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Z evropskega radiološkega kongresa (ECR)

Aleš Ruter
ales.ruter@finance.si

V začetku meseca se je na Dunaju zbrala lepa množica radiologov in
z radiologijo povezanih ljudi z vsega sveta. Bilo jih je 18 tisoč.
Evropski kongres radiologov, ki je potekal od šestega do desetega
marca, je eden največjih na svetu na tem področju. Udeleženci iz sto držav
so lahko prisluhnili 270 znanstvenim in izobraževalnim predavanjem.
Na okoli 26 tisoč kvadratnih metrih pa je slabih 300 razstavljavcev na
ogled ponujalo najnovejše tehnološke medicinske dosežke.
Gneča je bila nepopisna in le s težavo smo se prebijali med razstavljavci, ki so prikazovali novitete. Kljub temu nam je uspelo najti tudi nekaj

izmed več kot sto Slovencev, ki so se udeležili kongresa. Med novostmi
ni bilo kaj resnično pretresljivega, vsekakor pa je bilo opaziti navdušujoč napredek, nam je po prvem vtisu povedal predsednik Združenja
radiologov Slovenije Dimitrij Kuhelj. Predvsem na področju slikovnega
prikaza bolnikovega stanja je opaziti izboljšave. Kuhelj dodaja, da tam,
kjer včasih ni bilo mogoče postaviti diagnoze, z novejšo tehnologijo
laže razberejo bolnikovo stanje in ugotovijo težavo. Slike so bolj ostre
in berljive. Na splošno pa je težnja pri razvoju naprav, da z manj sevanja
dosežejo podobne ali boljše rezultate oziroma da s podobno količino
sevanja dobijo veliko boljše in jasnejše slike. Več fotografij s kongresa
poglejte na: http://www.medicina-danes.si/240644
http://www.medicina-danes.si/240646
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18 tisoč radiologov na Dunaju
Največji radiološki kongres v Evropi so letos vodili Švicarji. Primerjali so
ga s svojim Matterhornom, goro v Alpah, saj so po njihovem zbrali najboljše znanstvenike in govornike za nov dosežek v radiološki znanosti.
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Ples dveh Slovencev na Dunaju: Anita Mikovič med plesom s predsednikom letošnjega ECR, prof. Borutom Marinčkom iz univerzitetne
bolnišnice v Zürichu. Borut Marinček že leta živi in dela v Švici.

Peter Baierl, predsednik evropskega radiološkega društva, in slovenska radiologinja Janja Škerjanec

Del slovenske zasedbe radiologov na Dunaju. Slovensko združenje radiologov vodi Dimitrij Kuhelj (prvi z leve).

Dr. Havs izziva
V prejšnji številki časopisa in podrobneje na spletni strani www.medicina-danes.si/havs vas je dr.
Havs izzval z vprašanjem, kakšna je diagnoza pri
ženski z akutnim nastopom slabosti in bruhanja.
Izbirali ste lahko med odgovori:
volvulus caecum,

MD opomnik
Pravilni odgovor na vprašanje je: volvulus caecum.
Podrobnejšo obrazložitev pravilnega odgovora
objavljamo na spletni strani
www.medicina-danes.si/havs.
Med vsemi prispelimi pravilnimi odgovori smo
izžrebali nagrajenko gospo Katjo Kobilšek, ki
prejme polletno naročnino na strokovni časopis
Medicina danes.

zapora tankega črevesa,
volvulus sigmoideum in
pankreatitis.

Vabljeni k sodelovanju v nagradni igri Dr. Havs
izziva tudi tokrat, kjer si lahko s pravilno postavljeno diagnozo in malo sreče zagotovite polletno naročnino na časopis Medicina danes (če je
nagrajenec že naš naročnik, prejme štiri številke
revije Manager).
Anamneza: Rožnato rdeč urin pri otroku, ki je
zaužil tablete z vitamini in minerali za nosečnice
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27. in 28. marca

Cankarjev dom, Ljubljana

Univerzitetni klinični center, Maribor

Univerza Maribor, Slomškov trg 15

12. Schrottovi dnevi

Kongres združenja za rabo
ultrazvoka v medicini in biologiji SZD

Posvet in delavnica Medicina
in pravo - avtonomija bolnika

Prijave: 01 438 69 15,
kdrmed@mf.uni-lj.si
Kotizacija: 200 evrov + DDV

21. marca
Zdravilišče Laško, Laško

Posvet Otrok športnik
Prijave: 03 543 40 61,
031 534 331 (Mateja Martič
Pekošek),
marta.orehek@zd.celje.si
Kotizacija: je ni

27. marca

Prijave: 02 321 24 60, suzana.
knuplez@ukc-mb.si

Kotizacija: je ni

27. in 28. marca
Šport hotel, Otočec

20. zbor zdravnikov in zobozdravnikov
Prijave: 01 433 85 35 (združenje), 01 307 21 23 (zdravniška
zbornica)
Kotizacija: je ni

Medicinska fakulteta, Ljubljana

Dveletnega dečka so pripeljali na oddelek nujne
medicinske pomoči nekaj ur po zaužitju neznanega števila materinih tablet za nosečnice, ki
vsebujejo železo. Starši so poročali, da je otrok
bruhal svetlo rdečo kri in imel eno epizodo krvave driske.
Kaj je vzrok rožnato rdeče obarvanosti urina, v
tem primeru zastrupitve z železom?

Redni letni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s
tuberkulozo v Sloveniji
Prijave: tel.: 04 256 94 93,
faks: 04 256 91 74,
e-pošta:
irena.dolhar@klinika-golnik.si
Kotizacija: je ni

27. in 28. marca
Univerzitetni klinični center, Ljubljana

Prijave: informacije pri Majdi
Petek, oddelek za nalezljive bolezni, UKC Maribor
Kotizacija: 200 evrov + DDV, za
upokojene zdravnike in študente
je ni

28. marca
Ginekološka klinika Univerzitetnega
kliničnega centra, Ljubljana

Delavnica za specializante
- Osnove klasičnih kirurških
tehnik v ginekologiji in porodništvu
Prijave: 041 825 546 (Maruša
Strgulc), mstrugulc@gmai.com
Kotizacija: je ni

Simpozij Novosti v infektologiji - okužbe, povezane z
zdravstvom
Prijave: 01 522 42 20,
01 522 21 10,
simona.rojs@kclj.si
Kotizacija: 100 evrov z DDV

Več na www.medicina-danes.si/havs
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