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Spoštovane kolegice in kolegi,

pred nami je že 155. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva,

ki bo potekala 19. in 20. oktobra v Domus Medica.

Veseli me, da se bomo v okviru letošnje strokovne teme posvetili pripravi

strokovnih priporočil. V zadnjem letu so se namreč člani Glavnega strokovnega

odbora SZD posvetili oblikovanju in sprejemanju strokovnih smernic in

priporočil, rezultat tega dela pa je prispevek, objavljen v zadnji številki

Zdravniškega vestnika. Pomen strokovnih smernic in priporočil ter njihov vpliv

na vsakdanje delo zdravnikov in zobozdravnikov želimo predstaviti tudi na

strokovnem delu letošnje skupščine. Našemu povabilu so se odzvali strokovnjaki

z različnih področij in verjamemo, da bomo tudi z vami pripravili zanimivo in

konstruktivno razpravo.

Prav tako bo zanimiva tudi stanovska tema z naslovom Vpliv noveliranih

zdravstvenih zakonov na kakovost in varnost zdravnikovega dela, s katero želimo

javnost, predvsem pa oblikovalce zdravstvene politike, opozoriti, da so zadnje

novele zakonov s področja zdravstva po mnenju stroke potrebne dopolnitev ter

ogrožajo varnost našega dela. 

Tudi tokratna skupščina SZD bo ponudila priložnost za druženje in izmenjavo

mnenj, zato vas vabim, da se nam pridružite na slovesnosti s podelitvijo diplom

novim častnim članom SZD ter novoimenovanim primarijem.

Veselim se druženja z vami,

prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

predsednik Slovenskega zdravniškega društva

Sobota, 20. oktober - Domus Medica (JULIANA)

8.30 – 14.00 Strokovna tema:
Priprava strokovnih priporočil 
Moderatorja: M. Šoštarič,I. Takač

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev 

09.00 – 10.45 Strokovni program 

Uvodne besede

Pot sprejemanja strokovnih priporočil in
kliničnih smernic
K. Geršak 

Pravne posledice odstopanja od strokovnih
priporočil
B. Popovič 

Vpliv stroke na prioritete v zdravstvu
R. Komadina 

Inštitut za kakovost
Z. Fras 

10.45 – 11.15 Odmor 

11.15 –13.00 Strokovni program 

Pomen priporočil pri delu družinskega 
zdravnika
A. Poplas Susič  

Izboljšanje kakovosti obravnave nesodelujočih
otrok pri zobozdravniku 
A. Pavlič  

Pomen strokovnih priporočil pri upravljanju
zdravstvenih sistemov
P. Vračko   

Med slovenskimi in mednarodnimi priporočili
M. Rakuša 

13.00 Razprava (okrogla miza ) – sprejem sklepov

155. skupščina SZD

Petek, 19. oktober – Domus Medica (JULIANA)

09.30 – 10.00 Registracija 

10.00 – 11.00 Svečana otvoritev skupščine –

pozdravni nagovor predsednika SZD

pozdravni nagovori gostov 

11.00 – 11.30 Odmor 

11.30 – 13.00 Poročila: predsednika, generalnega sekretarja,
predsednika GSS, predsednika Nadzornega
odbora in glavne urednice Zdravniškega vestnika
ter predsednika Častnega razsodišča 

Razprava o poročilih

13. – 15.00 Odmor za kosilo

15.00 – 17.30 Stanovski del srečanja: 
Vpliv noveliranih zdravstvenih
zakonov na kakovost in varnost
zdravnikovega dela - okrogla miza
Moderatorja: R. Komadina, L. Herman
Uvodničarji: Z. Čebašek Travnik, K. Kuštrin, I. Dovnik, K. Pavlović, 
M. Čokolić, D. Marušič

19.00 Austria Trend Hotel Ljubljana, 
Dunajska 154
Slovesnost s podelitvijo diplom novim 
častnim članom SZD – podeli predsednik SZD

Podelitev diplom novo imenovanim 
primarijem – podeli minister za zdravje

Sledi večerja in druženje 


