POROČILO O IZVEDBI STROKOVNEGA SREČANJA INTERVENTNE IN
KARDIOVASKULARNE SEKCIJE SLOVENIJE
Dne 19.10.2017 smo v SB Šempeter pri Novi gorici organizirali srečanje Interventne in
kardiovaskularne sekcije. Dnevni red sestanka je razviden iz priloženega vabila spodaj.

Spoštovani člani kardiovaskularne in interventne sekcije!
Vabimo vas na sestanek in predavanja sekcije, ki bodo dne 19.10.2017 ob 16. v splošni
bolnišnici Šempeter pri Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka sekcije
2. Strokovna predavanja
1. Pregled razvoja žilne interventne diagnostike v Splošni bolnišnici Šempeter pri
Gorici- Ana Marija Štimulak, dipl.inž. rad.teh.
2. Angiološka/kardiološka interventna diagnostika v Splošni bolnišnici Šempeter pri
Gorici- Aleš Hvala,dipl.inž.rad.teh.
3. DMS na interventni radiologiji/kardiologiji(primerjava dela med UKC Ljubljana in
SB Šempeter pri Gorici)- Nina Koprivec,dms inštrumentarka
4. Okrogla miza- poenotenje standardov za izmenjavo slik med ustanovami
3. Razno
Udeležba na predavanjih se šteje kot enodnevno strokovno izpopolnjevanje.
Za člane DRI kotizacije ni. Za vse ostale pa je kotizacija 20 eur-ov, če želijo pridobiri potrdilo
o udeležbi.

Predsednik sekcije: Repnik Marko, dipl. inž. rad.
Tajnica: Hedvika Šauperl, dipl. inž. rad

1

Sestanka so se udeležili kolegi in kolegice iz ostalih ustanov po Sloveniji. Radiološkim
inženirjem so se pridružile tudi medicinske sestre.

Spodaj je zapisnik, ki ga je napisala kolegica S. Klampfer:
Zapisnik srečanje KV sekcije v SB Šempeter pri Novi gorici, 19.10.2017

1. Predsednik sekcije je opozoril na pomanjkljivosti pri arhiviranju slik na lokalne PACS-e in na
pomanjkljivo shranjevanje preiskav na CD-je kadar se ti pošiljajo v druge ustanove. Predlagal
je, da se postavijo smernice, ki bodo v pomoč v vseh ustanovah kjer se izvaja interventna
radiologija. Udeleženci srečanja predlog sprejmejo.
2. Predsednik predlaga, da se v okviru KV sekcije izvede delavnica o poznavanju strokovnosti (
dozimetrije in imaging-slikanja) na interventni radiologiji. Predlagal je termin delavnice v
mesecu januarju 2018. Predlog je bil sprejet.
3. Predsednik je izrazil željo, da bi bilo naslednje srečanje KV sekcije v SB Celje. Predlagani
datum je 19.04.2018 v popoldanskem času. Predlog je sprejet.
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