POROČILO O IZVEDBI STROKOVNEGA SREČANJA INTERVENTNE IN
KARDIOVASKULARNE SEKCIJE SLOVENIJE
Dne 11.05.2017 smo v KC Ljubljana organizirali srečanje Interventne in kardiovaskularne
sekcije. Srečanje se je odvijalo v predavalnici na inštitutu za radiologijo. 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 11.05.2017 ob 16. uri v velikem
seminarju na inštitutu za radiologijo KIR-KC ( Prvo nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka sekcije

2. Strokovna predavanja
Endovaskurarno zdravljenje AAA z multi branch stenti,
Simona Klampfer, dipl.ing.rad.,
Princip krioablacije in vloga radiološkega inženirja pri posegu,
Andrej Lišić, dip.ing.rad.,
NOGA-elektromagnetno mapiranje levega prekata in predstavitev vloge
radiološkega inženirja pri posegu,
Marko Repnik, dipl.ing.rad..
3. Volitve predsednika kardiovaskularne in interventne sekcije
4. Razno
Udeležba na predavanjih se šteje kot enodnevno strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacije ni.
Prosim, da udeležbo in naslove predavanj javite na e-mail: mare.repnik@gmail.com

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

Spodaj je zapisnik, ki ga je napisala kolegica H. Šauperl.

DRI Slovenije
Kardiovaskularna in interventna sekcija
Datum:11.5.2017
Zapisnik sestanka 11.5.2017 ob 16:00 uri v velikem seminarju na KIR-KC
Ljubljana
1. točka: G. Repnik Marko( KIR-KC Ljubljana) kot v.d. predsednika sekcije
pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red sestanka( zapisniku je priložen
dnevni red sestanka z naslovi predavanj in imeni predavateljev).
2. točka: Strokovna predavanja
3. točka: Volitve predsednika: g. Repnik se zahvali Pintarič Robertu za
dobro vodenje sekcije do jeseni 2016.
Prisotni predlagajo za novega predsednika g. Repnik Marka, ki predlog
sprejme. Novi predsednik je potrjen s strani vseh udeležencev.
G. Repnik predlaga, da ga. Šauperl Hedvika( UKC Maribor) ostane
tajnica sekcije, s čemer se prisotni strinjajo.
4. točka: Razno:
- povečati je potrebno udeležbo na strokovnih srečanjih KVI sekcije, ne le
na strokovnem temveč tudi na družabnem področju
-potrebno je izvajati dejavnosti za prepoznavnost poklica RI in izboljšanje
položaja RI
-decentralizacija KVI sekcije; kontaktna oseba v vsaki bolnišnici( Šempeter
pri Novi Gorici-g. Matjaž Sulić, Novo mesto-Andrej Petakovič, Celje-Matej
Podsedenšek, Murska Sobota-Miran Matis…)
- termin naslednjega srečanja KVI sekcije 19.10.2017 v SB Šempeter pri
Novi Gorici( predstavitev dela na njihovi interventni diagnostiki, izmenjava
mnenj in izkušenj…)
-g. Repnika predlaga cca 3 predavanja na srečanje
- g. Uroš Gačnik predlaga spletno prijavo zaradi lažje organizacije( na mail
g. Repnika ali preko spletne strani DRI Slovenije)
- na srečanja sekcije bodo povabljene tudi DMS-inštrumentarke, ki sodelujejo v
timu; cena potrdila znaša 20 eur, ker niso člani DRI
-sodelovanje z drugimi sekcijami in društvi
-ga. Šauperl obvesti prisotne o 3.kongresu Radiološkega društva dr. Mile Kovač,
29. in 30.9.2017 v Mariboru in na predavanja istega društva 9.6.2017 v

Mariboru; vse potrebne informacije lahko zainteresirani najdejo na spletni strani
Radiološkega društva dr. Mile Kovač, g. Gačnik pa bo uredil, da bo obvestilo
objavljeno tudi na spletni strani DRI Slovenije
-poročilo g. Nezman Braneta o delu ZRI Slovenije: potrebna je združitev vseh
stanovskih organizacij za izboljšanje statusa RI v Sloveniji
Sestanek je bil končan ob 17:50 uri.
Zapisala: Hedvika Šauperl, tajnica sekcije

