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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 11.10.2018

ZAPISNIK 17. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 09. oktober 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. Taedj Avčin, prof. dr. Marko
Hawlina, doc. dr. Rok Gašperšič, dr. med., doc. dr. Aleš Fidler, 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, prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Peter Pregelj in
prim. Matija Cevc.
Ostali prisotni: asist. Gregor Prosen in kratek čas tudi doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Pavel Poredoš, Davorin Dajčman, Leon Herman, dr. dent.
med., doc. dr. Martin Rakuša, doc.dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Tonka Poplas Susič, doc. dr. Božidar
Voljč in prof. dr. Ivan Krajnc, prof. dr. Igor Švab.
Svoje odsotnosti nista opravičila: prof. dr. Srečko Koren, asist. dr. Dragan Kovačič.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
Pregled zapisnika 16. redne seje in izredne seje z dne 01. 08. 2018 (M. Šoštarič, R. Komadina)
1. 155. redna letna skupščina SZD – zgotovljen program stanovske in strokovne teme (M.
Šoštarič, R. Komadina);
2. Obravnava in sprejem programa nove specializacije iz neonatologije (T. Avčin);
3. Obravnava mnenja ZZS o dopisu specialistom in specializantom, ki se nanaša na
„Usposabljanje iz medicine športa” (M. Šoštarič);
4. Obravnava spremembe specializacije iz intenzivne medicine (M. Šoštarič);
5. Obravnava vloge, ki jo je SZD prejel 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);
6. Razno.
Ad. 1./
Pregled zapisnika zadnje redne seje je podala doc. Šoštaričeva. Na zapisnik 16. redne seje so že
po e-pošti bile pripombe, ki so jih podali L. Herman, dr. dent. med., doc. A. Fidler in doc. R.
Gašperšič. Vsi so opozorili na proceduralno neskladje, ki je bil po njihovem mnenju med številom
prisotnih na seji in številom članom, ki so glasovali. Na seji je bilo prisotnih 13 članov, glasovalo
pa jih je le 11. Bili so mnenja, da 6 glasov „za”, ni večina od prisotnih na seji in tako po njihovem
sklep, ki je že bil poslan dekanu Medicinske fakultete UMB (nesprejemljivo) ne vzdrži dejanske
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podpore GSS novemu študijskemu programu Dentalne medicine, ki ga namerava uvesti MF UMB
kot dopisni študij.
V razpravi, ki je sledila so bili člani enotni, da nihče ne nasprotuje uvedbi novega programa
dentalne medicine na MF UMB. Skrbi jih le kvaliteta študija, ki mora biti primerljiva s študijem
dentalne medicine na MF ULJ, kar pa bo, z ozirom na to, da bo študij organiziran kot izreden
študij, težko. Pojasnjeno je bilo, da „izredni študij” pomeni predvsem plačljivost programa v prvi
fazi. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je poslovnik GSS v določenih segmentih preveč ohlapen in bi
ga bilo potrebno bolj natančno opredeliti. Tako je po obširni razpravi, predvsem pa v želji vseh
po konstruktivni rešitvi nastalega zapleta, predsednica predlagala glasovanje – in sicer:
1. Kdo se strinja, da se o sklepu sprejetem na 16. redni seji pod Ad. 3./ SKLEP 2, ponovno
glasuje? Soglasno je bil sprejet
SKLEP 1: Vsi prisotni člani GSS so bili ZA, - o sklepu sprejetem na 16. redni seji pod Ad. 3./ SKLEP
2, se ponovno glasuje.
2. Kdo je za sprejem-potrditev sprejetega sklepa na 16. redni seji pod Ad. 3./ SKLEP 2?
S 15 glasovi za, 3 proti in 1 vzdržanim, je bil sprejet
SKLEP 2: GSS s 15 (petnajstimi) glasovi za sprejema / potrjuje na 16. redni seji sprejeti SKLEP 2.
Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo in tako je bil soglasno sprejet
SKLEP 3: Z zgoraj navedenim se potrdi zapisnik 16. redne seje GSS.
Ad. 2./
Prof. Komadina in doc. Šoštaričeva sta predstavila programa tako stanovske kot tudi strokovne
teme dogajanja ob letošnji 155. redni letni skupščini SZD, ki bo potekala 19. in 20. oktobra v
Domus Medica. Vse prisotne sta povabila, da se vseh dogajanj udeležijo v čim večjem številu.
Ad. 3./
GSS je obravnaval predlog novega programa subspecializacije iz neonatologije, ki ga je pripravila
delovna skupina pod vodstvom dr. Darje Paro. Na seji je zadevo dodatno obrazložil prof. Avčin, ki
je povedal, da je program vsebinsko zelo dober in skladen z ostalimi evropskimi državami. Pogoj
za začetek je specializacija iz pediatrije, ki traja 5 let. Specializacija iz neonatologije traja 3
leta, od tega je 12 mesecev možno upoštevati čas specializacije iz pediatrije – v kolikor je
specializant med specializacijo iz pediatrije izbral dodatne vsebine iz neonatologije. Povedal je
še, da je v bodoče za pričakovati, da bodo po tej poti pripravljene tudi druge subspecializacije s
področja pediatrije. To verjetno pomeni tudi dvojne licence. Predsednica je poudarila, da si
skupni odbor ZZS in SZD, ki dela na prenovi Pravilnika o licencah, prizadeva, da se zadeva
smiselno uredi. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je to s strokovnega vidika dobro,
vendar povzroča ob takem pomanjkanju kadra, organizacijske probleme. Po krajši razpravi je bil
soglasno sprejet
SKLEP 4: GSS je ugotovil, da je novi programa subspecializacije iz neonatologije pripravljen
skladno s smernicami UEMS-a, zato ga je potrdil in sklenil, da se ga pošlje na ZZS v nadaljnji
postopek sprejemanja.
Ad. 4./
Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo s strani ZZS v vednost prejeli dopis, ki ga je le-ta poslala
pripravljalcem PZ iz medicine športa.
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V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da to ni protest proti vsebini PZ, gre bolj za
proceduralne zaplete - nerodnosti v dopisu samem s katerim so organizatorji vabili specialiste in
specializante na izobraževanje, saj z obljubami posegajo na pristojnosti, ki so izključno v domeni
dela ZZS. Seveda GSS s tem soglaša in je zadevo vzel na znanje.
Ad. 5./
Doc. Šoštaričeva je predlaga, da se obravnavo spremembe specializacije iz intenzivne medicine
prestavi v obravnavo na naslednjo sejo, ker še vedno nismo prejeli mnenja Združenja za
intenzivno medicino oz. SS za intenzivno medicino.
Ad. 6./
Doc. dr. Maja Šoštarič je povedala, da smo že pred počitnicami s strani Komisije za peticije ter za
človekove pravice in enake možnosti pri Državnem zboru prejeli prošnjo za posredovanje
odgovora v zvezi z razmerami na slovenskih psihiatrijah. Prošnjo smo posredovali predsedniku
Združenja psihiatrov, ki je pripravil kratko pojasnilo, ki smo jim ga že posredovali, vendar želijo
odgovor GSS. Prof. Pregelj je ponovno pripravil obširen odgovor, ki je že pred sejo bil posredovan
vsem članom GSS. Na seji je prof. Pregelj podal še dodatno obrazložitev. V razpravi, ki je sledila
je večina s pripravljenim odgovorom soglašala. Prof. Avčin je predlagal, da bi odgovor/mnenje
stroke imel še večjo težo, če bi vključeval tudi mnenje pacientov. Določene skupine bolnikov
odgovor podpirajo, je povedal prof. Pregelj, ni pa to naloga GSS. Po krajši razpravi je bil soglasno
sprejet
SKLEP 5:
Člani GSS se strinjajo z odgovorom, ki so ga pripravili predstavniki psihiatrične stroke – prof. dr.
Peter Pregelj je predsednik Združenja psihiatrov SZD – in se ga kot takšnega tudi kot mnenje GSS
pošlje predsednici omenjene komisije.
7./ Razno
1.
Doc. Šoštaričeva je opozorila na zadrege do katerih je prišlo na ustanovni seji Strokovnega sveta
za ginekologijo in porodništvo (SSGP), ki jo je na njeno prošnjo sklical prof. Lukanovič, predsednik
Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, ker prejšnjemu predsedniku SSGP prof.
Vlaiisavljeviču kljub večkratnim poizkusom, to ni uspelo. Zadrego je povzročilo ugotovljeno
neskladje med Pravilnikom in Poslovnikom strokovnih svetov - 14. člen Pravilnika in 3. člen
Poslovnika - neskladje med dokumentoma glede časovnega roka sklica seje ter neskladje med 8.
členom Pravilnika in Poslovnika glede sestave SSGP (neujemanje glede namestnika oz. tajnika).
Vendar je prof. Lukanovič, kljub ugotovljenemu, ob soglasju ostalih prisotnih članov, s sejo
nadaljeval. Predstavnici ambulantne ginekologije se s tem nista strinjali in sta sejo zapustili.
Dejstvo je, da so ob nadaljevanju seje še vedno bili sklepčni in so sprejeti sklepi veljavni. SSGP se
je konstituiral in njegov predsednik je doc. dr. Leon Meglič. V nadaljevanju je še prof. Komadina
poročal s sestanka, ki sta ga s predsednico imela tako s prof. Lukanovičem kot tudi z doc.
Megličem, kjer so se pogovarjali kako preseči problematiko, ki je v velike meri posledica
razdrobljenosti združenj in društev s področja ginekologije in porodništva ter s posledično težavo
sprejemanja enotnih stališč. Po krajši razpravi je bilo ugotovljeno:
- SSGP je bil konstituiran, ima izvoljenega predsednika in je legitimen;
- izvršni sekretar SZD – prim. Cevc pripravi Pravilnik in Poslovnik, ki bosta vsebinsko konsistentna
in na naslednji seji ju GSS potrdi;
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- predsednik SZD in predsednik SSGP še naprej aktivno iščeta načine poenotenja strokovne
organiziranosti združenj in društev s področja ginekologije in porodništva.
2.
Doc. Šoštaričeva je povedala, da je GSS že pred časom s strani ZZS bil zaprošen, da predlaga,
koga naj ZZS imenuje za svojega predstavnika v UEMS Division of Transplant. Po krajši razpravi je
bilo dogovorjeno:
– ZZS naj za svojega predstavnika predlaga prof. dr. Ivana Kneževiča, kardiokirurga, predstojnika
Centra za transplantacije v UKC LJ;
- doc. Šoštaričeva pa bo do naslednje seje pripravila predlog predstavnika s strani SZD, ki pa naj
bo internist.
3.
Pobudo za ustanovitev društva za estetsko medicino znotraj SZD, bo GSS obravnaval na naslednji
seji.
4.
Prof. Komadina je povedal, da je že pred časom predsednik Slovenskega društva za reproduktivno
medicino (SRDM) prof. dr. Veljko Vlaisavljevič izrazil željo, da bi to društvo vključili med
strokovna združenja SZD. V presojo je poslal novi statut in prosi za odgovor. V razpravi, ki je
sledila, je prim. Cevc, ki je pregledal predlog statuta, povedal, da ima društvo poleg zdravnikov
tudi člane, ki so nezdravniki in ti po statut SZD ne morejo participirati v organe SZD, kar bi
veljalo vključiti v statut SRDM. Dogovorjeno je bilo, da prim. Cevc pripravi odgovor prof.
Vlaisavljeviću in predlog njihovega statuta dopolni v smislu povedanega.
5.
Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo dobili skupni odziv treh organizacij, ki delujejo na področju
ustavljanja in preprečevanja nasilja, na izjavo gospoda Viljema Ščuke, dr. med., zdravnika in
psihoterapevta. Dne 5. 7. 2018 je bil na spletnem portalu Svet24 objavljen članek novinarke
Polone Krušec – »Predlog ljubljanske učiteljice: naj nasilen učenec za kazen dobi batine«. V
članku zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka, dr. med. med drugim pove: »Množična posilstva
deklic (sošolk) niso možna, če so deklice proti. Za spolni odnos sta odgovorna oba udeleženca, saj
se dogaja pri polni zavesti obeh ....«
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je dana izjava sporna.
- Dogovorjeno je bilo, da se zadevo odstopi v presojo Časnemu razsodišču SZD.

S tem je bila seja GSS ob 17.30 uri zaključena.

Zapisala:
Marija Poredski

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