraževanja. V začetku 80-ih let so v Veliki Britaniji uvedli "Red Dot
System" , ki so ga s usmerjenimi podiplomskimi izobraževanji nadgradili v sistem
predhodnega poročanja radioloških inženirjev. RDS se je razširil iz radiološke diagnostike v
urgentnih ambulantah na ultrazvočno diagnostiko, računalniško tomografsko (CT) in
magnetno resonančno (MR) diagnostiko, diagnostiko na področju gastro-enteroloških
preiskav in torakalno diagnostiko. RDS se je razširil tudi v druge države Združenega
kraljestva (Irska, Škotska, Avstralija, Nova Zelandija, Nigerija), v Severno Ameriko (ZDA in
Kanado) ter nekatere evropske države, kot sta Danska in Nizozemska.
Sistem RDS je razdelil (in jo še vedno deli) strokovno javnost s svojimi pozitivnimi in
negativnimi stranmi.
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1.1 RAZVOJ RADIOLOGIJE
1.1.1 Razvoj radiologije v Veliki Britaniji
Na področju medicine je 8. novembra 1895 je prišlo do pomembnega odkritja. Wilhelm
Röntgen je odkril do tedaj še neznano vrsto žarkov, ki so jih poimenovali "X-žarki".
Originalni zapiski Wilhelma Röntgena z naslovom »Über eine neue Art von Strahlen« so bili
izdani 28. decembra 1895.
Že kmalu po njegovem odkritju je uporaba in rokovanje z rentgensko svetlobo postala
predmet številnih burnih razprav in prepirov med različnimi strokami. Kar hitro so se razvile
ločnice med tistimi, ki so sliko proizvedli, in tistimi, ki so bili sposobni te "slike senc" tudi
razložiti. V prvo skupino so spadali fiziki, fotografi, farmacevti, zdravniki, vojaki, bolnišnični
nosači in drugi, v drugo skupino pa so se prištevali le zdravniki. Medicinska stroka je sprva
želela prevzeti nadzor nad obema vejama, vendar je kmalu spoznala, da je intelektualno
zahtevnejše (in bolj dobičkonosno) razlaganje dobljenih slik za potrebe bolnikov (McConnell,
Nightigale, 2005).
Rentgensko svetlobo so veliko uporabljali v prvi svetovni vojni, zato je bilo posledično
veliko nemedicinskega in vojaškega osebja sposobnega, narediti rentgensko sliko. Po vrnitvi s
fronte so ti ljudje želeli svoje znanje uporabiti z namenom pridobitve sredstev za preživljanje.
Protagonisti medicinske radiologije so bili navdušeni nad idejo, da se jim na tem novem
področju dodeli izključna pravica. Priznavanje in vključevanje zdravnikov v radiologijo pa je
bil kljub temu počasen proces.

Ko je postalo jasno, da radiologi nad procesom proizvajanja rentgenogramov in interpretacijo
slik ne bodo mogli več obdržati monopola, je leta 1919 F. Henarman-Johnson v svojem
članku (Henarman-Johnson,1919 cit. po McConnell, Nightigale, 2005)

predstavil svoje

mnenje o razliki med radiologi in ostalimi zdravstvenimi poklici. Menil je, da je

za

organizacijo in izobraževanje pomembno, da se laikom uredi status tako, da bodo s tem
zadovoljni. Hkrati pa je po njegovem mnenju pomembno tudi izobraževanje javnosti o tem,
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zakaj bi postalo nevarno, če bi laiki menili, da bi lahko tako delo opravljali sami, neodvisno
od zdravnikov radiologov.
Ne glede na svoje motive je Hernaman-Johnson (1919, cit. po McConnell, Nightigale, 2005)
podal podlago za nov poklic in s tem podprl zamisel o ustreznem izobraževanju in nadzoru
kvalitete .

Hernaman-Johnson je

imel pomembno vlogo tudi pri oblikovanju združenja Society of

Radiographers (in njegove organizacije leta 1920). Na ustanovitvenem sestanku je bila ob
množični prisotnosti medicinsko izobraženih posameznikov v procesu oblikovanja vlog jasno
opredeljena vloga zdravnikov radiologov in radioloških inženirjev.
Kljub močnemu nasprotovanju manjšega števila rentgenskih tehnikov je koncept poročanja
rentgenogramov brez zdravniškega osebja v naslednjih 20-ih letih zastarel. Leta 1944 je C.
W. Furby (1944, cit. po McConnell, Nightigale, 2005), rentgenski tehnik, izjavil:
»Primarna naloga rentgenskega tehnika je, da naredi sliko za radiologa. Naloga zdravnikov
radiologov pa je razlaga in diagnosticiranje slik.«
Z razvojem radiologije in radiološke tehnologije se je spreminjalo tudi izobraževanje in
usposabljanje na tem področju. V raziskavi, ki je bila opravljena leta 1969 in v katero je bilo
vključeno 63 radioloških inženirjev, so želeli raziskati zadovoljstvo radioloških inženirjev.
Rezultat je pokazal, da je bilo le 3 % radioloških inženirjev zadovoljnih s svojo službo (Dellar
in Haywood, 1970 cit. po Rudd. 2003). Nezadovoljni so bili z rutino svojega dela in z
nezmožnostjo izkoristiti svoje strokovno znanje. Nezadovoljni so bili tudi s pisarniškim
delom, za katerega se je pričakovalo, da ga bodo opravljali. Največje zadovoljstvo jim je že
takrat prinašalo upravljanje z novejšo tehnologijo.
Na področju radiologije je v 70-ih letih 20. stoletja prišlo so hitrega razvoja novih tehnologij
(računalniška tomografija (CT), magnetna resonanca (MR), ultrazvok (UZ)), angiografske
diagnostike in hkrati uvajanja neinvazivnih angiografskih terapij). Zaradi povečanega obsega
dela in kroničnega pomanjkanja radiologov je prihajalo do preobremenjenosti radiologov ter
posledično do podaljševanja časa, v katerem so bolniki po opravljenih storitvah dobili
3

zdravniške izvide. Dodaten problem se je pokazal v urgentnih ambulantah, kjer so bili (in so
še) zaradi finančne racionalizacije zaposleni pretežno mlajši zdravniki. Mlajši zdravniki so
pri oceni rentgenskih slik manj vešči, kaj je in še vedno vodi do radiološko spregledanih
poškodb (zlomov) in posledično do številnih odškodninskih zahtevkov.
Za rešitev nastalega položaja je Swinburne K. leta 1971 (Swinburne, 1971) v svojem delu
predlagal, da bi bili lahko radiološki inženirji po predhodnem izobraževanju prvi, ki bi
nativne rentgenograme razvrščali med »normalne« in tiste, ki »odstopajo od normale«.
Ugotovil je, da so radiološki inženirji v primerjavi s kolegi, ki so delali na patologiji ali v
laboratoriju, delali »pod svojo zmogljivostjo«. Širitev delovnih pristojnosti radioloških
inženirjev naj ne bi bila v pomoč le zdravnikom radiologom, ki bi jih lahko razbremenili
vsakdanje rutine, ampak bi s tem povečali tudi »vrednost in ugled« poklica radiološkega
inženirja in dosegli večje zadovoljstvo pri delu. Hkrati bi s širitvijo delovnih pristojnosti
radioloških inženirjev radiologom omogočili, da se osredotočijo na subspecialne preiskave in
posege, ki so bili takrat v razvoju (interventna radiologija).
Swinburne (1971) se je v svojem članku menil, da bi se širitev znanj in usposobljenosti
radioloških inženirjev pozitivno odražala tudi na področju zaposlovanja in pri želji po
podiplomskem izobraževanju.
Tako se je odprla pot dodiplomskemu in podiplomskemu izobraževanju. Dejstvo je, da se ni
odpiralo vprašanje, »če« bi se radiološki inženirji naučili prepoznati »normalno od
nenormalno«, ampak »videti«, kako daleč lahko ta proces napreduje (Swinburne, 1971).
Zahteve po rešitvi problema zakasnelega pisanja izvidov so prihajale tudi z drugih strokovnih
področij. Tako so Addington et al. (1972) predlagali, da bi specialist pulmolog, ocenjeval
sliko prsnih organov sam, v kolikor le-ta ne zahteva dodatne razlage zdravnika radiologa. Bil
je namreč mnenja, da je doprinos ocene zdravnika radiologa v večini primerov zanemarljiv.

Warren in Ferguson (1984) ugotavljata, da je usposobljenost mladih urgentnih zdravnikov za
ocenjevanje rentgenogramov slaba. Rezultati opravljene raziskave so pokazali veliko število
nepotrebnih rentgenskih slikanj predvsem ponoči in preko vikendov. Izkazalo se je, da je
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veliko število ljudi poslano na rentgensko slikanje iz nemedicinskih razlogov, kot so
pacientovo pričakovanje slikanja in strah pred odškodninskimi tožbami.
De Lacey et al. (1989) so ugotovili, da se število zgrešenih klinično pomembnih diagnoz v
urgentnih ambulantah, ki zahtevajo zdravljenje, giblje med 2%–8%. Bili so mnenja, da je v
primeru, ko zdravnik radiolog ne more napisati izvida takoj po opravljenem rentgenskem
slikanju v urgentni ambulanti najučinkoviteje, če sliko oceni radiološki inženir ter jo označi z
»normalno« ali »mogoče nenormalno«. Ta metoda zmanjša število rentgenogramov, ki jih
mora radiolog pregledati in za njih napisati mnenja za 25%.
Weatherburn et al. (2000) so ugotovili, da imajo mlajši zdravniki, ki delajo v urgentnih
ambulantah, slabo znanje in malo izkušenj s področja radiologije. Posledično naj bi bilo v
urgentnih ambulantah postavljenih 0,6–7%

napačnih diagnoz. Vse napačne diagnoze

predstavljajo veliko nevarnost odškodninskih zahtevkov zaradi nezdravljenih poškodb in
njihovih posledic. V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno povečanje zahtevkov za radiološke
preiskave v obdobju uvedbe sistema digitalnega zajemanja, prenosa in arhiviranja slik na
področju radiologije (PACS ang. Picture Archiving and Communication System). Povečanje
je možno povezati tudi s spremembo radiološke tehnologije, ki je z digitalizacijo postala
bistveno hitrejša, kot pri izdelavi še klasičnih rentgenskih slik na fotografskih filmih kar
lahko daje subjektiven občutek, da je to hitro in lahko opravilo.
Benger in Lyburn (2003) ugotovljata, da je največje neujemanje med zdravniki v urgentnih
ambulantah in radiologi pri radiološki oceni zapestja, prsnega koša, gležnja, stopala in
komolcev. Zato poudarjata, da bi lahko radiološki inženirji z označevanjem rentgenogramov
igrali pomembno vlogo v RDS.
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1.1.2 Razvoj radiologije in izobraževanja radioloških inženirjev v
Sloveniji in v Mariboru
V Sloveniji je bil prvi rentgenski aparat kupljen že pet let po odkritju rentgenskih žarkov. Za
Ljubljansko splošno bolnišnico ga je leta 1900 nabavil dr. E. Šlajmer (Jevtić, 1998).

Pionir radiologije v Sloveniji je bil radiolog prim. dr. A. Kunst, ki je leta 1923 ustanovil
Rentgenološki inštitut za Slovenijo in Istro. Leta 1945 je prof. dr. J. Hebein ustanovil Katedro
za rentgenologijo in postal prvi slovenski profesor rentgenologije (Jevtić, 1998).
V Mariborski bolnišnici so kupili prvi rentgenski aparat leta 1914. Ker takratna bolnišnica še
ni imela lastne električne napeljave, so aparat uporabljali v privatnem stanovanju dr. Filaferja,
takratnega predstojnika internega oddelka (Kolenc, 1998).
Leta 1927 je bil ustanovljen Rentgenološki zavod Mariborske splošne bolnišnice. Njegov prvi
predstojnik je bil dr. Ipavic, ki se je v Holzknechtovem inštitutu seznanil tudi z rentgensko
terapijo (Kolenc,1998). Med letoma 1936–1941 sta bila nabavljena dva aparata: eden za
diagnostiko in eden za terapijo.
Med okupacijo v času Druge svetovne vojne je bil oddelek precej poškodovan. Uprava je
nameravala urediti nov oddelek, nabavili so aparature, vendar jih je okupator tik pred koncem
vojne odpeljal v Gradec.
Kot prva specialistka radiologije se je po končani specializaciji leta 1930 naselila v Mariboru
dr. Mila Kovač, ki je opravila specializacijo na Centralnih rentgenskih inštitutih v Gradcu in
pri priznanem profesorju Holzknechtu na Dunaju. Leta 1946 je prevzela vodstvo
rentgenološkega oddelka (Kolenc, 1998).
Delitev dela med zdravnike radiologe in radiološke inženirje (rentgenske pomočnike in
kasneje rentgenske tehnike) se je prenesla iz evropskih držav tudi v Slovenijo (Kolenc,1998).
Leta 1923 je bila na Rentgenskem inštitutu v Ljubljani zaposlena prva rentgenska pomočnica
– bolničarka redovnica. Sam naziv "rentgenska pomočnica" je bil prenesen iz nemško
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govorečih dežel

("Roentgenassistentin") (Luketič, Kofjač, 1998).Od leta 1927 so

na

radioloških oddelkih v Sloveniji opravljale delo redovnice - rentgenske pomočnice. Bile so
tako imenovane "zaščitne sestre", ki so končale dve-, tri- ali štiriletno zdravstveno strokovno
šolo v Ljubljani, Zagrebu ali Beogradu. Bolničarke – redovnice in "zaščitne sestre" se za
poklic rentgenske pomočnice niso posebej izobraževale. Znanje so si pridobile od starejših
kolegic, ki so to delo že opravljale in od zdravnikov radiologov, s katerimi so sodelovale
(Luketič, 1998).

Leta 1947 so zaradi zakonske prepovedi v civilnih zdravstvenih ustanovah prenehale delati
rentgenske pomočnice – redovnice. Zaradi pomanjkanja kadra so slovenski rentgenologi v
Ljubljani in Mariboru organizirali dva šestmesečna tečaja za rentgenske pomočnike. V
Mariboru je bil tečaj organiziran pod vodstvom dr. Mile Kovač. Leta 1949 je bil organiziran
tudi tečaj v Ljubljani.
Iz izkušenj, ki so jih pridobili med organizacijo tečajev in po evropskih zgledih, so leta 1951
slovenski radiologi tedanjemu Svetu za zdravstvo in socialno politiko Ljudske Republike
Slovenije predlagali ustanovitev šole za rentgenske pomočnike. Otvoritev šole je bila
novembra 1951, njen prvi direktor pa je bil prof. dr. J. Hebein. Leta 1950 je prof. dr. J. Hebein
ustanovil tudi Sekcijo za rentgenologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in postal njen
prvi predsednik (Jevtič, 1998).
Šola za rentgenske pomočnike je spadala med srednje medicinske šole do leta 1954. S
sprejetjem Zakona o ustanovitvi Višjih šol za Ljudsko Republiko Slovenijo je šola za
rentgenske pomočnike postala višja šola.
Leta 1995 je program izobraževanja radioloških inženirjev postal triletni (šest semestrov)
visoko strokovni študij.
V desetletjih se je naziv šole in status diplomantov spreminjal (rentgenski pomočnik,
medicinski tehnik – rentgenski pomočnik, višji zdravstveni tehnik – rentgenski tehnik, višji
zdravstveni tehnik – radiološki tehnik, diplomirani inženir radiologije) vse do današnjega dne,
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ko Katedra za radiološko tehnologijo deluje pod okriljem Zdravstvene fakultete v Ljubljani in
izvaja tudi podiplomski študij s področja radiološke tehnologije in terapije.
Leta 1954 je bilo ustanovljeno Društvo medicinskih rentgenskih tehnikov. 16. novembra 1954
se je na pobudo rentgenskih tehnikov, ki so delali v različnih zdravstvenih zavodih po
Sloveniji, sestal iniciativni odbor za ustanovitev Društva medicinskih rentgenskih tehnikov.
Za njegovega predsednika so izvolili Draga Vehovarja iz mariborske bolnišnice. Prvi
predsednik Društva medicinskih rentgenskih tehnikov je na ustanovnem občnem zboru
decembra 1954 postal Roman Herbst iz Vojne bolnice Ljubljana (Lipovec, 2014).
Od samega začetka vse do današnjih dni se v društvo trudijo organizirati strokovna
predavanja in družabna srečanja na katera skušajo privabiti čim večje število svojih članov.
Leta 1995 je društvo radioloških inženirjev postalo polnopravna članica ISRRT (International
Society of Radiographers and Radiological Technologists) (Lipovec,2014).
Februarja 1994 je bila ustanovljena tudi Zbornica radioloških inženirjev Slovenije. Zbornica
naj bi po zgledu zdravniških zbornic skrbela za strokovno organizacijsko in pravno formalno
urejanje zahtev za izvajanje poklica radiološkega inženirja v zdravstvenih zavodih.. Zaradi
zahtevnosti in odgovornosti pri delu z viri ionizirajočih sevanj bi bilo upravičeno zahtevati,
da si radiološki inženirji po uspešno opravljenem študiju in strokovnem izpitu pridobijo tudi
licenco za delo, ki bi jo izdajala zbornica in jo periodično preverjala.
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1.2 RDS (ang. Red Dot System) ali RADS (ang. Radiographer
Abnormality Detection Systems)

Temelji RDS so bili postavljeni leta 1971 (Swinburne, 1971).
RDS je sistem, kjer radiološki inženirji na rentgenogramih, ki so narejeni za potrebe
travmatološke urgentne ambulante z rdečo piko (ali kako drugače) označijo rentgenogram, na
katerem vidijo (ali pa menijo, da vidijo) prisotnost nepravilnosti.
Prepoznavanje nepravilnosti na rentgenogramih je mogoče le ob predhodnem dobrem
poznavanju anatomije in anatomskih posebnosti. Zlomi in izpahi ponavadi nastajajo pri
določenem mehanizmu poškodb (fizikalno delovanje sil na mehka tkiva in kosti). RDS
temelji prav na prepoznavanju teh mehanizmov poškodb in posledično vzorcev zlomov, ki pri
tem nastajajo (vizualna metoda analize). Analitični pristop k zaznavi nepravilnosti pa poleg
znanja anatomije zahteva tudi dobro poznavanje fiziologije in patofiziologije, kar predstavlja
višji taksonomski nivo znanja, ki ga prejmejo zdravniki v poteku študija in vsakdanjega dela.
(Brealey et al., 2006).
RDS je metoda, s katero lahko radiološki inženir komunicira s člani urgentne ekipe in opozori
na prisotnost nepravilnosti na rentgenogramu (Loughran 1994; Orames 1997).
RDS je bil uveden leta 1980 v Earling General Hospital v Veliki Britaniji po tem, ko je mlad
zdravnik spregledal zlom kolka. Zaradi velikega obsega dela radiologa izvid ni bil pravočasno
napisan. Projekt RDS je potekal vzporedno tudi v Northwick Park Hospital (Berman et al.,
1985).
V članku »Zmanjševanje napak v urgentni ambulanti: preprosto uporabite radiološke
inženirje« so Berman et

al. (1985) prvi objavili rezultate uporabe označevanja

rentgenogramov z rdečo piko. V raziskavo so bili vključeni vsi radiološki inženirji ne glede na
izkušnje pri delu. Pregledali so 1496 slik. Radiološki inženirji so spregledali 4,5%
nepravilnosti in mladi zdravniki 4,2% nepravilnosti. Ugotovili so, da so polovico napačno
ocenjenih slik mladih zdravnikov iz urgentne ambulante pravilno ocenili radiološki inženirji.
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Po opravljeni raziskavi je Berman (1985) zavzel stališče, da lahko radiološki inženirji
prepoznajo in označijo rentgenograme na katerih vidijo nepravilnost (zlom) in zato predlagal,
da bi lahko označevanje nepravilnosti na rentgenogramih na urgentnih oddelkih postala
»stalna praksa«.
Leta 1987 so Cheyne et al. (1987) v članku »Radiološki inženirji kot prva vrsta diagnostike«
predstavili koncept RADS (ang. Radiographer Abnormality Detection Schems). V
vsakodnevni praksi radiološki inženirji v travmatoloških urgentnih ambulantah pogosto na
željo predvsem »mlajših zdravnikov« povedo ali na rentgenogramu vidijo nepravilnost ali ne.
Govorimo o neformalni komunikaciji. RDS

torej predstavlja formalizacijo že obstoječe

neformalne komunikacije.
Raziskava, ki je potekala v večjih urgentnih centrih v Veliki Britaniji leta 1991, je pokazala,
da se uporablja RDS na 25% vseh radioloških diagnostik, ki delujejo za potrebe urgentnih
oddelkov (James et al., 1991). Do leta 1995 je bilo teh radioloških diagnostik že 50%
(College of Radiographers, 1996) in v letu 1999 se RDS uporablja že 85% vseh radioloških
diagnostik ki delajo za potrebe urgentnih oddelkov (McConnel in Webster, 2000). Veliko
radioloških oddelkov izvaja RDS z radiološkimi inženirji, ki nimajo dodatnega predhodnega
izobraževanja.
Študija, ki so jo izvedeli Renwick et al. (1991), pokaže, da imajo radiološki inženirji visoko
stopnjo lažno pozitivnih diagnoz, kar po njegovem kaže, da morda njihovo osnovno
izobraževanje in usposabljanje ne zadostuje za uspešno in natančno delovanje RDS.
Leta 1992 so Loughan et al. (1994) izvedli pilotno študijo z namenom, da bi ugotovili, kako
lahko izobraževanje vpliva na natančnost in pravilnost razlage rentgenogramov narejenih v
urgentni ambulanti. Rezultati so pokazali statistično značilno povišanje ravni občutljivosti (z
81% na 95%) in specifičnosti (94,4% na 96,6%). To bi lahko pomenilo, da lahko
izobraževanje in dodatno usposabljanje pripomore k višji stopnji prepoznavanja nepravilnosti
na rentgenogramih.
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Metoda označevanja rentegnogramov je prinašala tudi negotovost in "lovljenje ali iskanje"
označene nepravilnosti, kajti radiološki inženir je na sliki samo označil, da vidi nepravilnost,
ni pa povedal ali označil, kaj in kje naj bi nepravilnost bila. Odsotnost "rdeče pike" pa ni
pomenila odsotnosti zloma ali nepravilnosti, ampak je lahko pomenila, da te nepravilnosti
radiološki inženir ni zaznal ali je ni označil. RDS v večini bolnišnic v Veliki Britaniji (73,9%)
(Snait in, Hardy, 2007) še vedno deluje na prostovoljnem sodelovanju in ne zavezuje
nobenega radiološkega inženirja, da mora sodelovati v tem sistemu. Kljub temu se v pri
zaposlovanju vse pogosteje pojavljajo zahteve po znanju RDS, kar zavezuje College of
Radiographers k aktivni podpori vseživljenjskega izobraževanja radioloških inženirjev in
ureditvi statusa poklica.

Leta 1997 je College of Radiographers (1997) predstavil svojo vizijo, kjer bi ustrezno
usposobljeni radiološki inženirji izdali tudi dokončno poročilo neposredno po opravljeni
preiskavi (ang. hot reports/hot reporting) kot takojšnjo pomoč za čim učinkovitejše
zagotavljanje bolnikove obravnave v urgentni ambulanti (College of Radiographers Reporting
by Radiographers: a vision paper, 1997). Kljub vse večjemu številu objavljenih študij, ki
podpirajo takojšnje poročanje (ang. hot reporting) (Snaith 2007; Jones 2005; Hardy et al.,
2005) in njegov pozitiven učinek v takojšnji obravnavi bolnika, ostaja ta sistem v omejenem
obsegu.

Uvedba PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) sistema naj bi po
raziskavi zmanjšala stopnjo napačnih diagnoz z 1,5 na 0,7% in s tem stopnjo ponovnih klicev
bolnikov iz 0,6 na 0,4% (Weatherburn et al., 2000).
Benger (2003) poudarja, da preprosta pobuda, kot je povečanje podiplomskega izobraževanja
ne-zdravniškega osebja, znižuje stopnjo strokovnih napak in izboljšujejo kakovost oskrbe v
urgentnih ambulantah v Veliki Britaniji. Avtor poudarja, da poročanje radiologov v izvidu
ostaja, vendar hkratna uvedba selektivnega poročanja radioloških inženirjev zmanjša
obremenjenost radiologov za 13% brez ogrožanja oskrbe bolnikov. Meni, da bi lahko
radiologi prenehali s pisanjem radioloških izvidov za urgentne ambulante, vendar je potrebno
zagotoviti kvalitetno izobraževanje radioloških inženirjev in nadaljnje študije, ki bi ocenile
varnost in učinkovitost takšnega sistema v klinični praksi.
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V raziskavi, ki sta jo objavila Hargreaves in Mackay (2003) je zapisan protokol ocenjevanja
RDS sistema, ki ga uporabljajo v angleških bolnišnicah.
1.1.3.1 Protokol RDS
-

Sistem se uporablja 24 ur na dan.

-

Označevanje z rdečo piko je neobvezno za radiološkega inženirja in nima uradne
diagnostčne vrednosti

-

Kaj označujemo z rdečo piko:

-

zlom,

-

izpah,

-

tujek.

Simptomi mehkega tkiva:
-

izliv v komolcu,

-

izliv v kolenu.

Česa ne označujemo z rdečo piko:
-

otekanja mehkega tkiva v odsotnosti zloma,

-

osteoartritisa,

-

trebuha (razen tujka),

-

toraksa (razen poškodbe reber).

Univerzitetna klinika Brighton & Sussex je v svoji publikaciji Red Dot Policy Indication of
Probable Abnormalities by Radiographers 2012 objavila shemo postopka RDS v njihovih
urgentnih ambulantah, ki je sledeč:
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Rentgensko slikanje

Ocena radiološkega inženirja

Radiološki inženir ne zazna
nobene nepravilnosti

Radiološki inženir zazna
nepravilnost

Na digitalni rentgenogram se
doda oznako
"Rdeča pika" (*)

Rentgenogram
pošlje v PACS

Izvid radiologa
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1.3 Do sedaj opravljene raziskave o RDS
V prvih letih uvajanja in delovanja RDS je bilo v Veliki Britaniji narejeno več študij, ki so
ocenjevale zmožnosti radioloških inženirjev pri označevanju »normalnih in nenormalnih«
rentgenogramov. Različne študije so bile narejene z namenom, da raziščejo učinkovitost RDS
sistema in zagotoviti dokaze o sposobnosti radioloških inženirjev za izvajanje RDS sprva brez
predhodnega izobraževanja, kasneje pa s primernim podiplomskim izobraževanjem. (Berman,
1985; Renwick, 1991; McConnel, 2000; Hargreaves 2003).
Berman et al (1985) je prvi objavil raziskavo RDS, v kateri sta sodelovala dva radiološka
inženirja, ki predhodno nista imela dodatnega izobraževanja v prepoznavanju nepravilnosti na
rentegnogramih. Rezultate je primerjal z rezultati urgentnih zdravnikov in pri tem dobil
88.9% natančnost in 87.4% specifičnost radioloških inženirjev.
Renwick (1991) je v svoji študiji zajel ocenjevanje radioloških inženirjev, ki so ocenjevali
rentgenograme po sistemu, normalno, nenormalno, zanemarljivo nenormalno ter oceno, kjer
se priporoča posvet. Radiološki inženirji predhodno niso imeli nobenega dodatnega
izobraževanja glede prepoznavanja nepravilnosti na rentgenogramih. Ocenjevalo se je 3994
zaporednih pacientov in ocene radioloških inženirjev so bile primerjane s poročili radiologov.
Ocenjeval se je skelet celotnega telesa kot tudi mehka tkiva ter sinusi, pljuča in trebuh.
Natančnost ujemanja ocen radioloških inženirjev je bila 90,6%, občutljivost, specifičnost se ni
izračunavala.
Loughran et al. (1995) je v študiji prikazal rezultate občutljivosti in specifičnosti radioloških
inženirjev, ki predhodno niso imeli nobenega izobraževanja o prepoznavanju nepravilnosti na
rentgenogramih. V študijo so bili vključeni vsi radiološki inženirji, ki so bili zaposleni na
radiološkem oddelku. Ocenjevali so se rentgenogrami celotnega telesa. Specifičnost je bila
62,7% in senzitivnost 97,7%.
Robinson (1996) prikaže rezultate dveh radioloških inženirjev, ki sta opravila podiplomsko
izobraževanje. Ocenjevala sta rentgenograme celotnega skeleta ter prsni koš in trebuh ter
podajala pisno predhodno mnenje o nepravilnostih. Natančnost je bila 95,7%, občutljivost
91,7% in specifičnost 97,3%.
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Orames (1997) v svoji študiji predstavlja rezultate radioloških inženirjev brez predhodnih
izobraževanj. Natančnost je bila 89,1%. Ugotovljeno je bilo, da je bila natančnost pri
prepoznavanju nepravilnosti prsnega koša 79%, pri prepoznavanju nepravilnosti v področju
hrbtenice pa 98%.
Sistem ocenjevanja in podajanja predhodnih mnenj radioloških inženirjev je naslednja stopnja
razvoja RDS. Poimenovali so jo »Radiographer Opinion Form« (ROF) ali »Radiographer
Reporting System«. Razvijati in uvajati se je začel relativno hitro po uvedbi RDS, ko se je v
praksi pokazalo, da RDS ne pove ničesar o stopnji, tipu in lokaciji same poškodbe, kar pa je v
bistvu tisto, kar je zdravniku v urgentni ambulanti najbolj v pomoč. RDS samo opozori, da je
na rentgenogramu viden zlom.
Yunger in Smith (2002) v svoji študiji predstavljata rezultate študije, kjer radiološki inženirji
ocenijo rentgenogram v smislu ali vidijo/ne vidijo nenormalnosti, kasneje pa dodajo svoje
mnenje o sami patologiji (ang. Radiographer Opinion Form - ROF). Natančnost radioloških
inženirjev je bila boljša pri prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta, kjer je bila
natančnost 96,3% , slabša pa pri prepoznavanju nepravilnosti prsnega koša (90,7% in trebuha
87,5% kjer sta anatomija in diferencialna diagnostika bolj obsežni.
Hargreaves (2003) je v študiji ocenjeval natančnost, občutljivost in specifičnost pri
radioloških inženirjih pred izobraževanjem ter po izobraževanju. Ocenjevali so skelet
celotnega telesa. Natančnost se je po izobraževanju iz 89,9% dvignila na 93%, občutljivost iz
76,2% na 81,3% ter specifičnost, ki se je nekoliko znižala iz 96,4 na 96,1%.
V svojem članku priporoča, da bi se programi usposabljanja za radiološke inženirje morali
osredotočiti na področja prepoznavanja nepravilnosti na področju rok, epifiznih poškodb
spodnjega uda ter sklepnih izlivov, kjer se je pojavljalo največ neujemanja z mnenji
radiologov.

Raziskava meta analize, ki jo je leta 2004 objavil Brealey et al. (2004), je zajela analizo 12
raziskav. Med drugimi raziskavami podaja tudi rezultate 6-ih analiz kjer so radiološki
inženirji med drugim ocenjevali in podajali začasna mnenja tudi za apendikularni skelet.
Radiološki inženirji so imeli že dodatna podiplomska izobraževanja v prepoznavanju
nepravilnosti apendikularnega skeleta. Le ena raziskava zajema ocene radioloških inženirjev,
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ki niso imeli dodatnih izobraževanj (Brealey 2004). Brealey navaja skupno občutljivot vseh
raziskav v prepoznavanju nepravilnosti in podajanju začasnih mnenj, ki je 92,6% in
specifičnost, ki znaša 97,7%. V meta analizi Brealey poudarja, da ni zaznati bistvene razlike
v natančnosti izdajanja mnenj (izvidov) med selektivno izobraženimi radiološkimi inženirji in
radiologi. Skupna občutljivost radioloških inženirjev s podiplomskim izobraževanjem pri
izdajanju začasnih mnenj za apendikularen skelet je

bila 94,5% in specifičnost 97,8%.

Brealey poroča, da le dve od 12-ih raziskav o ocenjevanju in podajanju začasnih mnenj o
nepravilnosti skeleta ne vključujejo radiološke inženirje s podiplomskim izobraževanjem.
Naredil je primerjavo z ostalimi šestimi študijami in prišel do zaključka, da je občutljivost teh
radioloških inženirjev 96% in občutljivost 93%. Pri tem so v eni raziskavi ocenjevali
nepravilnosti apendikularnega skeleta v drugi pa celoten skelet.
Mackay (2006) navaja rezultate raziskave, ki je zajela 133 radioloških inženirjev z različnimi
delovnimi izkušnjami. Radiološki inženirji so podajali pisno predhodno poročilo o
ocenjevanih nepravilnostih. Ocenjevanje se je izvajalo pred izobraževanjem, po izobraževanju
in po preteku 6 mesecev. Izračunavala se je občutljivost, specifičnost, PNV, NNV.
Občutljivost pred izobraževanjem je bila 78,9%, specifičnost 76,9%. Po izobraževanju se je
občutljivost povečala in je znašala 88,2%, specifičnost pa ostaja enaka 76,9%.
Brealy (2006) je v svojem delu analiziral specifičnost in senzitivnost RDS sistema v osmih že
opravljenih raziskavah. Tri od tega so zajemale le označevanje nepravilnosti po sistemu RDS,
v petih raziskavah pa so radiološki inženirji poleg označbe za nepravilnost podali še pisno
predhodno poročilo o nepravilnosti. Skupna občutljivost za zaznavanje nepravilnosti na
skeletu celega telesa je 90,0% in senzitivnost 94,0%. Občutljivost prepoznavanje
nepravilnosti na pljučih/trebuhu pa je 71% in specifičnost 96%. Občutljivost se je po
izobraževanju povečala iz 71% na 81% specifičnost pa je ostala na istem nivoju in je bila
96%. Radiološki inženirji, ki predhodno niso imeli nobenega izobraževanja v prepoznavanju
nepravilnosti na rentgenogramih skeleta so imeli občutljivost 89% in specifičnost 93%, po
izobraževanju se je občutljivost povečala na 91% in specifičnost na 95%.
V študiji, ki je bila objavljena leta 2012 v Journal of Medical Imaging and Radiation
Oncology Brown in Leschke (2012) objavljata rezultate uspešnosti RDS na oddelku za
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urgentno medicino v Australian metropolitan hospital, kjer so retrogradno ocenjevali in
ovrednotili občutljivost, specifičnost, PNV, NNV RDS sistema za prepoznavanje zlomov
apendikularnega mišično skeletnega sistema. Dobljeni rezultati so se primerjali z mnenji
radiologa. Ocenjeno je bilo 3638 rentgenogramov pri katerem je bila dosežena povprečna
občutljivost 80,4% in specifičnost 98,0%. PNV je bila 93,6% in NNV 93,5%. Ta študija
dokazuje uspešnost RDS sistema. Hkrati pa opozarja, da je uspešnost RDS občutno manjša
pri odkrivanju subtilnih zlomov, pri kateri se občutljivost zmanjša na 45,9%, PNV pa se
zmanjša na 74,8%. Avtorja poudarjata, da se prav pri manjših in slabše vidnih zlomih pokaže
kako pomembno je ustrezno izobraževanje, ki ga tekom specializacije pridobijo radiologi.
Vrednost ocene radiologa pri ocenjevanju apendikularnega skeleta ni odkrivanje očitnih
zlomov, vendar v natančnosti pri prepoznavanju prav teh subtilnih poškodb. Avtorja kljub
temu poudarjata da je RDS dober sistem za pomoč mladim zdravnikom v urgentnih
travmatoloških ambulantah s katerim se bistveno zmanjša število spregledanih zlomov. Hkrati
pa zagovarjata prepričanje, da bi vsak rentgenogram, ki se naredi za potrebe urgentne
travmatološke ambulante kljub temu potreboval dokončno mnenje radiologa.
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Tabela 1. Prikaz nekaterih študij ocenjevanja radioloških inženirjev v RDS sistemu
Avtor
raziskave

Stopnja
izobrazbe/
izkušnje

izobrazba

občutljivost

specifičnost

82%

96%

72,1%

50,1%

88,5%

53,4%

71,0%

96,0%

telesa

81,0%

95,0%

Skelet

89,0%

93,0%

Toraks/abdomen

78,0%

91,0%

Apendikularni
skelet

80,4%

99%

Apendikularni
skelet

76,0%

99,4%

Aksialni skelet

57,1%

100%

91,7%

97,3%.

78,9%,

76,9%

88,2%

76,9%

Regija
ocenjevanja

Morrison
et al. (1999)

Vse stopnje
Podiplomsko
izobrazbe in
izkušenj
izobraževanje

Celo telo

Pred
Hardy
Culpan

in Dodiplomsko

izobraževanjem Skelet

izobraževanje Po

(2005)

izobraževanju

Hargreaves

Pred

(2003)

<1-35 let

telesa

izobraževanjem Skelet
Po

celega

celega

izobraževanju
Renwick
(1991)

0-35 let

Brown
in
Leschke
(2012)
Hlongwane et Vsaj 5
al
delovnih
(2013)
izkušenj

Brez
izobraževanja

let Po
izobraževanju

Robinson

Podiplomsko

Skelet

(1996)

izobraževanje

Toraks/abdomen

Mackay

Različne

Pred

(2006)

delovne

izobraževanju

izkušnje

Po
izobraževanju
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2 NAMEN IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Po našem vedenju raziskava, v kateri bi ocenjevali sposobnost radioloških inženirjev v
prepoznavanja zlomov apendikularnega skeleta, v Republiki Sloveniji še ni bila opravljena.
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti stopnjo natančnost, občutljivosti in specifičnosti v
raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev v prepoznavanju in označevanju nepravilnosti na
rentgenogramih apendikularnega skeleta za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant ter
narediti primerjavo s primerljivimi študijami, ki so bile izvedene v državah, kjer je sistem
RDS uveden v vsakdanji praksi.

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, so bila:

1. Kakšna je primerljivost ocenjevanja različnih diagnostičnih vidikov (natančnost,
občutljivost in specifičnost) v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev pri
prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta za potrebe urgentne travmatološke
ambulante z referenčnim zdravnikom?
2. Kakšna je primerljivost ocenjevanja različnih diagnostičnih vidikov (natančnost,
občutljivost in specifičnost) radioloških inženirjev z delovno dobo do treh let pri
prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta za potrebe urgentne travmatološke
ambulante in referenčnim zdravnikom?
3. Kakšna je primerljivost ocenjevanja različnih diagnostičnih vidikov (natančnost,
občutljivost in specifičnost) radioloških inženirjev z delovno dobo nad 25-timi leti pri
prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta za potrebe urgentne travmatološke
ambulante in referenčnim zdravnikom?
4. Kakšna je primerljivost ocenjevanja različnih diagnostičnih vidikov (natančnost,
občutljivost in specifičnost) med radiološkimi inženirji z delovno dobo do 3 leta in nad 25
let pri prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta

za potrebe urgentne

travmatološke ambulante?
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3 METODE DELA

V drugem delu je bila izvedena kvantitativna raziskava prepoznavanja in označevanja
nepravilnosti, ki so jih prepoznali radiološki inženirji na rentgenogramih apendikularnega
skeleta za potrebe travmatoloških urgentnih ambulant v Univerzitetnem kliničnem centru
Maribor. Bolniki so bili slikani v prostorih rentgenske diagnostike, v katerih se opravlja redna
slikovna diagnostika za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant.
Radiološki inženirji so med potekom raziskave opravljali svoje vsakdanje delo. V času
raziskave niso posegali v kakršno koli bolnikovo osebno dokumentacijo in iz nje uporabljali
kakršne koli podatke.Vodstvo bolnišnice UKC Maribor ,predstojnik Oddelka za radiologijo in
predstojnik urgentnih ambulant so bili seznanjeni s potekom raziskave.

3.1 Raziskovalna skupina
3.1.1 Izbira radioloških inženirjev
V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 6 diplomiranih radioloških inženirjev (dodiplomski
študij) na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, ki so bili v času raziskave zaposleni na
Radiološkem oddelku UKC Maribor. Pri svojem delu so razporejeni v t.i. "urgentno skupino"
in svoje delo med drugim opravljajo tudi na rentgenski diagnostiki, ki deluje za potrebe
urgentnih ambulant Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
Trije diplomirani radiološki inženirji so imeli delovno dobo nad 25 let, trije pa 3 leta ali manj.

3.1.2 Izbira in vrsta rentgenskih posnetkov
V raziskavi sodelujoči radiološki inženirji so pri svojem delu na rentgenski diagnostiki, ki se
izvaja za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant,ocenjevali rentgenograme po sistemu
RDS. V RDS sistemu inženir oceni ali vidi nepravilnost (zlom, izpah ali tujek) ali ne. Omejili
smo se na ocenjevanje apendikularnega (Paterson et al. 2004) skeleta (celotne roke z rameni
20

in ključnico ter celotne noge z medenico). Iz ocenjevanja smo izvzeli ocenjevanje aksialnega
skeleta (skeleta glave, celotne hrbtenice, prsnega koša ter prsnih in abdominalnih organov).
Ocenjevali so rentgenograme odraslih pacientov in otrok. Vsak od sodelujočih inženirjev v
raziskavi je v času med februarjem in majem 2012 ocenjeval rentgenograme pri bolnikih, ki
so bili napoteni na slikanje v okviru obravnave v urgentni ambulanti. Skupno so tako
radiološki inženirji ocenili 1560 rentgenogramov.
Radiološki inženirji so svoja opažanja označili neposredno po opravljeni preiskavi po sistemu
RDS. V kolikor so videli nepravilnost (zlom, izpah ali tujek), so na napotnici naredili
kljukico. Če nepravilnosti niso videli, so to označili s prečrtanjem napisanega področja, ki so
ga slikali. Vse ocenjene napotnice so arhivirane in ocene radioloških inženirjev so ponovno
preverljive.

O postavljeni diagnozi in nadaljnjem zdravljenju, ki ga je odredil urgentni zdravnik,
sodelujoči radiološki inženirji niso bili obveščeni. Radiološki inženirji prav tako niso imeli
možnosti vpogleda v bolnikovo uradno dokumentacijo. Sodelujoči radiološki inženirji so med
izvedbo rentgenskega slikanja imeli možnost pridobiti bolnikovo avtoanamnezo.

3.1.3 Izbira zdravnika v urgentni ambulanti
Zdravniki, ki so bili tudi napotni zdravniki iz urgentne ambulante, o potekajoči raziskavi niso
bili predhodno obveščeni (večja objektivnost raziskave). V raziskavo smo vključili zdravnike
specializante in zdravnike specialiste, ki so bili na dan, ko je sodelujoči radiološki inženir
delal na urgentni rentgenski diagnostiki, redno razpisani za delo v urgentni ambulanti.
V primeru dvoma o postavitvi pravilne diagnoze imajo specializanti, ki delajo v urgentni
ambulanti UKC Maribor, možnost, da za mnenje povprašajo nadzornega zdravnika specialista
travmatologije (v dopoldanskem času). Popoldan, ponoči in preko vikenda pa zdravnika
specialista travmatologije, ki je dodeljen za delo na urgentnem travmatološkem sprejemu.
Tako lahko zdravniki specializanti pridobijo drugo mnenje 24 ur na dan. V raziskavi tako ni
bilo možno preveriti, koliko drugih mnenj so specializanti pridobili in koliko diagnoz so
postavili samostojno. V urgentno ambulanto so občasno za delo dodeljeni tudi zdravniki
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specialisti travmatologi in specialisti drugih strok (specialist plastične in rekonstruktivne
kirurgije, nevrokirurg, ortoped in drugi). Namen raziskovalne naloge ni bil ocenjevati delo
zdravnikov in stopnjo spregledanih nepravilnosti, temveč narediti primerjavo med
radiološkimi inženirji in "zlatim standardom" oziroma referenčnim zdravnikom, ki je
sodeloval v omenjeni raziskavi.

3.1.4 Izbira referenčnega zdravnika – "zlati standard"
Vse rentgenograme in ocene v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev ter ocene in
diagnoze urgentnega zdravnika je kot "zlati standard" naknadno po sistemu "hladnega
poročanja" (ang. cold reporting oziroma "zapoznelo poročanje") pregledal in ocenil še v
raziskavi sodelujoči nadzorni zdravnik specialist travmatolog z več kot 25-letnimi izkušnjami
in s habilitacijo profesorja na Medicinski fakulteti v Mariboru.

Vseh 1560

rentgenogramov

in ocen radioloških inženirjev je referenčni zdravnik

travmatolog pridobil iz PACS sistema. Rentgenograme vsakega posameznega bolnika je
ponovno pregledal in podal svoje radiološko mnenje, ki ga je primerjal z radiološko diagnozo
zdravnika, ki je vodil bolnikovo obravnavo v urgentni ambulanti.

3.2 Rentgenska oprema
V UKC Maribor smo leta 2010 prešli na digitalni sistem radiografije, od takrat v naši ustanovi
ni več klasičnega razvijanja rentgenskih slik. Digitalizacija omogoča uporabo, prenos in
arhiviranje slik v RIS (Radiološki informacijski sistem) in PACS (ang. Picture Archiving and
Cummunication System). V urgentnih ambulanti imamo tako vgrajen Siemensov rentgenski
aparat, s Polydoros IT (računalniško krmiljen) generatorjem, Mulitix mizo, Vertix stoječim
stativom in rentgensko cevjo z nosilcem 3D travma, na skeletni diagnostiki pa 3D TOP.
Aparat je 65 kW, 40–150 kV, tok do maksimalno 1000 mA, rentgenska cev ima dva fokusa
0,6x0,6 mm in 1,5x1,5 mm ter globinsko zaslonko z izmenljivimi filtri. Uporabljamo
Cannonov ploskovni detektorski sistem (ang. flat panel). Na skeletni diagnostiki, kjer
opravljamo slikanja v času dežurstev (ponoči, sobote in nedelje), uporabljamo Siemensov
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aparat 3D TOP z uporabo CR sistema (sistem uporabe kaset s fosfornimi ploščami in CR
laserskim bralcem slik). Slike so udeleženci ocenjevali na ploskovnih medicinskih delovnih
postajah z resolucijo 1280x1024, največja kontrastnost 1000 cd/m2, običajna kontrastnost 400
cd/m2, razmerje kontrasta 600:1.

3.3 Statistična obdelava podatkov
Za analizo podatkov smo uporabili statistični program SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
ZDA).
Diagnostično natančnost ocenjevanja rentgenskih posnetkov radioloških inženirjev in
zdravnika v urgentni ambulanti smo ovrednotili z naslednjimi merami: občutljivost,
specifičnost, natančnost, pozitivna napovedna vrednost, negativna napovedna vrednost,
pozitivno in negativno razmerje verjetij. Kot referenčna vrednost nam je služila ocena
nadzornega zdravnika. Mere diagnostične točnosti ocenjevanja smo prikazali ločeno za
vsakega ocenjevalca – radiološkega inženirja in za zdravnika v urgentni ambulanti.
Za primerjavo radioloških inženirjev in zdravnika v urgentni ambulanti z ocenami nadzornega
zdravnika smo uporabili McNemarjev test, za primerjavo vrednosti vseh radioloških
inženirjev skupaj pa parni t-test.
Ujemanje ocen radioloških inženirjev in ocene zdravnika v urgentni ambulanti z oceno
nadzornega zdravnika smo ovrednotili s koeficientom kappa in pripadajočim 95 % IZ.

3.3.1 Občutljivost in specifičnost
Možni izidi pri ocenjevanju rentgenogramov so podani v tabeli 1. Pri tem so uporabljene
naslednje oznake:
RP = število resnično pozitivnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih so
radiološki inženirji pravilno ugotovili prisotnost nepravilnosti).
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LN = število lažno negativnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih
radiološki inženirji niso prepoznali dejansko prisotne nepravilnosti).
RN = število resnično negativnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih so
radiološki inženirji pravilno ugotovili odsotnost nepravilnosti).
LP = število lažno pozitivnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih so
radiološki inženirji nepravilno ocenili prisotnost nepravilnosti, čeprav je dejansko ni bilo).
Tabela 2. Možni izidi pri ocenjevanju rentgenogramov.
zlom
prisoten

odsoten

Skupaj

Test
pozitiven

(RP)

(LP)

RP+LP

Test
negativen

(LN)

(RN)

LN+RN

Skupaj

RP+LN

LP+RN

n

RP = število resnično pozitivnih rentgenogramov
LN = število lažno negativnih rentgenogramov
RN = število resnično negativnih rentgenogramov
LP = število lažno pozitivnih rentgenogramov
n = skupmo število vseh rentgenogramov

Občutljivost ali senzitivnost je verjetnost, da radiološki inženir ugotovi zlom, če je ta
dejansko prisoten. Občutljivost je neodvisna od pogostosti zlomov v preiskovani populaciji.
Izračunamo jo kot količnik pravilno pozitivno odkritih zlomov in vseh posnetkov z zlomom:

občutljivost 

RP
RP
, 
RPLN št.rtgz nepravilnostmi

Specifičnost je verjetnost, da radiološki inženir ugotovi odsotnost zloma, če zloma dejansko
ni. Specifičnost je neodvisna od pogostosti zlomov v preiskovani populaciji. Izračunamo ga
kot količnik pravilno negativnih izvidov in vseh posnetkov brez zloma (Kersnik, 2006):
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specifičnost 

RN
RP

RNLP št. rtg brez nepravilnosti

Občutljivost in specifičnost običajno izražamo v odstotkih.
Antagonizem med kazalcema: s povečanjem občutljivosti zmanjšamo specifičnost in obratno.

3.3.2 Natančnost
Natančnost je delež pravilno ocenjenih rentgenogramov (resnično pozitivnih in resnično
negativnih) v preiskovani populaciji. Običajno jo izražamo v odstotkih. Izračunamo jo s
formulo:

natančnost 

RPRN
PN

P = število vseh dejansko pozitivnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih
je nadzorni zdravnik ugotovil prisotnost nepravilnosti),
N = število vseh dejansko negativnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih
je nadzorni zdravnik ugotovil odsotnost nepravilnosti).

3.3.3 Pozitivna in negativna napovedna vrednost
Pozitivna napovedna vrednost je verjetnost, da gre za zlom, če radiološki inženir na
rentgenogramu ugotovi zlom. Pozitivna napovedna vrednost je odvisna od pogostosti bolezni
v preiskovani populaciji. Pri zelo majhni pogostosti neke bolezni bo pozitivna napovedna
vrednost vedno dokaj majhna, čim specifičnost ni 100%. Običajno jo izražamo v odstotkih.
Izračunamo jo po formuli:

Pozitivna napovedna vrednost =

RP
RP  LP
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RP = število resnično pozitivnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih so
radiološki inženirji pravilno ugotovili prisotnost nepravilnosti),
LP = število lažno pozitivnih rentgenogramov (tj. število rentgenogramov, na katerih so
radiološki inženirji napačno ugotovili prisotnost nepravilnosti).
Negativna napovedna vrednost je verjetnost, da ne gre za zlom, če radiološki inženir na
rentgenogramu ne ugotovi zloma. Tudi negativna napovedna vrednost je odvisna od
pogostosti bolezni v preiskovani populaciji. Običajno jo izražamo v odstotkih. Pri zelo majhni
pogostosti bo negativna napovedna vrednost testa zelo zanesljivo napovedala odsotnost
bolezni. Izračunamo jo po formuli:

Negativna napovedna vrednost =

RN
RN  LN

3.3.4 Ujemanje med ocenjevalci - koeficient kappa
Koeficient kappa predstavlja stopnjo ujemanja med dvema ocenjevalcema. Oznake za izračun
so podane v tabeli 2.
Izračuna se po formuli:



Pr(a)  Pr(e)
1  Pr(e)

Pr (a) = opažena verjetnost ujemanja = (a+d)/n
Pr(e) = pričakovana verjetnost ujemanja = ((n1/n) x (m1/n) + (n0/n) x (m0/n))
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Tabela 3. Oznake za izračun koeficienta kappa
Ocenjevalec 2

Ocenjevalec DA
1
NE
skupaj

DA

NE

a

b

a+b=m1

c

d

c+d=m0

a+c= n1

skupaj

b+d=n0

n

a = število resnično pozitivnih rentgenogramov
b = število lažno pozitivnih rentgenogramov
c = število lažno negativnih rentgenogramov
d = število resnično negativnih rentgenogramov
n = skupno število vseh rentgenogramov

V naši raziskavi smo ugotavljali ujemanje ocen posameznih radioloških inženirjev ter ocene
zdravnika v urgentni travmatološki ambulanti z oceno nadzornega zdravnika.

Ujemanje smo ovrednotili na osnovi 5-stopenjske lestvice (Altman, 1991):

Tabela 4. 5-stopenjska lestvica ujemanja po Altmanu
Vrednost koeficienta kappa

Ujemanje

<0,2

Šibko

0,21–0,4

Zadovoljivo

0,41–0,6

Zmerno

0,61–0,8

Močno

0,81–1

Zelo močno

3.3.5 Ujemanje med ocenjevalci - McNemarjev test
McNemarjev test preverja, ali je zlomov več oz. manj pri ocenjevalcu kot pri zdravniku.
Upošteva, da oba ocenjujeta iste posameznike.
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Ničelna domneva navaja, da je verjetnost, da se oba ocenjevalca odločita za zlom enaka.

Formula za izračun McNemarjevega testa s popravkom za zveznost je:

2 

( b  c 2 1) 2
bc

b = število lažno pozitivnih rentgenogramov
c = število lažno negativnih rentgenogramov
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4 REZULTATI
4.1 Vrsta in število pregledanih rentgenskih posnetkov
V raziskavo smo zajeli 780 preiskav apendikularnega skeleta, to je 1560 rentgenogramov.
Kateri del apendikularnega skeleta je bil zajet na rentgenskem posnetku in koliko je bilo
posameznih posnetkov, je prikazano v Tabeli 3.

Tabela 5. Vrsta in število pregledanih rentgenskih posnetkov
SLIKANI PREDELI
roka in prsti
zapestje
podlahet in zapestje
komolec in podlahet
komolec in nadlahet
rama in nadlahet
rama z obremenitvijo
ključnica
lopatica
medenica in kolki
kolk in stegnenica
koleno
koleno in pogačica
koleno in golen
golen in gleženj
gleženj
stopalo in prsti noge
petnica
SKUPAJ

POGOSTOST ODSTOTEK
148
18,9
59
7,7
33
4,2
36
4,6
3
0,4
57
7,3
1
0,1
7
0,9
2
0,3
39
5,0
5
0,6
114
14,6
3
0,4
7
0,9
32
4,1
101
12,9
122
15,6
11
1,4
780

100,0

Tabela 3 prikazuje število pregledanih posnetkov glede na posameznega ocenjevalca –
radiološkega inženirja.
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Tabela 6. Število pregledanih rentgenogramov (krat
dve projekciji) glede na posameznega ocenjevalca –
radiološkega inženirja.
Ocenjevalec

Število pregledov

1

119

2

144

3

142

4

134

5

119

6

122

Skupaj

780

> 25 let

< 3 leta

V raziskavi je šest sodelujočih radioloških inženirjev pregledalo 1560 rentgenogramov (780
naročenih preiskav v dveh projekcijah). Tako je ocenjevalec 1 ocenil slike 119 naročenih
predelov slikanj (238 rentgenogramov), ocenjevalec 2 144 naročenih predelov slikanj (288
rentgenogramov), ocenjevalec 3 142 naročenih predelov slikanj (284 rentgenogramov),
ocenjevalec 4 134 naročenih predelov slikanj (268 rentgenogramov), ocenjevalec 5 119
naročenih predelov slikanj (238 rentgenogramov) in ocenjevalec 6 122 naročenih predelov
slikanj (244 rentgenogramov).
Vse rentgenograme je v okviru bolnikove obravnave pregledal tudi zdravnik v urgentni
ambulanti ter naknadno še v raziskavi sodelujoči referenčni zdravnik specialist travmatologije
z več kot 25-letnimi izkušnjami. Njegova ocena je veljala tudi kot "zlati standard" v
prepoznavanju nepravilnosti – zlomov.
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4.2 Primerjava ocen rentgenogramov radioloških inženirjev in
zdravnika v urgentni ambulanti z oceno nadzornega zdravnika
Ocene zlomov apendikularnega skeleta na rentgenogramih, ki so jih podali radiološki
inženirji, in ocene zlomov, ki jih je podal zdravnik v urgentni ambulanti, smo primerjali z
ocenami nadzornega zdravnika. Rezultati so prikazani v tabelah 6a – 6i.
Tabela 6a. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 1
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 1

Zlom

24

2

26

>25 let

Ni zloma

1

92

93

Skupaj

25

94

119

Ocenjevalec 1 se je v 26 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom in v 93 primerih, da
zloma ni. Nadzorni zdravnik ("zlati standard") je ocenil, da je resnično pozitivna ocena
radiološkega inženirja v 24 primerih, v 2 primerih je odločil, da je ocena radiološkega
inženirja lažno pozitivna, v enem primeru je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in
v 92 primerih resnično negativna.
Verjetnost prisotnosti/odsotnosti zloma na rentgenogramu se med ocenjevalcem 1 in
nadzornim zdravnikom ni statistično značilno razlikovala (McNemarjev test, p=1).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnega skeleta ocenjevalca 1 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,93 (IZ 0,84-1,00).
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Tabela 6b. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 2
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 2

Zlom

23

0

23

>25 let

Ni zloma

1

120

121

Skupaj

24

120

144

Ocenjevalec 2 se je v 23 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom in v 121 primerih,
da zloma ni. Nadzorni zdravnik

je ocenil, da je resnično pozitivna ocena radiološkega

inženirja v 23 primerih, v enem primeru je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in v
120 primerih resnično negativna.
Verjetnost prisotnosti/odsotnosti zloma na rentgenogramu se med ocenjevalcem 2 in
nadzornim zdravnikom ni statistično značilno razlikovala (McNemarjev test, p=1).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnega skeleta ocenjevalca 2 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,98 (IZ 0,93-1,00).

Tabela 6c. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 3
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 3

Zlom

22

2

24

>25 let

Ni zloma

3

115

118

Skupaj

25

117

142
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Ocenjevalec 3 se je v 24 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom in v 118 primerih,
da zloma ni. Nadzorni zdravnik

je ocenil, da je resnično pozitivna ocena radiološkega

inženirja v 22 primerih, v 2 primerih je odločil, da je ocena radiološkega inženirja v lažno
pozitivna, v 3 primerih je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in v 115 primerih
resnično negativna.
Verjetnost prisotnosti/odsotnosti zloma na rentgenogramu se med ocenjevalcem 3 in
nadzornim zdravnikom ni statistično značilno razlikovala (McNemarjev test, p=1).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnega skeleta ocenjevalca 3 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,88 (IZ 0,77-0,98).

Tabela 6č. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 4
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 4

Zlom

22

6

28

<3 leta

Ni zloma

4

102

106

Skupaj

26

108

134

Ocenjevalec 4 se je v 28 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom in v 106 primerih,
da zloma ni. Nadzorni zdravnik

je ocenil, da je resnično pozitivna ocena radiološkega

inženirja v 22 primerih, v 6 primerih je odločil, da je ocena radiološkega inženirja lažno
pozitivna, v 4 primerih je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in v 102 primerih
resnično negativna.
Verjetnost prisotnosti/odsotnosti zloma na rentgenogramu se med ocenjevalcem 4 in
nadzornim zdravnikom ni statistično značilno razlikovala (McNemarjev test, p=0,754).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnega skeleta ocenjevalca 4 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,77 (IZ 0,63-0,91).
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Tabela 6d. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 5
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 5

Zlom

16

0

16

<3 leta

Ni zloma

1

102

103

Skupaj

17

102

119

Ocenjevalec 5 se je v 16 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom, in v 103 primerih,
da zloma ni. Nadzorni zdravnik

je ocenil, da je resnično pozitivna ocena radiološkega

inženirja v 16 primerih, v 1 primeru je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in v 102
primerih resnično negativna.
Verjetnost prisotnosti/odsotnosti zloma na rentgenogramu se med ocenjevalcem 5 in
nadzornim zdravnikom ni statistično značilno razlikovala (McNemarjev test, p=1).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnegaskeleta ocenjevalca 5 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,97 (IZ 0,97-1,00).

Tabela 6e. Ocena rentgenogramov radiološkega inženirja – ocenjevalca 6
in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalec 6

Zlom

16

0

16

<3 leta

Ni zloma

10

96

106

Skupaj

26

96

122
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Ocenjevalec 6 se je v 16 primerih odločil, da na rentgenogramu vidi zlom in v 106 primerih,
da zloma ni. Nadzorni zdravnik

je ocenil, da je resnično pozitivna ocena radiološkega

inženirja v 16 primerih, v 10 primerih je ocena radiološkega inženirja lažno negativna in v
96-ih primerih resnično negativna.
Delež rentgenogramov z ugotovljenim zlomom je bil pri ocenjevalcu 6 nižji (13,1%) kot pri
nadzornem zdravniku (21,3%), delež rentgenogramov brez ugotovljenega zloma pa višji
(86,9% pri ocenjevalcu 6 in 78,7% pri nadzornem zdravniku).
Ujemanje verjetnosti zloma apendikularnega skeleta ocenjevalca 5 in nadzornega zdravnika
ocenjeno s koeficientom kappa je 0,72 (IZ0,55-0,88).
V tabeli 6f. in 6g. smo prikazali združene rezultate verjetnosti prisotnosti/odsotnosti zloma, ki
so jih podali v raziskavi sodelujoči radiološki inženirji z delovno dobo >25 let in <3 leta.

Tabela 6f. Ocena rentgenogramov radioloških inženirjev z več kot 25 let
delovne dobe in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalci

Zlom

69

4

73

1–3 (>25 let)

Ni zloma

5

327

332

Skupaj

74

331

405

Radiološki inženirji z več kot 25-letnimi delovnimi izkušnjami so se 73-krat odločili, da
vidijo zlom in 332-krat odločili, da zloma ne vidijo. Nadzorni zdravnik je ocenil, da je
resnično pozitivna ocena radioloških inženirjev z več kot 25-letnimi delovnimi izkušnjami v
69 primerih, v 4 primerih je odločil, da je ocena radioloških inženirjev lažno pozitivna, v 5
primerih je ocena radioloških inženirjev lažno negativna

in v 327 primerih resnično

negativna.
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Tabela 6g. Ocena rentgenogramov radioloških inženirjev s 3 leti ali manj
delovne dobe in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalci

Zlom

54

6

60

4–6 (<3 leta)

Ni zloma

15

300

315

Skupaj

69

306

375

Radiološki inženirji s 3 leti in manj delovnih izkušenj so se 60-krat odločili, da vidijo zlom in
315-krat odločili, da zloma ne vidijo. Nadzorni zdravnik je ocenil, da je resnično pozitivna
ocena radioloških inženirjev s 3 leti in manj delovnih izkušenj v 54 primerih resnično
pozitivna , v 6 primerih je odločil, da je ocena radioloških inženirjev lažno pozitivna, v 15
primerih je ocena radioloških inženirjev lažno negativna in v 300 primerih resnično negativna.
V tabeli 6h. smo prikazali izračune verjetnosti prisotnosti/odsotnosti zloma za vse v raziskavi
sodelujoče radiološke inženirje.
Tabela 5h. Ocena rentgenogramov vseh radioloških inženirjev in
nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalci

Zlom

123

10

133

1-6

Ni zloma

20

627

647

Skupaj

143

637

780

Vsi v raziskavi sodelujoči radiološki inženirji so se v 133 primerih odločili, da vidijo zlom in
v 647 primerih, da zloma ne vidijo. Nadzorni zdravnik je ocenil, da je resnično pozitivna
ocena radioloških inženirjev v 123 primerih, v 10 primerih je odločil, da je ocena radioloških
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inženirjev lažno pozitivna, v 20 primerih je ocena radioloških inženirjev lažno negativna in v
627 primerih resnično negativna.

Tabela 6i. Ocena rentgenogramov zdravnika v urgentni ambulanti in
nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Zdravnik v urgentni Zlom

138

7

145

ambulanti

Ni zloma

5

630

635

Skupaj

143

637

780

Zdravnik u urgentni ambulanti se je v 145 primerih odločil, da je zlom prisoten in v 635
primerih, da zloma ni. Nadzorni zdravnik je ocenil, da je v 138 primerih ocena zdravnika v
urgentni ambulanti resnično pozitivna, v 7 primerih lažno pozitivna, v 5 primerih lažno
pozitivna in v 630 primerih resnično negativna.

4.3 Izračun natančnosti ocenjevanja radioloških inženirjev
4.3.1 Prevalenca rentgenskih posnetkov z ugotovljenim zlomom
Nadzorni zdravnik je ugotovil zlom v 143 primerih od 780 (prevalenca 18,3%), zdravnik v
urgentni ambulanti je ugotovil zlom v 145 primerih od 780 (18,6 %). Razlika v deležu
ugotovljenih zlomov med nadzornim zdravnikom in zdravnikom v urgentni ambulanti ni bila
statistično značilna (McNemarjev test, p=0,774).
Delež rentgenogramov, na katerih so radiološki inženirji oziroma nadzorni zdravnik
prepoznali zlom, je prikazan tudi na Sliki 1.
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20
15

13,4
14,3
16,8

13,1
21,3
22,1

2

20,9
19,4
17,9

1

16,9
17,6
16,2

5

16,0
16,7
17,4

10

21,8
21,0
21,0

prevalenca posnetkov z ugotovljenim

25

3

4

5

6

0

ocenjevalec
Radiološki inženirji

Nadzorni zdravnik

Zdravnik v urgentni ambzlanti

Slika 1. Delež rentgenogramov apendikularnega skeleta z ugotovljenim zlomom glede na
ocenjevalca v primerjavi z nadzornim zdravnikom.

Delež rentgenogramov z ugotovljenim zlomom pri vseh šestih radioloških inženirjih skupaj je
bil 17,1 % in se ni statistično značilno razlikoval od prevalence, ki jo je ugotovil nadzorni
zdravnik (18,3 %) (Parni t-test p=0,33). Prav tako nismo potrdili statistično značilne razlike v
deležu zlomov med radiološkimi inženirji (17,1%) in zdravnikom specializantom (18,6%)
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4.3.2 Natančnost, občutljivost in specifičnost
Natančnost, občutljivost in specifičnost ocenjevanja zlomov na rentgenogramih pri šestih
radioloških inženirjih je prikazana v Tabeli 6.
Tabela 7. Natančnost, občutljivost in specifičnost ocen radioloških inženirjev.
Ocenjevalec

Natančnost

Občutljivost

Specifičnost

%

95 % IZ

%

95 % IZ

%

95 % IZ

1

97,5

92,9–99,1

96,0

79,6–99,9

97,9

92,5–99,7

2

99,3

96,2–99,9

95,8

78,9–99,9

100,0

97,0–100,0

3

96,5

92,0–98,5

88,0

68,8–97,5

98,3

94,0–99,8

4

92,5

86,8–95,9

84,6

65,1–95,6

94,4

88,3–97,9

5

99,2

95,4–99,9

94,1

71,3–99,9

100,0

96,4–100,0

6

91,8

85,6–95,5

61,5

40,6–79,8

100,0

96,2–100,0

IZ=interval zaupanja

Povprečna natančnost ocen radioloških inženirjev je bila 96,1% (SD 3,3), kar pomeni, da se je v
povprečju 96,1% ocen zlomov radioloških inženirjev ujemalo z oceno zlomov, ki jo je postavil
nadzorni zdravnik. Natančnost ocene zdravnika v urgentni ambulanti je bila 98,5%, radiološki
inženirji z delovno dobo več kot 25 let so ocenjevali z natančnostjo 97,8 %, radiološki inženirji z
delovno dobo treh let ali manj pa z natančnostjo 94,4%.
Občutljivost ocenjevanja radioloških inženirjev je bila v povprečju 86,7% (SD 13,2%), z
najnižjo občutljivostjo 61,5% pri ocenjevalcu 6 in najvišjo občutljivostjo 96% pri ocenjevalcu
1. Občutljivost ocenjevanja zdravnika v urgentni ambulanti je bila 96,5%, pri radioloških
inženirjih z delovno dobo več kot 25 let je bila občutljivost 93,2%, pri radioloških inženirjih z
delovno dobo treh let ali manj pa 78,3%.
Povprečna specifičnost ocenjevanja radioloških inženirjev je bila 98,1% (SD 2,2 %), z
najnižjo specifičnostjo 94,4% in najvišjo specifičnostjo 100%. Specifičnost ocenjevanja je
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bila pri zdravniku v urgentni ambulanti 98,9 %, pri radioloških inženirjih z delovno dobo več
kot 25 let je bila 98,8%, pri radioloških inženirjih z delovno dobo treh let ali manj pa 98,0%.

4.3.3 Pozitivna in negativna napovedna vrednost
Mere pozitivne in negativne napovedne vrednosti (PPV in NPV) so pomembne predvsem iz
bolnikovega vidika. Podani vrednosti nam namreč prikažeta vrejetnost, da bo bolnik pridobil
pozitiven/ negativen test in kakšna je verjetnost, da je takšno tudi resnično stanje.
V Tabeli so prikazane napovedne vrednosti ocenjevanja zlomov za posamezne ocenjevalce –
radiološke inženirje.
Tabela 8. Pozitivna in negativna napovedna vrednost ocen radioloških
inženirjev.
Ocenjevalec

PNV

NNV

%

95 % IZ

%

95 % IZ

1

92,3

74,9–99,1

98,9

94,1–100,0

2

100,0

85,2–100,0

99,2

95,5–100,0

3

91,7

73,0–99,0

97,5

92,7–99,5

4

78,6

59,0–91,7

96,2

90,6–99,0

5

100,0

79,4–100,0

99,0

94,7–100,0

6

100,0

79,4–100,0

90,6

83,3–95,4

IZ=interval zaupanja; NNV=negativna napovedna vrednost; PNV=pozitivna
napovedna vrednost.

Povprečna pozitivna napovedna vrednost ocen radioloških inženirjev je bila 93,8% (SD
8,4%), z najnižjo vrednostjo 78,6% in najvišjo vrednostjo 100,0%. Pozitivna napovedna
vrednost ocene zdravnika v urgentni ambulanti je bila 95,2%, pri radioloških inženirjih z
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delovno dobo več kot 25 let je bila 94,5% in pri radioloških inženirjih z delovno dobo treh let
ali manj 90,0%.
Povprečna negativna napovedna vrednost ocen radioloških inženirjev je bila 96,9% (SD 3,3
%), z najnižjo vrednostjo 90,6% in najvišjo vrednostjo 99,2%. Negativna napovedna vrednost
ocene zdravnika v urgentni ambulanti je bila 99,2%, pri radioloških inženirjih z delovno dobo
več kot 25 let je bila 98,5%, pri radioloških inženirjih z delovno dobo treh let ali manj pa
95,2%.

4.4 Ujemanje ocen, izraženo s koeficientom kappa
V tabeli 9 smo povzeli ujemanje ocen zlomov aksialnega skeleta posameznih radioloških
inženirjev z oceno nadzornega zdravnika, ocenjeno s koeficientom kappa.

Tabela 9. Ujemanje ocenjevanja zlomov med
ocenjevalci – radiološkimi inženirji in nadzornim
zdravnikom.
Ocenjevalec

Kappa
Koeficient

95 % IZ

1

0,93

0,84–1,00

2

0,98

0,93–1,00

3

0,88

0,77–0,98

4

0,77

0,63–0,91

5

0,97

0,90–1,00

6

0,72

0,55–0,88

IZ=interval zaupanja
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Povprečni koeficient kappa za ujemanje med radiološkimi inženirji in nadzornim zdravnikom
je bil 0,88 (SD 0,11), z najnižjo vrednostjo 0,72 in najvišjo vrednostjo 0,98.
Na osnovi 5-stopenjske lestvice po Altmanu (1991) lahko trdimo, da je bilo ujemanje ocen
radioloških inženirjev z oceno nadzornega zdravnika sledeče: zelo močno (≥0,81) pri
ocenjevalcu 1, 2 in 5, močno (0,61-0,8) do zelo močno (≥0,81) pri ocenjevalcu 3 in 4 ter
zmerno (0,41–0,6) do zelo močno (≥0,81) pri ocenjevalcu 6.
Ujemanje ocen zdravnika v urgentni travmatološki ambulanti z ocenami nadzornega
zdravnika je bilo zelo močno (koeficient kappa 0,95), ujemanje ocen radioloških inženirjev z
več kot 25 leti delovne dobe in ocen nadzornega zdravnika prav tako zelo močno (koeficient
kappa 0,93), ocen radioloških inženirjev s 3 leti ali manj delovne dobe pa močno (koeficient
kappa 0,80).
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5 RAZPRAVA
Z raziskavo ugotovimo, da so rezultati v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev v
prepoznavanju nepravilnosti na rentgenogramih za potrebe urgentne travmatološke ambulante
primerljivi z rezultati zdravnikov v urgentnih ambulantah kot tudi nadzornega zdravnika. Pri
tem ugotovimo, da so radiološki inženirji z delovno dobo več kot 25 let dosegli boljše
rezultate v vseh izračunanih diagnostičnih parametrih (natančnost, občutljivost in
specifičnost) kot radiološki inženirji do 3 leta delovne dobe. Radiološki inženirji z delovno
dobo nad 25 let so pri svojih odločitvah imeli 4 lažno pozitivne rezultate

in 5 lažno

negativnih rezultatov. Radiološki inženirji z do 3 leta delovne dobe pa so imeli 6 lažno
pozitivnih in 15 lažno negativnih rezultatov. Zdravniki v urgentni ambulanti so imeli 7 krat
lažno pozitiven rezultat in 5 krat lažno negativen rezultat.
Radiološki inženirji, ki so sodelovali v raziskavi predhodno niso imeli nobenega datnega
izobraževanja o prepoznavanju nepravilnosti na rentgenogramih. Vsi radiološki inženirji z
delovno dobo nad 25 let (radiološki inženirji 1 , 2 in 3), ki so sodelovali v raziskavi so večino
svojega delovnega staža delo opravljali v operacijskih dvoranah. Tudi radiološki inženir 5 je
v svojih treh letih delovne dobe

delo opravljal tudi v operacijski dvorani. Radiološka

inženirja 4 in 6 sta svoje delo opravljala le v skeletni radiološki diagnostiki in v radiološki
diagnostiki urgentne ambulante. V operacijskem timu sodelujejo zdravniki specialisti
kirurgije (travmatologi, ortopedi, nevrokirurgi, kirurgi splošne medicine, urologi, torakalni
kirurgi in drugi), zdravniki specializanti, diplomirane medicinske sestre -inštrumentarke,
diplomirani radiološki inženirji, zdravstveni tehniki- mavčilci in po potrebi tudi drugi
zdravstveni delavci. V okviru sodelovanja v tem zdravstvenem timu, kjer se medsebojna
znanja prepletajo, so radiološki inženirji med strokovnimi pogovori s specialisti kirurgi in
drugim zdravstvenim osebjem pridobili znanja in spretnosti v ocenjevanju rentgenogramov ter
načini in poteki operativnega ali konzervativnega zdravljenja poškodovancev. Znanje o
različnih oblikah in mehanizmih poškodb skeleta se je kopičilo in zato je zmožnost
prepoznavanja nepravilnosti tudi naraščala. Takšno obliko usposabljanja uporabljajo programi
medicinskih specializacij, ki v kratkem času usmerjeno predstavijo veliko primerov določene
medicinske prakse, ki bi jo sicer slušatelj z rednim delom spoznaval več let.
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V primerjanju rezultatov študij, ki so bile opravljene v letih od 1985-2012 in našo študijo nam
le-te nam kažejo primerljive rezultate. Naša raziskava je pokazala, da je dosežena povprečna
natančnost ocen nepravilnosti na rentgenogramih apendikularnega skeleta v raziskavi
sodelujočih radioloških inženirjev 96,1 %. Inženirji z delovno dobo več kot 25 let so
ocenjevali z natančnostjo 97,8%, radiološki inženirji z delovno dobo treh let ali manj pa z
natančnostjo 94,4%. V vseh v nadaljevanju navedenih raziskavah so radiološki inženirji
ocenjevali skelet celotnega telesa, prsni koš in trebuh. Tako Renwick (1991) navaja
natančnost ujemanja ocen radioloških inženirjev z radiologi, ki je bila 90,6%, Robinson
(1996) navaja natančnost 95,7%, Smith in Younger (2002) pa podajata rezultate natančnosti
radioloških inženirjev, ki je bila pri prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta,
94,8%.
Študije, ki so v svoji analizi rezultatov prikazale stopnjo občutljivosti in senzitivnosti so
zajemale rezultate pred in po izobrževanju (Morrison et al., 1999; Hargreaves, 2003;
Robinson, 1996; Mackay, 2006). Povprečna občutljivost radioloških inženirjev
raziskavi v primerjavi z referenčnim zdravnikom je bila 86,7% in

v naši

specifičnost 98,1%.

Najnižjo občutljivost je imel radiološki inženir z do 3 leta delovnih izkušenj (61,5%), najvišjo
pa radiološki inženir nad 25 leti delovnih izkušenj (96%). Naša stopnja občutljivosti in
specifičnosti brez izobraževanja je nekoliko višja od primerljivih študij vendar z omejitvijo,
da smo ocenjevali le apendikularen skelet in ne skelet celega telesa. Mackay (2006) navaja
rezultate pred/po izobraževanju, ki pokažejo 78,9% / 88,2% občutljivost ter specifičnosti
76,9%, ki ostaja enaka tudi po izobraževanju. Hargreaves (1995) v svoji raziskavi navaja
specifičnost 76,2%, ki po izobraževanju naraste na 81,3%.
Povprečna specifičnost ocenjevanja radioloških inženirjev v naši raziskavi je bila 98,1%, z
najnižjo specifičnostjo 94,4% in najvišjo specifičnostjo 100%. Hargreaves (1995) navaja
specifičnost 96,4, ki se je po izobraževanju nekoliko znižala na 96,1%.
Rezultati raziskave, ki jo je opravil Brealey et al. (2004) nam prav tako pokažejo primerljive
rezultate z rezultati naše raziskave. Brealey et al. poroča o povprečni občutljivost radioloških
inženirjev s podiplomskim izobraževanjem pri izdajanju začasnih mnenj za apendikularen
skelet, ki je bila 94,5% in 97,8% specifičnost. Naša povprečna stopnja občutljivosti
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prepoznavanja nepravilnosti je nekoliko nižja in znaša 86,7% in senzitivnosti, ki je nekoliko
višja in znaša 98,1%.
Tudi raziskava, ki sta jo naredila Brown in Leschke (2012) pokaže primerljive rezultate,
povprečna občutljivost je bila 80,4% in specifičnost 98,0%. PNV je bila 93,6% in NNV
93,5%. Povprečna PNV v naši raziskavi je bila 93,8% in povprečna NNV 96,9%.
Raziskava, ki so jo opravili Hlongwane et al. (2013) prav tako pokaže primerljive rezultate z
našo študijo. V raziskavi so ocenjevali apendikularni in aksialni skelet ter pri tem dosegli pri
apendikularnem skeletu občutljivost 76,0% in specifičnost 99,4%. Ocenjevali so prav tako
skelet odraslih pacientov kot tudi otrok. Občutljivost pri prepoznavanju nepravilnosti
odraslega skeleta je bila 77,4% in specifičnost 99,2% pri ocenjevanju otroškega skeleta pa je
bila dosežena občutljivost 63,1% in senzitivnost 100%.
V naši raziskavi smo se omejili na ocenjevanje apendikularnega skeleta odraslih kot tudi
otrok. Po mnenju Brealey et al. (2006) naj bi ocenjevanje rentgenogramov glave, hrbtenice,
prsnega koša pljuč in trebuha predstavljalo kompleksnejše znanje, ki naj bi ga med študijem
medicine pridobili zdravniki. Le-ti naj bi tekom študija pridobili sposobnost višjih
taksonomskih ciljev kot sta sinteza in analiza.
Donovan (2005) je mnenja, da preproste binarne odločitve kot - ali je zlom ali pa zloma ni, na
rentgenogramih, narejenih na urgenci, lahko pridobimo enostavno, izboljšanje uspešnosti pa
prihaja s povečevanjem izkušenosti, ki izboljša tudi specifičnost. Ocena rentgenogramov
prsnega koša in trebuha je zahtevnejša in potrebno je dobro znanje anatomije, patofiziologije
in drugih bazičnih znanj, ki jih povezujemo z slikovnimi izsledki. Povezovanje vseh naštetih
znanj vodi v postavitev diagnoze (Donovan, 2005).
Robinson (1997) trdi, da je najbolj pomemben del pridobljenega znanja sposobnost razumeti
klinično umeščenost radiološke preiskave in kakšen je njen pomen za nadalno obravnavo
bolnika.
Ocenjevanje otroškega skeleta je po mnenju nekaterih avtorjev (Smith in Younger, 2002)
težavnejše in zahteva več izkušenj V nekaterih raziskavah so radiološko ocenjevanje
otroškega skeleta izključili iz raziskav zaradi velike možnosti povišanja stopnje lažno
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pozitivnih opredelitev. To podpira tudi Orames (1997), ki poudarja, da so lahko interpretacije
otroških rentgenogramov zapletene zaradi epifiznih rastnih predelov, ki jih lahko narobe
ocenimo kot nepravilnost. Rezultati naše raziskave so pokazali, da ocenjevanje
rentgenogramov otroškega skeleta radiološkim inženirjem ni povzročalo posebnih težav.
Lažno pozitivna ocena otroškega skeleta je bila prisotna v 4 primerih (2,6%) in lažno
negativena ocena v dveh primerih (1.3%).

Pri ocenjevanju apendikularnega skeleta pri

odraslih pa je bilo lažno pozitivnih ocen 6 (0,09%) in lažno negativnih ocen 18 (2,9%). Tudi
Smith in Younger (2002) navajata slabše rezultate pri prepoznavanju nepravilnosti otroškega
skeleta, kar pripisujeta zahtevnejši rentgenski anatomiji le-tega.
V zdravstvenem sistemu, ki je uveljavljen v Republiki Sloveniji, lahko rentgenograme brez
predhodno izdanih mnenj (izvidov) radiologov ocenjujejo tudi zdravniki drugih specialnosti,
če je to v kurikulumu njihovih specializacij. Že leta 1998 ob praznovanju stote obletnice
odkritja rentgenskih žarkov prof. dr. Vladimir Jevtić, dr. med. spec., v svojem predavanju
poudaril, da so radiologi prezasedeni z "rutinskimi opravili".
V UKC Maribor specializanti in specialisti kirurških strok, ki med drugim opravljajo delo v
urgentnih travmatoloških ambulantah ocenjujejo rentgenograme skeleta sami. Pri poškodbah
prsnih organov in trebuha pa je potrebno rentgenograme dodeliti radiologu in le-ta napiše
izvid. Pri tem radiolog ne ocenjuje poškodbe reber (zaradi drugačne tehnike slikanja) ampak
organe v sami prsni votlini in trebuhu. Zdravnik v urgentni ambulanti bolnikove obravnave ne
zaključi dokler (med drugimi) ne pridobi tudi mnenja (izvida) radiologa. Na podlagi naše
raziskave menimo, da bi bil ustrezno prilagojen sistem RDS zdravnikom v dodatno pomoč, ob
že obstoječi pomoči nadzornih zdravnikov.
Znanje radioloških inženirjev v RDS bi lahko uporabili v organizaciji dela novo nastajajočega
urgentnega centra v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Veliko število naročenih
radioloških preiskav lahko privede do daljših čakalnih dob za težko poškodovane bolnike, kar
lahko privede do nesoglasij in nezadovoljstva bolnikov (Overton-Brown & Anthony, 1998).
RDS bi lahko torej postal model za razvrščanje bolnikov po resnosti poškodb in s tem
omogočil prednostne obravnave bolnikov, kjer je to potrebno.
Menjava modela klinične prakse v radiologiji vključuje vprašanja etike, odgovornosti, pravne
odgovornosti, statusa in ugleda ter tudi dojemanja moči. Zaradi želje po strokovnem znanju in
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uporabi le-tega v timskem delu v urgentnih travmatoloških ambulantah si mnogi radiološki
inženirji želijo sprejetja podobnega sistema kot je RDS tudi v našem zdravstvenem sistemu.
V raziskavi, ki jo je leta 1997 opravil Field-Boden (Field- Boden, 1997) je potrdila, da
radiološki inženirji, ki sodelujejo v sistemu označevanja slik, pri svojem delu dosegajo večje
zadovoljstvo in posledično se je izboljšala tudi kvaliteta rentgenogramov.
V Veliki Britaniji so se dane spremembe od leta 1981 najprej začele pojavljati na radioloških
oddelkih, kjer so opravljali rentgenska slikanja za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant.
Kot pomoč pri postavitvi pravilne diagnoze pri poškodovanih pacientih le-te zdravniki
največkrat napotijo na rentgensko slikanje. Radiološki inženir, ki dela na radiološki
diagnostiki za potrebe urgentnih ambulant, je po navadi prvi, ki vidi rentgenograme teh
pacientov. Prvi tako ocenjuje tehnično in projekcijsko sprejemljivost slike. Radiološki
inženirji so v dani situaciji dolžni narediti diagnostično uporabne in strokovno korektne
rentgenograme. Pogosto so slike narejene v "prirejenih" projekcijah, ki niso popolnoma
primerljive s klasičnimi zahtevami radiologije. Pri obravnavi poškodovanih pacientov se
morajo radiološki inženirji prilagajati poškodbam, projekcije anatomskih struktur pa opraviti
glede na zmožnost pacienta za premikanje okončin. Ta je po navadi v primeru zloma zaradi
bolečine močno zavrta. Radiološki inženirji se pri svojem delu za potrebe urgentnih ambulant
tako pogosto samostojno odločijo za izvedbo dodatnih slikanj in projekcij določenih predelov
telesa, kar je odvisno od nepravilnosti (zloma), ki ga vidijo na sami rentgenski sliki.
Zmožnost trenutnega (takojšnjega) prepoznavanja nepravilnosti na slikanem skeletu je torej
nujno potrebna za hitro in učinkovito obravnavanje poškodovanca. Samostojna odločitev
radiološkega inženirja za dodaten rentgenogram pacientu tako prihrani čakanje na ponovno
napotitev na slikanje in mu lahko omogoči hitrejšo ustrezno zdravljenje. Glede na to, da
radiološki inženir izvede slikanja skeleta poškodovanca in pri tem tudi pozna način izvedbe
slikanja (prirejena projekcija) smo mnenja, da lahko tudi, v nekaterih primerih, lažje prepozna
prisotnost nepravilnosti (zloma) na rentgenogramu, sploh v primerih ko položaj telesa
bistveno odstopa od standardne projekcije, ki se uporablja v strokovni literaturi.
V primeru dodatnih izobraževanj radioloških inženirjev bi lahko le-te uspešno uporabili kot
pomoč za predhodno razvrščanje (triažo) bolnikov glede na nujnost obravnave pri zdravniku v
urgentni ambulanti. Označevanje nepravilnosti (zlomov) na rentgenogramih bi lahko s pridom
uporabili tudi mlajši zdravniki, ki pri svojem delu še niso pridobili izkušenj pri prepoznavanju
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zlomov na rentgenogramih. S tem bi razbremenili nadzorne specialiste kirurge, ki so mladim
zdravnikom sicer dosegljivi 24 ur, vendar so pogosto zasedeni z drugimi opravili (operacije).
S sistemom prepoznavanja in označevanja nepravilnosti radioloških inženirjev tudi
morebitnim spregledanim zlomom ter s tem povezanim zapoznelim zdravljenjem in
posledično tudi morebitnim odškodninskim zahtevkom.
Uvedba sistema označevanja nepravilnosti na rentgenogramih za potrebe urgentnih
travmatoloških ambulant bi v našem zdravstvenem sistemu predstavljala v svetu sprejet in
verjetno stroškovno učinkovit način uporabe znanja in spretnosti radioloških inženirjev pri
oskrbi bolnikov v urgentnih travmatoloških ambulantah. S tem bi tudi formalizirali že sedaj
obstoječo neformalno komunikacijo radioloških inženirjev z bolniki in tudi z zdravniki v
urgentnih ambulantah, ki se je do sedaj izkazala za učinkovito in ne predstavlja ovire pri
vsakodnevnem delu.
Podatki iz leta 2004 pokažejo, da 81% bolnišnic v Veliki Britaniji uporablja RDS (Price,
2007). Usposabljanje in nadzor nad radiološkimi inženirji, ki sodelujejo v sistemu RDS poleg
izobraževalnih ustanov College of Radiographers, izvajata tudi vladni organizaciji Health
Professions Council in Quality Asurance Agency.
Če pričakujemo od radiološkega inženirja, da naredi kvaliteten rentgenogram oziroma skupek
digitalnih radioloških podatkov o pacientovem telesu, ga moramo tudi ustrezno strokovno
izobraziti. Le tako bo ob napotitvi bolnika na rentgensko slikanje istočasno vnaprej prepoznal
končni cilj radiološke preiskave to je – ustrezno prikazati poškodbo slikanega skeleta v našem
primeru. Radiološki inženir mora vedeti kaj želimo prikazati na rentgenogramu in v kakšni
obliki, tega pa brez znanja in izkušenj o pričakovanih nepravilnostih, poškodb, od njega ne
moremo zahtevati.
Znanje o rentgenski anatomiji in patologiji je nujno potrebna sestavina vsakodnevnega dela
radiološkega inženirja. Njegov izdelek je rentgenogram, ki je dejansko iskanje patologije (saj
to je tudi edini upravičen razlog obsevanja pacienta). Torej je stališče, da radiološki inženir ne
sme in ne more videti nepravilnosti na rentgenogramih neupravičeno.
Po našem mnenju je označevanje zaznane nepravilnosti s strani radiološkega inženirja del
njegovega dela in služi kot pomoč zdravniku pri obravnavi pacienta in nikakor ne posega v
njegove pristojnosti.
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V pregledani literaturi v državah, kjer uporabljajo RDS že več let, nismo zaznali opisanih
težav glede poseganja radioloških inženirjev v zdravnikove pristojnosti, kot tudi ne
nasprotovanja temu sistemu.

Omejitve študije
Pomembna omejitev naše študije je ocenjevanje apendikularnega skeleta in ne celotnega
telesa (glave, hrbtenice, prsnega koša pljuč in trebuha). Mnenja smo, da bi radiološki inženirji
lahko ocenjevali tudi rentgenogramen aksialnega skeleta, vendar smo se z zdravnikom, ki
nam je služil kot »zlati standard« dogovorili za ocenjevanje apendikularnega skeleta.
Omejitev študije predstavljajo tudi same poškodbe. V vsakodnevni praksi opažamo povečane
stopnje posameznih tipov poškodb tudi glede na letni čas. Tipe poškodb in stopnje težavnosti
poškodb v naši raziskavi nismo ocenjevali.
V naši raziskavi so radiološki inženirji na rentgenogramih le označevali zaznane nepravilnost,
ki jih nismo poimenovali ali kako drugače označili. Poimenovanje tipov poškodb bi verjetno
vplivalo na rezultat, ki bi po našem mnenju bil slabši od sedanjega. V vsakodnevni praksi so
se namreč radiološki inženirji naučili prepoznavati nepravilnosti, poimenovanje le teh pa je
bilo vedno v domeni zdravnikov.
Rezultate naše študije tudi ne moremo prenesti na vso populacijo radioloških inženirjev,
ampak lahko ocenjujemo le v raziskavi sodelujoče radiološke inženirje.
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6 ZAKLJUČEK
Statistična analiza natančnosti, občutljivosti in specifičnosti radioloških inženirjev ( z več kot
25 let delovnih izkušenj), ki so ocenjevali rentgenograme apendikularnega skeleta za potrebe
urgentne travmatološke ambulante je pokazala pozitivne rezultate: 97,1% natančnost, 98,8%
specifičnost ter 93,2% občutljivost. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da imajo
radiološki inženirji z daljšo delovno dobo in več izkušnjami visoko stopnjo znanja pri
prepoznavanju nepravilnosti slikanega skeleta.
Menimo, da bi se lahko ta znanja in sposobnosti radioloških inženirjev koristno uporabila pri
delu urgentnih travmatoloških ambulant, za hitrejše in osredotočene zdravstvene obravnave
pacientov.
Predlagamo uvedbo ustreznega podiplomskega izobraževanja, ki bi zajemal prepoznavanja in
poimenovanja nepravilnosti na rentgenogramih.
Objavljeni podatki in dostopna literatura kažejo uspešnost delovanja RDS sistema v državah
Združenega kraljestva, Severne Amerike, Kanade, Danske in drugih držav. Ne glede na
razlike v zdravstvenih sistemih teh držav, menimo, da bi lahko RDS sistem učinkovito
uporabili tudi v zdravstvenem sistemu Republike Slovenje.
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IZVLEČEK
Uvod »Red dot system« (RDS) je sistem, kjer radiološki inženirji na rentgenogramih, ki so
narejeni za potrebe travmatološke urgentne ambulante z rdečo piko (ali kako drugače)
označijo rentgenogram, na katerem vidijo (ali pa menijo, da vidijo) prisotnost nepravilnosti.
Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo točnosti, občutljivosti in specifičnosti
prepoznavanja in označevanja nepravilnosti na rentgenogramih apendikularnega skeleta.
Metode dela: Šest radioloških inženirjev je po sistemu RDS ocenilo 1560 rentgenogramov
apendikularnega skeleta, ki so bili narejeni za potrebe urgentne travmatološke ambulante. Iste
rentgenograme je kot »zlati standard« ocenil tudi nadzorni specialist kirurg. V raziskavi smo
ocenjevali različne vidike diagnostičnih sposobnosti kot so natančnost, občutljivost,
specifičnost, PPV in NPV. Izračunali smo stopnjo ujemanja z »zlatim standardom« (kappa
koeficient) in izračunali še vse omenjene diagnostične parametre posamezno za inženirje z do
3 leta in več kot 25 let delovnih izkušenj. Radiološki inženirji predhodno niso imeli nobenega
dodatnega izobraževanja, ki bi zajemalo prepoznavanje in označevanje nepravilnosti na
rentgenogramih. Rezultati in razprava: Povprečna točnost ocen radioloških inženirjev v
primerjavi z »zlatim standardom«, je bila 96,1% (standardna deviacija (SD) 3,3%).
Občutljivost ocenjevanja je bila v povprečju 86,7 % (SD 13,2%), povprečna specifičnost
ocenjevanja je bila 98,1% (SD 2,2 %), PNV je bila 93,8% (SD 8,4%), NNV je bila 96,9% (SD
3,3%). Radiološki inženirji z delovno dobo več kot 25 let so ocenjevali točneje (97,8%; 95%
IZ) kot radiološki inženirji z delovno dobo do treh let (94,4%, 95% IZ). Ujemanje ocen z
ocenami nadzornega zdravnika je bilo zmerno do zelo močno (povprečni koeficient kappa
0,88, SD 0,11), z najnižjim koeficientom kappa 0,72 in najvišjim 0,98. Rezultati pokažejo
natančnost, občutljivost in specifičnost prepoznavanja nepravilnosti na rentgenogramu, ki je
primerljiva z "zlatim standardom". Sklep: Radiološke inženirje s takšnimi znanji bi lahko
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uporabili kot pomoč za predhodno razvrščanje bolnikov glede na nujnost obravnave v
urgentni ambulanti, kot tudi za pomoč mlajšim zdravnikom v urgentnih ambulantah, ki pri
svojem delu še niso pridobili izkušenj pri prepoznavanju nepravilnosti na rentgenogramih.
Ključne besede: "sistem rdeče pike" (RDS), shema radioloških inženirjev za zaznane
nepravilnosti (RADS), predhodno mnenje radiološkega inženirja (ROF), točnost, občutljivost
in specifičnost prepoznavanja zlomov.

ABSTRACT
Introduction: The system of recognizing and marking abnormalities (fractures) on X-ray
images, obtained by radiographers for the needs of traumatology emergency outpatient
clinics, was introduced in the United Kingdom (Great Britain) in 1981 under the name of
"Red Dot System" (RDS). It was introduced as an additional tool for the proper interpretation
of X-ray images, especially for young physicians, who worked at emergency outpatient
clinics. Thy system is based on voluntary and in places also obligatory system of cooperation
among radiographers, who are required to complete prior postgraduate training in successfully
pass the necessary examinations. Purpose: The purpose of this study was to establish the
level of accuracy, sensitivity, specificity for the recognition and marking of abnormalities on
X-ray images of appendicular skeleton in the participating radiographers, employed at the
Departmetn of Radiology, University Medical Centre Maribor, and compare with studies
conducted in countries with the RDS system implemented and used in everyday practice.
Work method: In a period of 4 months, 6 radiographers, participating in the study, estimated
1560 X-ray images of appendicular skeleton by using the RDS. The same images were also
assessed as the “golden standard” by the supervising specialist surgeon. We evaluated
different aspects of diagnostic skills, such as accuracy, sensitivity, specificity, PNV and NNV.
We calculated the level of agreement with the “golden standard” (kappa coefficient) and all
mentioned diagnostic parameters individually for radiographers with up to 3 years and more
than 25 years of working experience. Radiographers had no previous additional training,
which would include the recognition and marking of abnormalities on X-ray images. Results:
The average accuracy of estimations made by radiographers in comparison to the “golden
standard” was 96.1% (SD 3.3%). Sensitivity was on average 86.7% (SD 13.2%), mean
specificity of estimation was 98.1% (SD 2.2%), PNV was 93.8% (SD 8.4%), NNV was
96.9% (SD 3.3%). Radiographers with more than 25 years of working experiences reached a
higher level of accuracy (97.8%; 95% CI) than those with up to three years of working
experiences (94.4%, 95% CI). Agreement of estimations with those produced by the
supervising physician was moderate to very high (mean coefficient kappa 0.88, SD 0.11), the
lowest coefficient kappa being 0.72 and the highest 0.98.
Discussion and conclusion: The results of estimated diagnostic parameters were comparable
with the “golden standard“. In cases where additional undergraduate and postgraduate
targeted training is available, as in the UK, we believe that the results would be even better.
Radiographers with such knowledge would be of great assistance in categorizing patients
regarding the level of emergency at an emergency outpatient clinic. At the same time, young
physicians could use such a system at emergency outpatient clinic to gain experience in the
field of recognizing abnormalities on X-ray images.
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Keywords: Red Dot System, (RDS), Radiographer Abnormality Detection Scheme (RADS),
Radiographer Opinium Form (ROF), accuracy, sensitivity and specificity for recognition of
trauma.

UVOD
Mnoge države v svojih zdravstvenih sistemih poskušajo ugoditi vsem potrebam po
radioloških preiskavah in primanjkovanje radiologov nadomeščajo s širitvijo in prenosom
spretnosti ter znanj s področja radiologov na radiološke inženirje, ki so predhodno opravili
dodatna strokovna izobraževanja. V začetku 80-ih let so v Veliki Britaniji uvedli "red dot
system" (RDS) (Berman et al., 1985), ki so ga s predhodnimi podiplomskimi izobraževanji
nadgradili v "sistem poročanja radioloških inženirjev" (ROF) (Smith in Younger, 2002).
RDS se je razširil iz radiološke diagnostike urgentnih ambulant na računalniško tomografsko
(CT) in magnetno resonančno (MR) diagnostiko, diagnostiko na področju gastro-enteroloških
preiskav s kontrastnim sredstvom, torakalno diagnostiko ter aplikacijo kontrastnih sredstev.
RDS se je razširil tudi v druge države Združenega kraljestva (Irska, Škotska, Avstralija, Nova
Zelandija, Nigerija), v Severno Ameriko (ZDA in Kanado) ter nekatere evropske države, kot
sta Danska in Nizozemska.
RDS je bil uveden leta 1980 v Earling General Hospital v Veliki Britaniji po tem, ko je mlad
zdravnik spregledal zlom kolka. Zaradi povečanega obsega dela radiologa izvid ni bil
pravočasno napisan. Projekt RDS je potekal vzporedno tudi v Northwick Park Hospital
(Berman et al., 1985). Po opravljeni raziskavi je Berman (1985) zavzel stališče, da lahko
radiološki inženirji prepoznajo in označijo rentgenograme, na katerih vidijo nepravilnost
(zlom) ali predvidevajo, da je le-ta prisotna. Predlagal je, da bi lahko označevanje
nenormalnosti na rentgenski sliki na urgentnih oddelkih postala »stalna praksa« in da bi bilo
to za mlade urgentne zdravnike »klinično koristno«, ker bi pri nadaljnji obravnavi pacienta
tako potrebovali le pogled na označeno rentgensko sliko.
RDS je sistem, kjer radiološki inženirji v urgentnih ambulantah z rdečo piko (ali kako
drugače) označijo rentgensko sliko, na kateri vidijo (ali pa menijo, da vidijo) prisotnost
nepravilnosti (zlom, izpah in tujek). (Cheyne et al., 1987; Hargreaves in Mackay, 2003).
RDS je prepoznavanje, ki temelji na vizualni metodi analize za razliko od analitičnega
pristopa k zaznavi slikovnih funkcij s posledičnim procesom razumevanja osnov patologije in
prikaza njihovih zdravstvenih pomenov (Brealey et al., 2006).
RDS je metoda, s katero lahko radiološki inženir komunicira s člani urgentne ekipe in opozori
na prisotnost anomalije na rentgenski sliki (Loughran 1994; Orames 1997).
Raziskava, ki je potekala v večjih urgentnih centrih v Veliki Britaniji leta 1991, je pokazala,
da se uporablja RDS v 25% vseh oddelkov (James et al. 1991). Do leta 1995 je bilo teh
oddelkov že 50% (College of Radiographers, 1996) in v raziskavi v letu 1999 je navedeno,
da RDS v urgentnih ambulantah uporablja že 85% vseh urgentnih oddelkov (McConnell in
Webster, 2000). Veliko radioloških oddelkov izvaja RDS z radiološkimi inženirji, ki nimajo
dodatnega predhodnega izobraževanja. Znanja in veščine so si radiološki inženirji pridobili z
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delovnimi izkušnjami in brez dodatnega formalnega izobraževanja. Sodelovanje v RDS je
praviloma prostovoljno.
V raziskavi, ki sta jo objavila Hargreaves in Mackay (2003) je zapisan protokol ocenjevanja
RDS sistema, ki ga uporabljajo v angleških bolnišnicah.
Protokol RDS
-

Sistem se uporablja 24 ur na dan.
Označevanje z rdečo piko je neobvezno za radiološkega inženirja in nima uradne
diagnostčne vrednosti

Kaj označujemo z rdečo piko:
-

nenaden zlom,
izpah,
tujek.
Simptomi mehkega tkiva:

-

izliv v komolcu,
izliv v kolenu.

Česa ne označujemo z rdečo piko:
-

otekanja mehkega tkiva v odsotnosti zloma,
osteoartritisa,
trebuha (razen tujka),
toraksa (razen poškodbe reber).

NAMEN IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Po našem vedenju raziskava, v kateri bi ocenjevali sposobnost radioloških inženirjev v
prepoznavanja zlomov apendikularnega skeleta, v Republiki Sloveniji še ni bila opravljena.
Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo natančnosti, občutljivosti in specifičnosti v raziskavi
sodelujočih radioloških inženirjev v prepoznavanju in označevanju nepravilnosti na
rentgenogramih apendikularnega skeleta za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
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METODE DELA
V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 6 diplomiranih radioloških inženirjev (dodiplomski
študij) na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, ki so bili v času raziskave zaposleni na
Radiološkem oddelku UKC Maribor. Sodelujoči radiološki inženirji niso imeli nobenega
predhodnega formalnega izobraževanja glede predmeta raziskave. Pri svojem delu so
razporejeni v t.i. "urgentno skupino" in svoje delo med drugim opravljajo tudi na rentgenski
diagnostiki, ki deluje za potrebe urgentnih ambulant Univerzitetnega kliničnega centra
Maribor.
Trije diplomirani radiološki inženirji so imeli delovno dobo nad 25 let, trije pa 3 leta ali manj.
Ko so bili v raziskavi sodelujoči radiološki inženirji pri svojem delu razporejeni na
rentgensko diagnostiko, kjer se izvaja slikanje za potrebe urgentnih travmatoloških ambulant,
so po sistemu RDS ocenjevali rentgenograme v smislu, ali vidijo kakšno nepravilnost (zlom,
izpah ali tujek) ali ne; to so potem označili na napotnici s kljukico brez opisa kaj so videli.
Omejili smo se na ocenjevanje apendikularnega (Paterson et al. 2004) skeleta (celotne roke z
rameni in ključnico ter celotne noge z medenico). Iz ocenjevanja smo izvzeli ocenjevanje
aksialnega skeleta (skeleta glave, celotne hrbtenice, prsnega koša ter prsnih in abdominalnih
organov). Ocenjevali so rentgenograme odraslih pacientov in tudi otrok. Raziskava je
potekala od februarja do maja 2012.
Skupno so tako radiološki inženirji ocenili 780 opravljenih preiskav apendikularnega skeleta
to je 1560 rentgenogramov.
Zdravniki, ki so bili tudi napotni zdravniki iz urgentne ambulante, o potekajoči raziskavi niso
bili predhodno obveščeni (večja objektivnost raziskave). V raziskavo smo vključili zdravnike
specializante in zdravnike specialiste, ki so bili na dan, ko je sodelujoči radiološki inženir
delal na urgentni rentgenski diagnostiki, redno razpisani za delo v urgentni ambulanti.
Vse rentgenograme in ocene v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev ter ocene in
postavitev diagnoze urgentnega zdravnika je kot "zlati standard" naknadno po sistemu
"hladnega poročanja" (ang. cold reporting oziroma "zapoznelo poročanje") pregledal in ocenil
še v raziskavi sodelujoči nadzorni zdravnik specialist travmatolog z več kot 25-letnimi
izkušnjami in s habilitacijo profesorja na Medicinski fakulteti v Mariboru.
Slike vsakega posameznega bolnika je ponovno pregledal, podal svoje radiološko mnenje o
diagnozi, pregledal pacientovo osebno dokumentacijo o poškodbi (ambulantni karton) ter
preveril in označil postavitev radiološke diagnoze zdravnika v urgentni ambulanti, ki je vodil
bolnikovo obravnavo. V okviru diagnoze je ovrednotil oceno zdravnika v smislu, ali je videl
zlom ne.
Diagnostično natančnost ocenjevanja rentgenskih posnetkov radioloških inženirjev in
zdravnika v urgentni ambulanti smo ovrednotili z naslednjimi statističnimi merami:
natančnost, občutljivost, specifičnost, pozitivna napovedna vrednost, negativna napovedna
vrednost. Kot referenčna vrednost nam je služila ocena nadzornega zdravnika.
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Za primerjavo ocen radioloških inženirjev in zdravnika v urgentni ambulanti z ocenami
nadzornega zdravnika smo uporabili McNemarjev test, za primerjavo vrednosti vseh
radioloških inženirjev skupaj pa parni t-test.
Ujemanje ocen radioloških inženirjev in ocene zdravnika v urgentni ambulanti z oceno
nadzornega zdravnika smo ovrednotili s koeficientom kappa in pripadajočim 95 % IZ.
Zdravstvena dokumentacija, ki je bila uporabljena v raziskavi je arhivirana v UKC Maribor in
je lahko ponovno preverjena.
Za analizo podatkov smo uporabili statistični program SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
ZDA).

REZULTATI IN RAZPRAVA
V raziskavi sodelujoči radiološki inženirji so ovrednotili vseh 1560 rentgenogramov in jih
označili ali vidijo nepravilnot (zlom, izpah ali tujek) ali ne. Referenčni zdravnik je po
ponovnem pregledu vseh rentgenogramov ocenil odločitev radiološkega inženirja z :
RP = resnično pozitivna ocena (rentgenogrami, na katerih so radiološki inženirji pravilno
ugotovili prisotnost nepravilnosti),
RN = resnično negativna ocena (rentgenogrami, na katerih so radiološki inženirji pravilno
ugotovili odsotnost nepravilnosti).
LP = lažno pozitivna ocena ( rentgenogrami, na katerih so radiološki inženirji nepravilno
ocenili prisotnost nepravilnosti, čeprav je dejansko ni bilo).
LN = lažno negativna ocena (rentgenogrami, na katerih radiološki inženirji niso prepoznali
dejansko prisotnega nepravilnosti).

Tabela 1 prikazuje število pregledanih posnetkov glede na posameznega ocenjevalca –
radiološkega inženirja.

Tabela 1. Število pregledanih rentgenogramov (krat dve
projekciji) glede na posameznega ocenjevalca – radiološkega
inženirja.
Ocenjevalec

Število pregledov

1

119

6

2

144

3

142

4

134

5

119

6

122

Skupaj

780

> 25 let

< 3 leta

Tabela 2 in 3 prikazujeta ocene rentgenogramov radioloških inženirjev s do 3 ali manj in z
več kot 25 leti delovnih izkušenj.

Tabela 2. Ocena rentgenogramov radioloških inženirjev z več kot 25 let delovne
dobe in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalci

Zlom

69

4

73

1–3 (>25 let)

Ni zloma

5

327

332

Skupaj

74

331

405

Tabela 3. Ocena rentgenogramov radioloških inženirjev s 3 leti ali manj delovne
dobe in nadzornega zdravnika.
Nadzorni zdravnik
Zlom

Ni zloma

Skupaj

Ocenjevalci

Zlom

54

6

60

4–6 (<3 leta)

Ni zloma

15

300

315

7

Skupaj

69

306

375

Izračuni natančnosti, občutljivost in specifičnost v raziskavi sodelujočih radioloških
inženirjev v primerjavi z nadzornim zdravnikom (»zlati standard«) so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4. natančnost, občutljivost in specifičnost ocen radioloških inženirjev.
Natančnost

Občutljivost

Specifičnost

%

95 % IZ

%

95 % IZ

%

95 % IZ

1

97,5

92,9–99,1

96,0

79,6–99,9

97,9

92,5–99,7

2

99,3

96,2–99,9

95,8

78,9–99,9

100,0

97,0–100,0

3

96,5

92,0–98,5

88,0

68,8–97,5

98,3

94,0–99,8

4

92,5

86,8–95,9

84,6

65,1–95,6

94,4

88,3–97,9

5

99,2

95,4–99,9

94,1

71,3–99,9

100,0

96,4–100,0

6

91,8

85,6–95,5

61,5

40,6–79,8

100,0

96,2–100,0

Ocenjevalec

IZ=interval zaupanja

Povprečna natančnost ocen radioloških inženirjev je bila 96,1% (SD 3,3), kar pomeni, da se je v
povprečju 96,1% ocen zlomov radioloških inženirjev ujemalo z oceno zlomov, ki jo je postavil
nadzorni zdravnik. Točnost ocene zdravnika v urgentni ambulanti je bila 98,5%, radiološki inženirji
z delovno dobo več kot 25 let so ocenjevali z natančnostjo 97,8 %, radiološki inženirji z delovno
dobo treh let ali manj pa z točnostjo 94,4%.
Občutljivost ocenjevanja radioloških inženirjev je bila v povprečju 86,7% (SD 13,2%), z
najnižjo občutljivostjo 61,5% pri ocenjevalcu 6 in najvišjo občutljivostjo 96% pri ocenjevalcu
1. Občutljivost ocenjevanja zdravnika v urgentni ambulanti je bila 96,5%, pri radioloških
inženirjih z delovno dobo več kot 25 let je bila občutljivost 93,2%, pri radioloških inženirjih z
delovno dobo treh let ali manj pa 78,3%.
Povprečna specifičnost ocenjevanja radioloških inženirjev je bila 98,1% (SD 2,2 %), z
najnižjo specifičnostjo 94,4% in najvišjo specifičnostjo 100%. Specifičnost ocenjevanja je
bila pri zdravniku v urgentni ambulanti 98,9 %, pri radioloških inženirjih z delovno dobo več
kot 25 let je bila 98,8%, pri radioloških inženirjih z delovno dobo treh let ali manj pa 98,0%.
Povprečni koeficient kappa za ujemanje med radiološkimi inženirji in nadzornim zdravnikom
je bil 0,88 (SD 0,11), z najnižjo vrednostjo 0,72 in najvišjo vrednostjo 0,98. Ujemanje ocen
radioloških inženirjev z več kot 25 leti delovne dobe in ocen nadzornega zdravnika prav tako
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zelo močno (koeficient kappa 0,93), ocen radioloških inženirjev s 3 leti ali manj delovne dobe
pa močno (koeficient kappa 0,80).
Radiološki inženirji, ki so sodelovali v raziskavi predhodno niso imeli nobenega formalnega
dodatnega izobraževanja v smislu prepoznavanja nepravilnosti na rentgenogramih.

Z raziskavo ugotovimo, da so rezultati v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev v
prepoznavanju nepravilnosti na rentgenogramih za potrebe urgentne travmatološke ambulante
primerljivi z rezultati zdravnikov v urgentnih ambulantah kot tudi nadzornega zdravnika. Pri
tem ugotovimo, da so radiološki inženirji z delovno dobo več kot 25 let dosegli boljše
rezultate v vseh izračunanih diagnostičnih parametrih (natančnost, občutljivost in
specifičnost) kot radiološki inženirji do 3 leta delovne dobe. Radiološki inženirji z delovno
dobo nad 25 let so pri svojih odločitvah imeli 4 lažno pozitivne rezultate in 5 lažno
negativnih rezultatov. Radiološki inženirji z do 3 leta delovne dobe pa so imeli 6 lažno
pozitivnih in 15 lažno negativnih rezultatov. Zdravniki v urgentni ambulanti so imeli 7 krat
lažno pozitiven rezultat in 5 krat lažno negativen rezultat.
V primerjanju rezultatov študij, ki so bile opravljene v letih od 1985-2012 in našo študijo nam
le-te nam kažejo primerljive rezultate. Naša raziskava je pokazala, da je dosežena povprečna
natančnost ocen nepravilnosti na rentgenogramih apendikularnega skeleta v raziskavi
sodelujočih radioloških inženirjev 96,1 %. Inženirji z delovno dobo več kot 25 let so
ocenjevali z natančnostjo 97,8%, radiološki inženirji z delovno dobo treh let ali manj pa z
natančnostjo 94,4%. V vseh v nadaljevanju navedenih raziskavah so radiološki inženirji
ocenjevali skelet celotnega telesa, prsni koš in trebuh. Tako Renwick (1991) navaja
natančnost ujemanja ocen radioloških inženirjev z radiologi, ki je bila 90,6%, Robinson
(1996) navaja natančnost 95,7%, Smith in Younger (2002) pa podajata rezultate natančnosti
radioloških inženirjev, ki je bila pri prepoznavanju nepravilnosti apendikularnega skeleta,
94,8%.
Študije, ki so v svoji analizi rezultatov prikazale stopnjo občutljivosti in senzitivnosti so
zajemale rezultate pred in po izobrževanju (Morrison et al., 1999; Hargreaves, 2003;
Robinson, 1996; Mackay, 2006). Povprečna občutljivost radioloških inženirjev v naši
raziskavi v primerjavi z referenčnim zdravnikom je bila 86,7% in specifičnost 98,1%.
Najnižjo občutljivost je imel radiološki inženir z do 3 leta delovnih izkušenj (61,5%), najvišjo
pa radiološki inženir nad 25 leti delovnih izkušenj (96%). Naša stopnja občutljivosti in
specifičnosti brez izobraževanja je nekoliko višja od primerljivih študij vendar z omejitvijo,
da smo ocenjevali le apendikularen skelet in ne skelet celega telesa. Mackay (2006) navaja
rezultate pred/po izobraževanju, ki pokažejo 78,9% / 88,2% občutljivost ter specifičnosti
76,9%, ki ostaja enaka tudi po izobraževanju. Hargreaves (1995) v svoji raziskavi navaja
specifičnost 76,2%, ki po izobraževanju naraste na 81,3%.
Povprečna specifičnost ocenjevanja radioloških inženirjev v naši raziskavi je bila 98,1%, z
najnižjo specifičnostjo 94,4% in najvišjo specifičnostjo 100%. Hargreaves (1995) navaja
specifičnost 96,4, ki se je po izobraževanju nekoliko znižala na 96,1%.
Rezultati raziskave, ki jo je opravil Brealey et al. (2004) nam prav tako pokažejo primerljive
rezultate z rezultati naše raziskave. Brealey et al. poroča o povprečni občutljivost radioloških
inženirjev s podiplomskim izobraževanjem pri izdajanju začasnih mnenj za apendikularen
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skelet, ki je bila 94,5% in 97,8% specifičnost. Naša povprečna stopnja občutljivosti
prepoznavanja nepravilnosti je nekoliko nižja in znaša 86,7% in senzitivnosti, ki je nekoliko
višja in znaša 98,1%.
Tudi raziskava, ki sta jo naredila Brown in Leschke (2012) pokaže primerljive rezultate,
povprečna občutljivost je bila 80,4% in specifičnost 98,0%. PNV je bila 93,6% in NNV
93,5%. Povprečna PNV v naši raziskavi je bila 93,8% in povprečna NNV 96,9%.
Raziskava, ki so jo opravili Hlongwane et al. (2013) prav tako pokaže primerljive rezultate z
našo študijo. V raziskavi so ocenjevali apendikularni in aksialni skelet ter pri tem dosegli pri
apendikularnem skeletu občutljivost 76,0% in specifičnost 99,4%. Ocenjevali so prav tako
skelet odraslih pacientov kot tudi otrok. Občutljivost pri prepoznavanju nepravilnosti
odraslega skeleta je bila 77,4% in specifičnost 99,2% pri ocenjevanju otroškega skeleta pa je
bila dosežena občutljivost 63,1% in senzitivnost 100%.
V naši raziskavi smo ocenjevali rentgenograme apendikularnega skeleta odraslih bolnikov in
tudi otrok. Vsi radiološki inženirji z delovno dobo nad 25 let (radiološki inženirji 1 , 2 in 3),
ki so sodelovali v raziskavi so večino svojih delovnih let delo opravljali tudi v operacijskih
dvoranah. Tudi radiološki inženir 5 je v svojih treh letih delovne dobe delo opravljal tudi v
operacijski dvorani. Radiološka inženirja 4 in 6 pa sta svoje delo opravljala le v skeletni
diagnostiki in v diagnostiki urgentne ambulante. V okviru sodelovanja zdravstvenega tima v
operacijskih sobah, kjer se medsebojna znanja prepletajo, so radiološki inženirji z
neformalnimi pogovori s specialisti kirurgi in drugimi zdravstvenimi kadri pridobili znanja in
spretnosti v ocenjevanju rentgenogramov, načini in poteki operativnega ali konzervativnega
zdravljenja poškodovancev. Poznavanje o različnih oblikah in mehanizmih poškodb skeleta se
je kopičilo in zato je zmožnost prepoznavanja nepravilnosti tudi naraščala.
Donovan (2005) je mnenja, da preproste binarne odločitve kot - ali je zlom ali pa zloma ni, na
rentgenogramih, narejenih na urgenci, lahko pridobimo enostavno, izboljšanje uspešnosti pa
prihaja s povečevanjem izkušenosti, ki izboljša tudi specifičnost. Ocena rentgenogramov
prsnega koša in trebuha je zahtevnejša in potrebno je dobro znanje anatomije, patofiziologije
in drugih bazičnih znanj, ki jih povezujemo z slikovnimi izsledki. Povezovanje vseh naštetih
znanj vodi v postavitev diagnoze (Donovan, 2005).
Robinson (1997) trdi, da je najbolj pomemben del pridobljenega znanja sposobnost razumeti
klinično umeščenost radiološke preiskave in kakšen je njen pomen za nadalno obravnavo
bolnika.
Ocenjevanje otroškega skeleta je po mnenju nekaterih avtorjev (Smith in Younger, 2002)
težavnejše in zahteva več izkušenj V nekaterih raziskavah so radiološko ocenjevanje
otroškega skeleta izključili iz raziskav zaradi velike možnosti povišanja stopnje lažno
pozitivnih opredelitev. To podpira tudi Orames (1997), ki poudarja, da so lahko interpretacije
otroških rentgenogramov zapletene zaradi epifiznih rastnih predelov, ki jih lahko narobe
ocenimo kot nepravilnost. Rezultati naše raziskave so pokazali, da ocenjevanje
rentgenogramov otroškega skeleta radiološkim inženirjem ni povzročalo posebnih težav.
Lažno pozitivna ocena otroškega skeleta je bila prisotna v 4 primerih (2,6%) in lažno
negativena ocena v dveh primerih (1.3%). Pri ocenjevanju apendikularnega skeleta pri
odraslih pa je bilo lažno pozitivnih ocen 6 (0,09%) in lažno negativnih ocen 18 (2,9%). Tudi
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Smith in Younger (2002) navajata slabše rezultate pri prepoznavanju nepravilnosti otroškega
skeleta, kar pripisujeta zahtevnejši rentgenski anatomiji le-tega.
Radiološki inženir, ki dela na radiološki diagnostiki za potrebe urgentnih ambulant, je po
navadi prvi, ki vidi rentgenograme teh pacientov. Prvi tako ocenjuje tehnično in projekcijsko
sprejemljivost slike. Radiološki inženirji so v dani situaciji dolžni narediti diagnostično
uporabne in strokovno korektne rentgenograme. Pogosto so slike narejene v "prirejenih"
projekcijah, ki niso popolnoma primerljive s klasičnimi zahtevami radiologije. Pri obravnavi
poškodovanih pacientov se morajo radiološki inženirji prilagajati poškodbam, projekcije
anatomskih struktur pa opraviti glede na zmožnost pacienta za premikanje okončin. Ta je po
navadi v primeru zloma zaradi bolečine močno zavrta. Radiološki inženirji se pri svojem delu
za potrebe urgentnih ambulant tako pogosto samostojno odločijo za izvedbo dodatnih slikanj
in projekcij določenih predelov telesa, kar je odvisno od nepravilnosti, ki ga vidijo na sami
rentgenski sliki. Zmožnost trenutnega (takojšnjega) prepoznavanja nepravilnosti na
rentgenogramu je torej nujno potrebna za hitro in učinkovito obravnavanje poškodovanca.
Samostojna odločitev radiološkega inženirja za dodaten rentgenogram bolniku tako prihrani
čakanje na ponovno napotitev na slikanje in mu lahko omogoči hitrejšo ustrezno zdravljenje.
Glede na to, da radiološki inženir izvede slikanja skeleta poškodovanca in pri tem tudi pozna
način izvedbe slikanja (prirejena projekcija) smo mnenja, da lahko tudi, v nekaterih primerih,
lažje prepozna prisotnost nepravilnosti na rentgenogramu, sploh v primerih ko položaj telesa
bistveno odstopa od standardne projekcije, ki se uporablja v strokovni literaturi.
Znanje radioloških inženirjev v RDS bi lahko uporabili v organizaciji dela novo nastajajočega
urgentnega centra v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Veliko število naročenih
radioloških preiskav lahko privede do daljših čakalnih dob za težko poškodovane bolnike, kar
lahko privede do nesoglasij in nezadovoljstva bolnikov (Overton-Brown & Anthony, 1998).
RDS bi lahko torej postal model za razvrščanje bolnikov po resnosti poškodb in s tem
omogočil prednostne obravnave bolnikov, kjer je to potrebno.
V raziskavi, ki jo je leta 1997 opravil Field-Boden (Field- Boden, 1997) je potrdila, da
radiološki inženirji, ki sodelujejo v sistemu označevanja slik, pri svojem delu dosegajo večje
zadovoljstvo in posledično se je izboljšala tudi kvaliteta rentgenogramov.
Podatki iz leta 2004 pokažejo, da 81% bolnišnic v Veliki Britaniji izvaja RDS (Price,
2007).Usposabljanje in nadzor nad radiološkimi inženirji, ki sodelujejo v sistemu RDS poleg
izobraževalnih ustanov College of Radiographers, izvajata tudi vladni organizaciji Health
Professions Council in Quality Asurance Agency.
Po našem mnenju je označevanje zaznane nepravilnosti s strani radiološkega inženirja del
njegovega dela in služi kot pomoč zdravniku pri obravnavi pacienta in nikakor ne posega v
njegove pristojnosti.
V pregledani literaturi v državah, kjer uporabljajo RDS že več let, nismo zaznali opisanih
težav glede poseganja radioloških inženirjev v zdravnikove pristojnosti, kot tudi ne
nasprotovanja temu sistemu.
Omejitve študije
Pomembna omejitev naše študije je ocenjevanje apendikularnega skeleta in ne celotnega
telesa (glave, hrbtenice, prsnega koša pljuč in trebuha). Mnenja smo, da bi radiološki inženirji
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lahko ocenjevali tudi rentgenogramen aksialnega skeleta, vendar smo se z zdravnikom, ki
nam je služil kot »zlati standard« dogovorili za ocenjevanje apendikularnega skeleta.
V naši raziskavi so radiološki inženirji na rentgenogramih le označevali zaznane nepravilnost,
ki jih nismo poimenovali ali kako drugače označili. Poimenovanje tipov poškodb bi verjetno
vplivalo na rezultat, ki bi po našem mnenju bil slabši od sedanjega. V vsakodnevni praksi so
se namreč radiološki inženirji naučili prepoznavati nepravilnosti, poimenovanje le teh pa je
bilo vedno v domeni zdravnikov.
Omejitev študije predstavljajo tudi same poškodbe. V vsakodnevni praksi opažamo povečane
stopnje posameznih tipov poškodb tudi glede na letni čas. Tipe poškodb in stopnje težavnosti
poškodb v naši raziskavi nismo ocenjevali.

ZAKLJUČEK
Rezultati naše raziskave nam kažejo, da je natančnost, specifičnost in občutljivost
prepoznavanja zlomov apendikularnega skeleta v raziskavi sodelujočih radioloških inženirjev
primerljiva z zdravniki v travmatološki urgentni ambulanti in razlike med njimi niso
statistično značilne.
Velika verjetnost je, da bi vsakršno dodatno dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje
pripomoglo k izboljšanju rezultatov, kar potrjujejo tudi izkušnje v Veliki Britaniji.
V primeru dodatnih izobraževanj za radiološke inženirje bi lahko le-te uspešno uporabili kot
pomoč za predhodno razvrščanje (triažo) bolnikov glede na nujnost obravnave pri zdravniku v
sami urgentni ambulanti. Označevanje nepravilnosti (zlomov) na rentgenogramih pa bi lahko
s pridom uporabili tudi mlajši zdravniki, ki pri svojem delu še niso pridobili izkušenj pri
prepoznavanju zlomov na rentgenogramih.
Znanje o rentgenski anatomiji in patologiji je nujno potrebna sestavina vsakodnevnega dela
radiološkega inženirja. Njegov izdelek je rentgenogram, ki je dejansko iskanje patologije (saj
to je tudi edini upravičen razlog obsevanja pacienta).
Po našem mnenju je označevanje zaznane nepravilnosti s strani radiološkega inženirja del
njegovega dela in služi kot pomoč zdravniku pri obravnavi pacienta in nikakor ne posega v
njegove pristojnosti.
V pregledani literaturi v državah, kjer uporabljajo RDS že več let, nismo zaznali opisanih
problemov glede poseganja radioloških inženirjev v zdravnikove pristojnosti, dejansko nismo
zaznali nasprotovanja temu sistemu.
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