Pomembne informacije o rentgenskih posnetkih,
ki zadevajo kolčno (HD) in komolčno (ED) displazijo
Danes vas želimo informirati o nekaj pomembnih novostih:
želja mnogih veterinarjev, da bi lahko pošiljali digitalne rentgenske posnetke kolkov in
komolcev (za namene presoje glede HD in ED) je sedaj postala realnost. GRSK e. V.
(Družba za rentgensko diagnostiko genetsko vplivanih obolenj skeleta pri malih živalih,
reg. društvo) in podjetje VetZ GmbH sta v sodelovanju z našim izvedencem, gospodom
dr. Tellhelmom, ustvarila spletni portal, ki nudi možnosti elektronskega pošiljanja slik
po standardu DICOM. Cilj tega je, da veterinarkam in veterinarjem ki izdelujejo
digitalne posnetke kolkov in komolcev, slik odslej ne bo več treba natisniti, temveč jih
bodo lahko neposredno iz računalnika v svoji ordinaciji prek portala podjetja VetZ
poslali na SV.
Če bodo želeli veterinarji ta novi servis koristiti, se bodo morali najprej registrirati pri
podjetju VetZ GmbH. Društvo GRSK e. V. in podjetje VetZ sta se glede koriščenja tega
servisa dogovorila za obračunski pavšal v višini 4 EUR neto za posamezno presojo oz.
izvid – in sicer ne glede na število posredovanih slik. Nadaljnje informacije o tem lahko
pridobite na spletni strani podjetja VetZ www.vetsxl.com , kjer se lahko obenem tudi
registrirate.
Kakovost poslanih digitalnih slik mora ustrezati standardom, ki so potrebni za izdelavo
izvida. Tako mora dodelava slik, ki je sestavni del sistema snemanja, korektno ter brez
artefaktov prikazovati morfološka razmerja. Nadalje tudi zrnatost slike ne sme ovirati
presoje oz. odčitavanja. Največkrat prav premajhen odmerek povzroča veliko zrnatost
slike. Slike oz. posnetki, katerih kakovost bo pomanjkljiva, prav tako kot posnetki z
napačno lego oz. z napačnim položajem slikanja ne bodo upoštevani oz.
odčitani.
Upoštevati je treba tudi korektno označevanje posnetkov, kot je bilo to običajno že pri
dosedanjem postopku. Prav tako bo treba še nadalje izpolnjevati ter podpisati vse dele
pol za izvide (HD in ED) ter jih po pošti poslati na SV. Šele po prispetju pol za izvide,
bo lahko SV odobril presojo oz. odčitavanje digitalnih posnetkov.

