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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 12.09.2018 

 

 

ZAPISNIK 16. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 11. september 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. 

Miran F. Kenda, Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Marko Hawlina, doc. dr. Rok 

Gašperšič, dr. med., doc. dr. Aleš Fidler, doc. dr. Martin Rakuša, doc. dr. Aleš Tomažič,  prof. dr. 

Pavel Poredoš in prim. Matija Cevc, prof. dr. Tonka Poplas Susič. 

 

Ostali prisotni: prof. dr. Ivan Krajnc, prof. dr. Igor Švab, prim. doc. dr. Jernej Završnik, prim. 

Gorazd Sajko in Alojz Renčelj, dr. dent. med. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Davorin Dajčman, prof. dr. David. B. Vodušek, prof. dr. Samo 

Fokter, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Iztok Takač, prof. dr. Anton Crnjac, izr. prof. dr. 

Davorina Petek, Leon Herman, dr. dent. med., prof. dr. Alenka Kraigher. 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Peter 

Pregelj, asist. dr. Dragan Kovačič. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

        

1. Pregled zapisnika 15. redne seje in izredne seje s 01.08.2018 (M. Šoštarič, R. Komadina); 

2. 155. redna letna skupščina SZD – sprejem programa stanovske in strokovne teme (M. 

Šoštarič, R. Komadina); 

3. Obravnava prošnje dekana MF UMB za podporo in mnenje v zvezi načrtovanega novega 

študija programa Dentalne medicine (I. Kranjc, I. Švab); 

4. Potrditev nabora specializacij, ki vsebujejo skupno deblo (M. Šoštarič, R. Komadina); 

5. Sprejem stališča glede ukinitve specializacije iz klinične fiziologije (R. Komadina); 

6. Obravnava vloge, ki smo jo prejeli s strani Komisije za peticije ter enake možnosti pri 

Državnem zboru RS v zvezi z razmerami na zaprtih oddelkih slovenskih psihiatrij (M. 

Šoštarič, P. Pregelj); 

7. Razno. 

 
Ad../ 

Pregled zapisnika zadnje redne seje in izredne seje (01.08.2018) je podala doc. Maja Šoštarič. Na 

zapisnik 15. redne seje ni bilo pripomb. Je pa dr. Breda Tržan Grozdanov opozorila, da na 

Zdravstveni svet še ni bil posredovan sklep, ki je bil sprejet na izredno seji na pobudo 

Stomatološke sekcije v vezi ovrednotenja (ZZZS) izdelave belih zalivk otrokom, nosečnicam in 

doječim materam. Soglasno je bil sprejet – 



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 

 

2 

 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik redne 15. redne seje in tudi izredne seje z obvezo čimprejšnje realizacije 

sprejetega sklepa. 

 

Ad. 2./ 

Doc. Maja Šoštarič je v orisih predstavila nosilce in večinsko tudi naslove uvodnih predavanj  

strokovnega programa na letošnji 155. redni letni skupščini SZD, ki bo potekala 9. in 20. Oktobra 

2018 v Domus Medica: 

▪ Priprava strokovnih priporočil – 20. oktober 

- Priprava in vodenje (Maja Šoštarič, Iztok Takač) 

- Uvodne besede 

-  Pot sprejemanja strokovnih priporočil in kliničnih smernic (Ksenija Geršak) 

- Vpliv stroke na prioritete v zdravstvu (Radko Komadina) 

- Inštitut za kakovost (Zlatko Fras) 

- Pomen priporočil pri delu družinskega zdravnika (Antonija Poplas Susič) 

- Kazalniki javnega zdravja (Pia Vračko) 

- Med slovenskimi in mednarodnimi priporočili (Martin Rakuša) 

- Pravne posledice odstopanja od strokovnih priporočil (Bojan Popovič) 

 

Program stanovske teme: »Vpliv novo sprejetega Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o 

pacientovih pravicah na kakovost in varnost zdravnikovega dela« (19. oktober) je v orisih 

predstavil prof. Komadina in povedal, da bodo na okrogli mizi sodelovali predsedniki vseh 

zdravniških organizacij združenih v KZO ter prim. Miro Čokolić iz UKC MB in Dorijan Marušič. 

 
Ad. 3./ 

Obširno predstavitev projekta - uvedbe novega študija programa Dentalne medicine na MF UMB je 

predstavil dekan MF UMB prof. dr. Ivan Krajnc. Predstavljeno gradivo je priloga arhivskega izvoda 

zapisnika in so ga vsi člani prejeli na seji. Potrebo po uvedbi novega, v prvi fazi izrednega študija 

dentalne medicine na MF UMB je utemeljil z načrtom, ki je skladen s strategijo razvoja njihove 

fakultete, izkazane pa so tudi kadrovske potrebe po zobozdravnikih iz območja SV Slovenije. V 

Sloveniji je trenutno le ena fakulteta z dentalnim programom (konkurenčnost). MF UMB ima vse 

prostorske, sodobne tehnološke in informacijske zmožnosti, s program pa bo povečal mednarodno 

prepoznavnost. Predstavil je, da bodo program izvajali s pomočjo učiteljev MF Univerze v Reki, 

ker MF UL, ki je bila kot prva povabljena k sodelovanju, za to ni pokazala interesa. 

V razpravi, ki je sledila, je prof. Švab povedal, da MF UL kot partner ni pristopila k projektu 

zaradi prezasedenosti in vsekakor nimajo interesa, da bi zadevo ovirali. O tem bodo odločali 

drugi. Sodelovanje posameznih učiteljev MF UL pa bo skladno z regulativo, ki ureja to področje. 

Dejstvo je, da je pri vsakem študijskem programu med najbolj ključne sodi kader/učitelji.  

Glede učnega jezika, je prof. Krajnc povedal, da bo večinoma potekal v slovenščini, pa tudi v 

angleščini. Na vseh MF v soseščini je veliko predavanj v angleškem jeziku. V prvi fazi študij ne bo 

financiran iz javnih sredstev, gre za izreden študij, ki bo samoplačniški.  

Prof. Fras je bil mnenja, da gre za program, ki je korektno pripravljen. Predlagal je, da bi bilo 

smiselno, da SZD predlaga, da se v Sloveniji ustanovi Slovenska medicinska univerza, ki bi 

povezala obe MF in še ostale fakultete s področja zdravstva.  

Tako doc. Gašperšič kot doc. Fidler sta oporekala statistični utemeljitvi potrebe po uvedbi 

novega študija dentalne medicine na MF UMB. Slovenija je z 81,4 zobozdravnika na 100.000 

prebivalcev v zlati sredini držav EU. Dejstvo je tudi, da podzaposlenosti zobozdravnikov v SV 
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Sloveniji s tem nikakor ne bomo rešili. Ni problem v številu zobozdravnikov, temveč v številu 

programov, ki jih ZZZS financira. Tako tudi ni jasne potrebe po dodatnem izobraževanju. Če bi 

hoteli resno diskutirati o potrebah, bi morali razpravljati na drugem nivoju, je bil menja doc. 

Gašperšič. Tudi ostali razpravljavci so izrazili skepso glede izrednega študija dentalne medicine in 

so apelirali na predlagatelje, da si prizadevajo, da bi študij Dentalne medicine na MF UMB čim 

prej organizirali kot redni študij. 

Prof. Komadina je bil mnenja, da znanje ni monopol in ga GSS tudi ne more omejevati. Ali 

predlagatelji izpolnjujejo vse pogoje, o tem bodo presojali drugi forumi in organizacije. GSS bo 

odločal o strokovnih vsebinah. Tako je bil po časovno obširni razpravi s 6 glasovi za in 5 

vzdržanimi sprejet  – 

 

SKLEP 2: 
GSS s šestimi glasovi za podpira predlog Medicinske fakultete UMB, ki načrtuje uvedbo novega 

študijskega programa – Dentalna medicina, ki ga prvotno namerava izvajati kot izredni študij. 

Vodstvu projekta nalagajo, da poskrbijo za slovenski jezik, predvsem pa, da si prizadevajo, da 

dentalna medicina na MF UMB čim prej postane redni študij, kajti le tako bo zagotovljena 

primerljiva kvaliteta študija. 

 
Ad. 4./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani ZZS prejeli dopis z vprašanjem, ali specializacije 

kirurških strok, internističnih strok in specializacij iz področja psihiatrije vsebujejo skupno deblo. 

GSS je obravnaval dopis pravne službe Zbornice z omenjenim in zvečine bil mnenja, da ja, vendar 

je član GSS prof. Fras o tem podvomil. Zato je bilo dogovorjeno, da se omenjeni dopis posreduje 

v presojo predsednikom strokovnih svetov s prošnjo, da podajo odgovor za svojo specialistično 

skupino -  Ali imajo po seznamu, naštetem na priloženem dopisu Zbornice, skupno deblo? O 

zadevi do GSS odločil na svoji naslednji redni seji. 

 
Ad. 5./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani ZZS prejeli dopis s katerim je SZD oz. GSS 

zaprošen za stališče glede ukinitve specializacije iz klinične fiziologije. Zadevo je obrazložil prof. 

Fras in povedal, da ni nikakor za ukinitev specializacij. S to specializacijo je omogočeno, da se 

tudi na predkliniki pridobi zdravniško licenco, saj jo nekateri, ki delajo na določenih področjih – 

tudi s pacienti – (hiperbarična rehabilitacija, vstopanje v klinične študije) potrebujejo. Rešitev je 

v njenem zagonu, predhodno pa v modifikaciji. V smislu navedenega je bil soglasno sprejet 

naslednji  – 

 

SKLEP 3: 
GSS je proti ukinitvi specializacije iz klinične fiziologije. Prof. Fras poskrbi za njeno modifikacijo 

in s tem ponovni zagon.  

 
Ad. 6./ 

Obravnava je bila prestavljena na naslednjo sejo. 
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Ad. 7./ Razno 

1. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo po opravljeni proceduri sprejemanja, vključno s 

pozitivnem mnenjem Strokovne sveta internističnih strok,  prejeli v potrditev Strokovna 

stališča združenja endokrinologov Slovenije o obravnavi glukokortikoidne  ospeoporoze. 

Soglasno je bil sprejet  – 

 

SKLEP 4: 
GSS je potrdil Strokovno stališče o obravnavi glukokortikoidne  ospeoporoze in priporočil objavo v 

Zdravniškem vestniku. 

 

2. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani Slovenskega združenja paliativne in hospic 

oskrbe SZD prejeli prošnjo za izdajo diplom dodatnega znanja iz paliativne medicine 

tistim, ki so uspešno zaključili izobraževanje v letu 2018. K prošnji so priložili vso 

potrebno dokumentacijo (izpitne zapisnike). Soglasno je bil sprejet  – 

 

SKLEP 5: 
Diplomo dodatnega znanja iz paliativne medicine prejmejo: 

Stanka Brilej Kokotec, dr. med., Nena Golob, dr. med., Ingrid Kus Sotošek, dr. med., Biljana 

Marič Kovačević, dr. med., Katja Presečnik Čebular, dr. med., Hana Škaler, dr. med.,  Ana Marija 

Štrucl, dr. med.  in Tereza Vidič, dr. med. 

 

S tem je bila seja GSS ob 17.30 uri zaključena. Ostala gradiva bodo vključena v DR naslednje seje 

GSS. 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsednica GSS: 

Marija Poredski                                                               doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


