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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 12.09.2018

ZAPISNIK 15. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 12. junija 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani.
Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Zlatko Fras, prof. dr.
Metka Volavšek, prof. dr. Iztok Takač, prof. dr. Miran F. Kenda, Breda Tržan Grozdanov, dr. dent.
med., prof. dr. Marko Hawlina, Davorin Dajčman, dr. med. in delno tudi doc. dr. Martin Rakuša.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak in dr. Petra Zupet pri 1. tč. DR.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. David. B. Vodušek, prof. dr. Samo Fokter, doc. dr. Rok
Gašperšič, prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Igor Švab in doc. dr. Božidar Voljč.
Svoje odsotnosti niso opravičili: prof. dr. Pavel Poredoš in prim. Matija Cevc, prof. dr. Tonka
Poplas Susič, prof. dr. Mirt Kamenik, izr. prof. dr. Davorina Petek, Leon Herman, dr. dent. med.,
prof. dr. Tadej Avčin, prof. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Srečko Koren, doc. dr. Aleš Tomažič, prof.
dr. Peter Pregelj, asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. Alenka Kraigher.
Sklenjeno je bilo, da bo seja kljub nesklepčnosti. Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič);
155. redna letna skupščina SZD – določitev strokovne teme (M. Šoštarič, R. Komadina);
Imenovanja člana in namestnika v Komisijo za podelitev naziva primarij (M. Šoštarič);
Pobuda Zbornice zdravstvene nege (M. Šoštarič);
Harmonizacija programov specializacij z usmeritvami UEMS (R. Komadina);
Razno

Ad. 1./
Pregled zapisnika zadnje seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 14. redne seje ni bilo
pripomb, zato je bil soglasno sprejet

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 14. redne seje GSS.
V nadaljevanju je doc. Maja Šoštarič povedala, da je bil, skladno z dogovorom na prejšnji seji,
Strokovnemu svetu za medicino dela, prometa in športa (SS MDPŠ) posredovan program posebnega
znanja medicine športa (PZMŠ) s prošnjo, da podajo svoje mnenje. V vmesnem času so mnenje že
pripravili in nam ga posredovali. S SZD smo omenjeno mnenje posredovali pripravljavcem, ki so na
določena vprašanja/pobude SS MDPŠ že odgovorili.
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Dr. Petra Zupet, ki je bila na sejo povabljena, da zadevo dodatno pojasni, je povedala, da je:
1. SS MDPŠ je podal predlog, da se program PZ uskladi z nacionalnim koordinatorjem
specializacije MDPŠ. Naše mnenje je, da posebno znanje ne posega v specializacijo MDPŠ, ampak
je njena nadgradnja, saj specializanti MDPŠ, ki niso usmerjeni v medicino športa, teh tem tekom
specializacije ne poslušajo/krožijo. PZ ni v koliziji s specializacijo, zato po našem mnenju
usklajevanje z nacionalnim koordinatorjem ni potrebno.
2. SS MDPŠ je zapisal, da iz priloženega teksta ni razvidno, kakšno težo ima PZ za zdravnike
specialiste MDPŠ in za zdravnike ostalih specialnosti, ter kako je program umeščen v trenutni
sistem podiplomskega izobraževanja zdravnikov. Izobraževanje posebno znanje je namenjeno
predvsem specialistom in specializantom MDPŠ, ki se tekom specializacije ne usmerjajo v
medicino športa s primarnim namenom, da bodo lahko izvajali preventivne zdravstvene preglede
registriranih športnikov na visoki kvalitetni ravni (Navodilo za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni Ur. L. 19/98) in specialistom ter specializantom
pediatrije, ki bi želeli opravljati PZP registriranih športnikov do 12. leta starosti:
▪ Specialisti medicine dela, prometa in športa, ki tekom specializacije niso bili usmerjeni v
medicino športa, vendar se želijo ukvarjati (tudi) z obravnavo športnikov; specialiste
MDPŠ, ki bodo uspešno opravili PZ iz medicine športa bosta Združenje za medicino športa
in Olimpijski komite Slovenije uvrstila na seznam priporočenih izvajalcev preventivnih
zdravstvenih pregledov registriranih športnikov.
▪ specialisti pediatrije/šolske medicine, ki bi želeli opravljati preventivne preglede
registriranih športnikov do 12. leta starosti bodo po uspešno opravljenem PZ priporočeni
za izvajanje PZP registriranih športnikov do 12. leta starosti.
▪ Ostali specialisti/specializanti, ki jih to področje zanima – zaželeno je, da bi tudi
zdravniki drugih specialnosti pridobili dodatna znanja iz medicine športa, saj se lahko v
klinični praksi srečujejo z njimi. Preventivnih pregledov v skladu s podzakonskimi akti
(glej zgoraj) pa kljub opravljenim PZ ne morejo izvajati.
Gre za skrb za cca 70.000 registriranih športnikov, ki tekmujejo na nacionalnem nivoju.
Nacionalne in panožne športne zveze sicer zahtevajo preventivne preglede, vendar vlada na tem
področju precejšen nered. To področje želijo ob pomoči Olimpijskega komiteja (regulator)
urediti. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je program pripravljen skladno z
zahtevami Pravilnika o PZ, in da je z dodatnimi pojasnili dr. Zupetova zadostila in ustrezno
obrazložila nejasnosti na katere je opozarjal SS MDPŠ v svojem mnenju.
Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 2:
GSS je potrdil program PZMŠ, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom dr. Petre Zupet.
Ad. 2./
Skladno z dogovorjenim na prejšnji seji je prof. Fras povedal, da bi bilo z ozirom na kratek čas
nemogoče dobro pripraviti tako sodobno temo – »Ali in do katere mera mora - oz. je racionalno zdravnik pri svojem delu slediti EBM« – zdravniki so za svoje delo plačani po volumnu dela, ne po
vrednosti opravljenega dela in tukaj se v svetovnem merilu obetajo premiki in potrebno bi bilo
osvetliti izzive pred katerimi so oz. se bodo znašli zdravniki. Lahko pa bi to bila tema na
skupščini leta 2019, v kolikor se seveda GSS tako odloči.

2

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel /phone +386 1 434 25 80, faks / fax +386 1 434 25 84

Ostali predlogi so bili: predoperativna priprava bolnika; vpliv strokovnih smernic na sprejemanje
prioritet v zdravstvu. Vendar je bilo ugotovljeno, da je prva preozko usmerjena, druga pa
preobširna in je v enem dopoldnevu ne bi bilo moč ustrezno predstaviti in sprejeti določene
zaključke. Je pa v nadaljevanju razprave bilo ugotovljeno, da je na področju priprave strokovnih
smernic in priporočil, navodil in stališč veliko nejasnosti, nedoslednosti in vlada precejšen nered
in zmeda. Prof. Hawlina je opozoril na dejstvo, da si zdravniki želijo kratkih, jasnih navodil. Prof.
Fras pa je opozoril na dejstvo, da imamo metodologijo priprave smernic, ki je bila izdelana že v
letu 2004, vendar je problem v tem, da je to zahtevno in kompleksno delo in upravičeno se
postavlja vprašanje, kdo jih bo pripravljal. Ve se, kdo to dela v tujini. Že takrat je bilo
ugotovljeno, da bi potrebovali agencijo za kakovost, pa do realizacije ni prišlo, ker država ne da
financ in avtonomije. Ker pa je na tem področju, kljub sprejetim navodilom za pripravo in
sprejemanje strokovnih priporoči, kliničnih smernic in „nacionalnih smernic”, v praksi še vedno
toliko nejasnosti, zmede in nereda, bi bilo dobro, da se tej temu delno posveti v okviru strokovne
teme na letošnji skupščini SZD.
Dogovorjeno je bilo, da bo tema ožja – skušali bi predstaviti presek realnega stanja, kaj in kako v
kratkem izboljšati, mogoče spet opozoriti na agencijo/inštitut za kakovost, ponovno opozoriti na
terminologijo (priporočila so realnost slov. prostora, čisto nekaj drugega so strokovne smernice, v
kolikor gre samo za prevod, niso »nacionalne«), kako pripraviti uporabna strokovna priporočila
oziroma pripraviti navodila. Tako je bil soglasno sprejet

SKLEP 3:
Strokovna tema na 155. redni letni skupščini SZD bo »Priprava strokovnih priporočil«, ki jo bo
koordinirala doc. Maja Šoštarič. Pri pripravi pa bodo sodelovali: prof. Geršak, prof. Fras, prof.
Komadina, prof. Hawlina, doc. Rakuša, prof. Fidler oz. doc. Gašperšič in prof. Poplas oziroma
prof. Petek.
Ad. 3./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani Ministrstvo za zdravje RS bili zaprošeni, da v
Komisije za podelitev naziva primarije, ki ji v začetku junija poteče mandat, imenujemo člana in
namestnika. Po krajši razpravi je bilo dogovorjeno in soglasno je bil sprejet

SKLEP 4:
Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva je v novo Komisijo za podelitev naziva
primarij imenoval članico in namestnico, ki bosta v omenjeni komisiji v bodoče zastopali
Slovensko zdravniško društvo. Za članico je bila imenovana asist mag. Pia Vračko, dr. med, za
namestnico pa Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med.
Ad. 4./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani Zbornice-Zveze/Zdravstvene in babiške nege
Slovenije prejeli pobuda za podajo strokovnih priporočil o aplikaciji zdravil v preizkušanju na
bolnikovem domu. Med drugim v dopisu navajajo »Vprašanje dopustnosti intravenozne aplikacije
zdravil, ki so v kliničnem preskušanju na bolnikovem domu po nalogu zdravnika, ki ni prisoten ob
aplikaciji zdravila, sproža številna pravna in strokovna vprašanja«. Zato prosijo za podajo
strokovnih priporočil, če in pod kakšnimi pogoji lahko diplomirana medicinska sestra po nalogu
zdravnika, ki ni osebni zdravnik, intravenozno aplicira zdravilo v preskušanju na bolnikovem
domu. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
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SKLEP 5 :
Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva je bil mnenja, da diplomirana medicinska
sestra ne sme brez prisotnosti zdravnika intravenozno aplicirati zdravilo v preizkušanju na
bolnikovem domu.
Ad. 5./
Prof. Komadina je povedal, da sta s predsednico ZZS sklicala sestanek na temo Harmonizacija
programov specializacije z usmeritvami UEMS, ki bo 26. junija 2018 ob 16 uri v Modri dvorani DM.
Na sestanek so bili povabljeni nacionalni koordinatorji specializacij, predstavniki specialističnih
strok pri UEMS, predsedniki strokovnih svetov SZD in predsedniki združenj/sekcij SZD. Govora bo o
European Training Requirements (ETR), potrebni harmonizaciji programov specializacij z
evropskimi usmeritvami. V nadaljevanju je predstavil še pričakovani časovni okvir in aktivnosti, ki
je po mnenju večine prisotnih nerealno zastavljen in nemogoče bi bilo pričakovati usklajene
programe specializacij (vsaj nekatere) do konca leta. Prof. Fras je osvetlil dogajanja v okviru
UEMS, ki trajajo že štiri leta. Prenovljena je direktiva o medsebojnem priznavanju specializacij v
okviru EU. To so procesi, ki trajajo nekaj let in so tako pri nekaterih strokah pripeljali do
novih/usklajenih ETR. Da pa bi to v Sloveniji naredili v pol leta je popolnoma nemogoče. Smiselno
bi se bilo zadeve lotiti tako kot pred leti, ko je pod okriljem SZD bila imenovana delovna skupina,
ki je pripravila enotno shemo programov specializacij. Ključna bo tudi koordinacija dela, ki mora,
tako kot v preteklosti, ostati v rokah SZD.
Ad. 6./ RAZNO
1. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo v potrditev prejeli Stališča za obravnavo otrok
mlajših od 18 let, z akutno osamljeno periferno okvaro obraznega živca, ki ga je pripravila
delovna skupina pod vodstvom izr. prof. dr. Maje Arnež. K dokumentaciji je priloženo tudi
mnenje SS za infektologijo, (ki se sicer še ni konstituiral) pod katerega se je podpisala
prof. Beovičeva. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP 6 :
Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva je potrdil Stališča za obravnavo otrok
mlajših od 18 let, z akutno osamljeno periferno okvaro obraznega živca in priporočil objavo v
Zdravniškem vestniku.
2. Prof. Komadina je prisotne seznanil, da je bilo Strokovno združenje sodnih izvedencev
medicinske stroke SZD (javna pooblastila) s strani Ministrstva za pravosodje seznanjeno,
da so pričeli z realizacijo ene ključnih novosti v prenovljeni statusno-organizacijski
ureditvi sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja, to je postopek ustanovitve
Strokovnega sveta. Zanj Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačil
(ZSICT) določa, da gre za najvišji strokovno usklajevalni organ na tem področju, katerega
članice oz. člane na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, imenuje Vlada RS za 6
let z možnostjo vnovičnega imenovanja. Strokovni svet bo imel 15 članov, ki so izvedenci,
sodni cenilci in sodni tolmači. Člane v Strokovni svet predlagajo strokovna združenja
sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev po področjih in tako je za področje
zdravja me drugimi bilo zaprošeno tudi naše Strokovno združenje sodnih izvedencev
medicinske stroke SZD, da predlaga člana in namestnika. V imenu Strokovnega združenja
sodnih izvedencev medicinske stroke ter v imenu Združenja izvedencev psihiatrične stroke
ter Slovenskega zdravniškega društva je prof. Blažic na Ministrstvo za pravosodje RS
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▪
▪

posredoval imeni kandidata za člana in namestnika Strokovnega sveta v skladu z ZSICT, in
sicer:
Predlog za člana: prof. dr. Jože Balažic, dr. med., spec. sodne medicine;
Predlog za namestnika člana: prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec. psihiatrije.

GSS je omenjeno informacijo vzel na znanje.
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 17.15

Zapisala :
Marija Poredski

Predsednica GSS :
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
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