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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 10.01.2017

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 10. januar 2017, ob 16.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani.

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, Leon Herman, dr. dent. med., Breda Tržan Grozdanov,
dr. dent. med., Davorin Dajčman, prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Iztok Takač, asist. dr. Martin
Rakuša, doc. dr. Davorina Petek, prof. dr. Tonka Poplas Susič, doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr.
Aleš Fidler, prof. dr. Alenka Kraigher, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr.
Metka Volavšek, prof. dr. David. B. Vodušek in doc. dr. Maja Šoštarič, asist. dr. Dragan Kovačič,
prof. dr. Tadej Avčin, prim. Matija Cevc,.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in doc. dr. Božidar Voljč.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Pavel
Poredoš, prof. dr. Dušan Šuput, prof. dr. Peter Pregelj, prof. dr. Marko Hawlina in prof. dr. Zlatko
Fras, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Aleš Fidler.
Svoje odsotnosti nista opravičila: prof. dr. Mirt Kamenik in prof. dr. Alenka Kraigher.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 34. redne seje GSS (prejšnji mandar) in 1. seje GSS;
2. Imenovanje podpredsednika GSS;
3. Obravnava specializacije iz alergologije in klinične imunologije – odrasli in imenovanje
delovne skupine (poroča T. Avčin);
4. Poročilo skupine, ki je bila imenovana za pripravo predloga za razrešitev problematike v
zvezi ugovora vesti zoper izvajanje posegov, ki so predpisani s programom specializacije
iz ginekologije in porodništva (poroča M. F. Kenda);
5. Potrditev nadomestnih članov SS za ginekologijo in porodništvo ter SS za ortopedije.
6. Obravnava predloga prememb specializacije iz intenzivne medicine (poroča M. Šoštarič);
7. Potrditev izdaje diplome za posebno znanje za področje klinične nevrofiziologije – EEG.
8. Zveza za razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu (poroča R. Komadina);
9. Dopolnite modre knjige standardov in normativov za področje primarne ginekologije
(poroča K. Geršak);
10. Razno.
Ad. 1./
Na zapisnik 34. redne seje (še v prejšnji sestavi) in 1. redne seje ni bilo pripomb, zato je bil
soglasno sprejet -

1

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

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 34. redne seje in 1. redne seje GSSS
Ad.2./
Doc. Maja Šoštarič je za podpredsednico GSS predlagala prof. dr. Tonko Poplas Susič. Dodatnih
predlogov ni bilo, tako je bil soglasno sprejet –

SKLEP 2:
Podpredsednica GSS v mandatu 2016-2020 bo prof. dr. Tonka Poplas Susič.
Ob tej točki je doc. Maja Šoštarič izpostavila nejasnosti glede članov GSS, saj jih je bilo na
Strokovnem parlamentu (SP) imenovanih več kot to določa statut. Statut SZD govori – „Glavni
strokovni svet sestavljajo: predsednik SZD, dva podpredsednika, generalni sekretar, izvršilni
sekretar (kadar je v mandatu aktivirana ta funkcija) ter 10 predstavnikov, ki jih je strokovni
parlament izvolil iz svoje sredine”. Nadalje je povedala, da sama v tem ne vidi problema, saj je
bilo povedano, da se sklepi na GSS zvečine sprejemajo s konsenzom. Če pa vseeno pride do
glasovanja, je potrebno vedeti kakšna je večina, ki je potrebna, da je določen sklep sprejet. Kako
določiti to večino – z ozirom na statut ali z ozirom na dejansko število članov – 5 članov po
funkciji in 20 imenovanih na SP. Tudi glede same sklepčnosti GSS se je potrebno dogovoriti. Po
krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 3:
Za potrebe dobrega delovanja GSS je potreben Poslovnik, ki bo določil jasna pravila skladna s
Statut SZD. Predlog poslovnika bo pripravila doc. Maja Šoštarič ob sodelovanju prim. Cevca. Vsem
članom bo predlog poslovnika poslan z vabilom in gradivom za naslednjo sejo, ko bi poslovnik tudi
sprejeli.
Ad. 3./
Prof. Avčina, ki je natančno pregledal dokumentacijo predlagane nove temeljne specializacije iz
alergologije in klinične imunologije, je povedal, da se načeloma strinja z uvedbo predlagane
specializacije, v predlaganem programu pa je potrebna revizija določenih delov. Najbolj
pomanjkljiv je program izobraževanja s področja klinične imunologije, ki ni dovolj dobro
opredeljen.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da omenjeno specializacijo vsekakor potrebujemo.
Je pa vprašanje ali naj bo temeljna specializacija ali subspecializacija. V EU imajo to različno
urejeno. V večini držav, vsaj teh razvitejših, je to temeljna specializacija. Dejstvo pa, da se
slovensko zdravstvo sooča s pomanjkanjem finančnih sredstev in pomankanjem zdravnikov, zato si
zelo težko privoščimo specialista alergologije in klinične imunologije, ki bo opravljal predvsem
delo s svojega specialističnega področja in ga ne bo mogoče vpeti v internistično dežurno službo.
Če to ostane temeljna specializacija, bo potrebno močno modificirati skupno deblo. Glede na
negativno mnenje prejeto s strani RSK za dermatologijo s katerim soglaša tudi SS za
dermatovenerologijo, je prof. Avčin predlagal, da je potrebno v pripravo programa vključiti vse
deležnike, ki bi skupaj, ob strokovnem konsenzu vseh vpletenih, pripravili program specializacije,
ki bi ga nato potrdil GSS na eni izmed svojih naslednjih sej. Kot je že bilo ugotovljeno na 34.
redni seji GSS, je potrebno čim prej imenovati širše telo (delovno skupino), ki bo vključila vse
potencialne deležnike in pripravila usklajen predlagane specializacije. Soglasno je bil sprejet –
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SKLEP 4:
Dogovorjeno je bilo, da prof. Avčin najpozneje do naslednje seje pripravi predlog članov delovne
skupine, v kateri bodo vsi ključni deležniki, ki jih tangira strokovno področje predlaganega
programa nove temeljne specializacije iz alergologije in klinične imunologije.
Ad. 4./
Poročilo s sestanka skupine, ki je obravnavala problem ugovora vesti nekaterih specializantov
zoper izvajanje posegov, ki so predpisani s programom specializacije iz ginekologije in
porodništva, je podal prof. Kenda. Povedal je, da so se sestanka udeležili vsi imenovani, razen
prof. Korošča, ki je pisno pojasnil, da po znanstveni specializaciji in poklicnem delovanju izrazito
šteje za specialista za vprašanja represije in s tem kazenskega prava. Področje proučevanja
tokratne strokovne komisije pa je vprašanja ustavnega, šolskega in v določeni meri delovnega
prava. Ker ugovor vesti po slovenskem ustavnem pravu ni pojmovno vezan na zdravstvo ali
medicino, ni nujno in z vidika prava niti ne posebej koristno, da bi bil to hkrati tudi poseben
poznavalec biomedicinske etike. Komisija je ugotovila, da je ugovor vesti ustavna kategorija in je
tematika kot taka nad raznimi pravilniki. Povedal je še, da bo prof. Geršakova kot nacionalna
koordinatorica specializacije za področje ginekologije in porodništva pripravila predlog ureditve,
ki ga bo komisija obravnavala na svojem naslednjem sestanku. Če bodo takrat ugotovili, da
potrebujejo še mnenje določenega ustavnega pravnika, ga bodo po potrebi tudi angažirali. Na eni
izmed naslednjih sej GSS, bo komisija predstavila predlog rešitve omenjenega problema in
prosila GSS za potrditev.
Ad. 5./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da predsednik Združenja ortopedov SZD asist. dr. Klemen Stražar
v dopisu GSS naproša, da v SS za ortopedijo imenuje novega člana, ker je dr. Boris Poberaj odšel v
tujino. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 5:
V SS za ortopedijo je bil imenovan doc. dr. Rihard Trebše.
Prejeli smo tudi prošnjo prof. dr. Veljka Vlaisavljevića predsednika SS za ginekologijo in
porodništvo, ki prosi za potrditev imenovanja dveh novih članov, in sicer na mesto prof. dr.
Helene Meden Vrtovec, ki je preminula in zamenjavo za Marijo Vidmar Šimic, dr. med., ki ni več
predsednica Sekcije specializantov ginekologije in porodništva. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 6:
V SS za ginekologijo in porodništvo se imenuje prim. Lucijo Vrabič Dežman in Jureta Klanjška, dr.
med.
Ad. 6./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je bil na GSS s strani predsednice Slovenskega združenja za
intenzivno medicino Suade Fileković Ribarič in nacionalne koordinatorice specializacije doc. dr.
Vojke Gorjup posredovan predlog sprememb specializacije iz intenzivne medicine, ki so ga
pripravili zaradi napredka na področju intenzivne medicine, omogočanja kroženja dela
specializacije v tujini ter specifičnosti pediatrične intenzivne medicine. Povedala je še, da je vse
predlagane spremembe natančno preučila in ugotovila, da so skladne in potrebne. Po krajši
razpravi je bil soglasno sprejet -
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SKLEP 7:
Potrdi se predlog sprememb programa specializacije iz intenzivne medicine in se ga pošlje na ZZS
v nadaljnji postopek sprejemanja.
Ad. 7./
Prejeli smo tudi prošnji za dodelitev diplome za posebno znanje za področje klinične
nevrofiziologije – EEG. Dr. Melita Rotar je z uspešno opravljenim izpitom zaključila podiplomski
tečaj v organizaciji MF UL – priloženo potrdilo MF. Karmen Vizjak Šterman, dr. med. pa se je v
okviru opravljanja specializacije iz nevrologije, v času od 24.09.2012 do 14.12.2012 udeležila EEG
tečaja v Clevelandu, nato pa nadgradila znanje iz EEG na oddelku za nevrološke bolezni UKC MB.
Ustrezna dokazila je priložila. Kompletna dokumentacija obeh je bila posredovana v presojo še
prof. dr. Leji Dolenc Grošelj, predsednici Sekcije za klinično nevrofiziologijo pri SZD, ki je
sporočila, da tako potrdili kot ostali priloženi dokumenti dokazujejo, da obe kandidatki
izpolnjujeta vse pogoje za dodelitev diplome za posebna znanja klinična nevrofiziologija – EEG.
Tako je bil soglasno sprejet –

SKLEP 8:
Diplomo za posebna znanje za področje klinična nevrofiziologija – EEG prejmeta: dr. Melita
Rotar, dr. med. in Karmen Vizjak, dr. med.
Ad. 8./
Prof. Komadina je opozoril na aktivnosti GV Planeta, ki skupaj z določenimi na MZ tudi letos že
14-ič zapovrstjo organizira konferenco Menagement in vodenje v zdravstvu, ki so jo letos
preimenovali in nadgradili tako vsebinsko kot organizacijsko in bodo 8. in 9. marca 2017 v
Portorožu organizirali 2. Zdravstveni razvojni forum – 14. konferenco Menagement in vodenje v
zdravstvu. Na konferenco vabijo vse pomembne deležnike v sistemu zdravstvenega varstva,
predstavnike kakovosti v zdravstvu in tako naprej. Ponujajo popuste pri „kotizaciji”, če na
konferenci sodelujemo kot partnerji pri projektu in seveda opredelijo tudi dolžnosti. Čista
komercialna zgodba, ki je daleč od tega, da bi se zadeve uredile. Zato je ustanavljanje nove
Zveze za razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu, organizirane kot društvo – torej civilna družba –
neučinkovito in bo težko rezultiralo ureditvi razmer na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Tako GSS kot KZO (Koordinacija zdravniških organizacij) sta že v lanskem letu zavzela stališče, da
slovensko zdravstvo potrebuje popolnoma avtonomno profesionalno obliko spremljanja in urejanja
kakovosti in varnosti v zdravstvu. Tako se zavzemamo za uvedbo učinkovitega sistema
zagotavljanja strokovne kakovosti in varnosti, kar je dolžan zagotoviti naročnik in regulator in
ustanovitev nacionalne agencije za kakovost in varnost v zdravstvu je vsekakor prava pot.
Prof. Poplasova je povedala, da je MZ pripravilo Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki je še
v javni obravnavi. Pri pregledu omenjenega zakona je ugotovila, da v kolikor bo NAKVA
organizirana tako, kot predvideva zakon bo to le še ena Agencija .... »Za izobraževanje tujih in
domačih presojevalcev (NAKVA ugotavlja le, ali imajo akreditacijske hiše akreditacijske
standarde, ki so specifični za zdravstvo in so potrjeni s strani mednarodne krovne organizacije
za akreditacijo teh standardov ter certificirane presojevalce. NAKVA torej le zbira rezultate
akreditacijskih presoj). Za obrazložitev: v svojih zahtevah morajo imeti tudi ISO 9001 ali EN
15224. Akreditira jih International Society for Quality in Healthcare (ISQUa), ki je mednarodna
krovna organizacija akreditacijskih institucij v zdravstvu. NAKVA le ugotavlja, ali akreditacijske
hiše zadostujejo zgornjim zahtevam in zbira rezultate akreditacijskih presoj. Glede vrste
akreditacije je torej določeno, da morajo biti potrjene s strani mednarodne krovne organizacije
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akreditacijskih institucij v zdravstvu. NAKVA samo zahteva od akreditacijskih hiš, da imajo
usposobljene presojevalce. Zahteve o tem se umesti v podzakonski predpis«. Tako zakon in to je
nesprejemljivo. NAKVA mora tudi sama zagotavljati kader in izvajati akreditacije. NAKVA
mora izdelati nacionalna merila za akreditacijo in akreditacijo tudi izvajati. V nasprotnem
bomo še vedno za izvajanje akreditacij plačali drugim akreditacijskim hišam in s tem omogočali
cenovno drage presoje. Po krajši razpravi, je bil soglasno sprejet –

SKLEP 9:
Tako GSS ponovno (GSS in KZO sta že v lanskem letu zavzela stališče) zavzema stališče, da
slovensko zdravstvo potrebuje popolnoma avtonomno profesionalno obliko spremljanja in urejanja
kakovosti in varnosti v zdravstvu. Prof. Poplasova pripravi pripombe na Zakon o kakovosti in
varnosti v zdravstvu, ki je še v javni obravnavi, in se jih po usklajevanju do 12.01.2017 pošlje na
MZ. Glavni poudarek pripomb je na tem, da NAKVA mora tudi sama zagotavljati kader in
izvajati akreditacije. Neprimerno je, da bi za izvajanje akreditacij plačali drugim
akreditacijskim hišam in s tem omogočali cenovno drage presoje. Tudi NAKVIS sam izvaja
akreditacije. NAKVA naj definira za ta namen vse potrebne standarde in postopke. NAKVA
mora izdelati nacionalna merila za akreditacijo in akreditacijo tudi izvajati in to mora biti
njena osnovna naloga.
Ad. 9./
Prof. Ksenija Geršak je povedala, da je pregledala predlog dopolnitve Modre knjige standardov in
normativov zdravnikov in zobozdravnikov 2011 za ginekologijo na primarni ravni, ki ga je
pripravilo Združenje za ambulantno ginekologijo SZD in ga poleg GSS, poslalo tudi na FIDES in ZZS.
Omenjeni standardi so bili pripravljeni že leta 2008 in tudi 2009 potrjeni na RSK za ginekologijo in
porodništvo, nakar so na žalost obležali v predalih. V začetku leta 2016 je bil isti dokument
ponovno predložen vsem forumom in tako tudi GSS. V decembru lanskega leta, ga je RSK za gin.
in por. že potrdil in posredoval na MZ. Bila je mnenja, da gre za utemeljeno in strokovno dobro
pripravljen dokument, zato je predlagala, da ga GSS potrdi.
Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 10:
Dokument - Dopolnitev Modre knjige standardov in normativov za zdravnike in zobozdravnike 2011
za ginekologijo na primarni ravni, se potrdi in se ga pošlje na MZ v postopek sprejemanja.
Ad./ 10. R A Z N O
1.
Prof. Ksenija Geršak je povedala, da naproša GSS za formalno potrditev Priporočil za obravnavo
bolnika s KOPB na primarni ravni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji. Priporočila so
pripravljena v skladu s pravili, ki jih je GSS sprejel na svoji junijski seji, so tudi recenzirana in
planirana za objavo v naslednji številki ZV.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 11 :
GSS sprejema Priporočila za obravnavo bolnika s KOPB na primarni ravni in specialistični
pulmološki ravni v Sloveniji in priporoča objavo v ZV.
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2.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo bili s strani MZ zaprošeni, da imenujemo dva člana v RSK
za patologijo in sodno medicino, ker zdajšnjim članom v januarja 2017 poteče mandat. O
zaprosilu smo obvestili tako združenje kot SS in prejeli usklajen predlog predlaganih članov.
Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 12 :
Za člana v RSK za patologijo in sodno medicine GSS predlaga dr. Gorano Gašljević, dr. med. in
prof .dr. Boštjana Luzarja.
3.
Čakamo na mnenje SS za ginekologijo in porodništvo, zato GSS ne more zavzeti stališča in
odgovoriti prof. dr. Darji Paro Panjan v vezi priprave in izpeljave subspecializacije iz
neonatologije. Dogovorjeno je bilo, da se pozove SS ga ginekologijo in porodništvo in prosi za
ažurnost podajanja svojih mnenj, kajti GSS želi na naslednji seji zadevo doreči.
4.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani direktorice SB dr. Franca Derganca Nova Gorica
prim. Nataše Fikfak prejeli dopis v vezi opravljanjem volonterstva v času študija v javnih
zdravstvenih zavodih. Dogovorjeno je bilo, da bo o zadevi GSS razpravljal na svoji naslednji seji.
Dopis se z vabilom in ostalim gradivom razpošlje vsem članom GSS.
Dogovorjeno je bilo, da bo naslednja seja v torek, 14. februarja 2016 in na željo nekaterih ob
15.30 uri.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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