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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 11.04.2017

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 11. april 2017, ob 15.30 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani.
Prisotni člani: prof. dr. Samo Fokter, Leon Herman, dr. dent. med., Breda Tržan Grozdanov, dr.
dent. med., prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Iztok Takač, doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Aleš
Fidler, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Marko Hawlina, prof. dr. David. B. Vodušek, prof. dr.
Srečko Koren in prof. dr. Tadej Avčin.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in doc. dr. Božidar Voljč.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Anton Crnjac, asist. dr. Martin
Rakuša, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Mirt Kamenik, doc. dr. Davorina Petek, prof. dr. Tonka
Poplas Susič, in prof. dr. Zlatko Fras.
Svoje odsotnosti niso opravičili: prof. dr. Alenka Kraigher, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Peter
Pregelj, prof. dr. Pavel Poredoš, prim. Matija Cevc, Davorin Dajčman, dr. med. in asist. dr.
Dragan Kovačič.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje GSS;
2. Položaj slovenskih izvajalcev zdravstvenih storitev v primerjavi z evropskimi - oglaševanje
storitev (poroča M. Hawlina);
3. Stališče GSS do homeopatije in ostalih komplementarnih metod zdravljenja v luči Kodeksa
zdravniške etike in priprave predloga nove vsebine Zakona o zdravilstvu oz. Zakona o
dopolnilnih postopkih zdravljenja (poroča R. Komadina, M. Cevc);
4. Predlog Sekcije za klinično nevrofiziologijo pri SZD za pridobitev diplome za posebna
znanja (poroča M. Šoštarič);
5. Obuditev dela Strokovnih svetov SZD (poroča M. Šoštarič);
6. Razno.
Ad. 1./
Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet -

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje GSS.
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Ad. 2./
Prof. Hawlina, na čigar pobudo je problematika agresivnega oglaševanja hrvaških kolegov – tokrat
oftalmologov – bila uvrščena na dnevni red seje GSS, je v kratkem povzel, zakaj je omenjeni
intervju s prof. dr. N. Gabrićem na 4. strani osrednjega slovenskega častnika Delo,
problematičen. V Združenju oftalmologov menijo, da je nedopustno, da nekdo, pri komer so vsi
etični principi zlorabljeni v namen čim večjega zaslužka, uči o organizaciji zdravstvenega
sistema. Predvsem pa gre za precedens, saj je s tem intervjujem Delo prešlo v funkcijo
oglaševalca. Intervju tudi zavaja, saj po tej metodi delajo tudi slovenski oftalmologi, vendar brez
komercialnega pompa. Žalostno in skrb vzbujajoče je predvsem to, da pri njegovih marketinških
sporočilih poleg Dela sodelujejo tudi ostali osrednji akterji, kot Finance in Vzajemna, saj se mu s
tem daje vtis kredibilnosti.
Če bomo to dovolili, bili tiho, se bo to samo stopnjevalo. Na Združenju oftalmologov in RSK za
oftalmologijo so se odločili, da bodo zadevo dali na novinarsko častno razsodišče – predvsem to
uredniško politiko, kje oz. v čem je motiv, da je intervjuju posvečeno toliko pozornosti. Menil je,
da bi GSS in ZZS morala pri takem medijskem vdiranju v slovenski etični prostor reagirati in takim
poskusom oz. praksam samopromocije odločno nasprotovati. Kajti vsa filozofija dr. Gabrića in
njemu podobnih je v tem, da z agresivnim oglaševanjem, ki ga ZZS in tržna inšpekcija slovenskim
zdravnikom ne dovoljujeta, tujcem pa ga kljub našim pozivom ne preprečita, privabljajo ljudi,
čeprav na koncu njihove storitve niso cenejše in ne boljše od tistih, ki jih lahko dobijo doma.
V razpravi, ki je sledila, so prisotni ugotavljali, da ta primer ni osamljen. Veliko je komercialnega
oglaševanja tudi nas področju stomatologije in na področju različnih prehranskih dopolnil – npr.
glukozamin in ostalih čudežnih „zdravil”. Nihče ne bdi nad tem in dejstvo je, da so zvečine ta
reklamna sporočila zelo zavajajoča. Vprašanje je, ali GSS lahko doseže, da se vsa ta reklamna
sporočila preveri preko strokovnih svetov, da jih le-ti odobrijo oz., da je pod takim oglasom
navedeno mnenje določenega SS, ki bi se z večine glasilo, da ni nobenih znanstvenih dokazov, da
to dejansko učinkuje. Nekateri so bili mnenja, da bi veljalo v enakem obsegu in na enakem mestu
v enakem časniku narediti intervju z uveljavljenim domačim strokovnjakom, ki bi z jasnimi
odgovori in utemeljitvami predstavil realnost teh in podobnih komercialnih sporočil. Vsekakor si
je potrebno prizadevati za neke vrste kontra objave/članka. Predvsem pa bi morali poudarjati
uspehe slovenskih medicinskih strokovnjakov, pozitivnih praks in ljudi seznanjati s tem, da so vsi
ti posegi, na kateri jih dotični vabijo drugam, izvedljivi tudi doma, kvalitetno, če ne celo bolj
kvalitetni in nenazadnje za isto oz. primerljivo ceno. Eno je čezmejno zdravljenje, ki ga po
predhodni preverbi odobri oz. plača ZZZS, drugo pa so vsi samoplačniški posegi in storitve, ki se
jih Slovenci poslužujejo. Slednje bi bilo smiselno z različnimi prijemi prepričati, da se zdravijo v
Sloveniji.
Soglasno je bil sprejet naslednji -

SKLEP 2:
GSS se je seznanil z razsežnostmi neustreznega oglaševanja tujih izvajalcev v Sloveniji, ki ni v
skladu s kodeksom etike.
Predvsem je zaskrbljujoče, da se promocijska sporočila pojavljajo tudi v osrednjih medijih kot je
Delo. Pri tem je bil zlasti izpostavljen 22. 2. 2017 objavljen intervju s prof. dr. Nikico Gabrićem,
lastnikom verige hrvaški očesnih klinik, ki želi priti tudi v Slovenijo, kjer so v ospredju izključno
ekonomski motivi, hkrati pa se poskuša ustvariti vtis, da je hrvaška oftalmologija superiorna v
primerjavi s slovensko, kar ni res. GSS se s takim načinom promocije ne strinja in podpira že
objavljena stališča slovenskih oftalmoloških organizacij, hkrati pa meni, da je potrebno tudi v
imenu GSS opozoriti na širše razsežnosti tega problema, ki je prisotno tudi v nekaterih drugih
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strokah. Zato bo GSS pripravil pisno mnenje in ga posredoval vsem relevantnim inštitucijam in
Ministrstvu za zdravje.
Prof. Hawlina in doc. Maja Šoštarič bosta pripravila sporočilo za javnost oz. neke vrste kontra
objavo. Razmisliti pa je potreno tudi o novinarski konferenci.

Ad. 3./
Ker na seji ni bilo prof. Komadine, niti prim. Cevca, ki sta z vsemi dogajanji okrog priprave
predloga Zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in
rehabilitacije najbolj seznanjena, je kratko informacijo podala doc. Maja Šoštarič. Povedala je,
da je na sekretariatu SZD bilo sklenjeno, da se okrogle mize v CD, ki jo organizira Združenje za
homeopatijo, udeleži predsednik SZD. Na tem srečanju namerava sporočiti, kaj dopušča in kaj
zdravniku prepoveduje Kodeks zdravniške etike, kakšno je stališče GSS in kakšno je stališče stroke
do pisanje predloga omenjenega zakona. Na sekretariatu je bilo tudi dogovorjeno, da po tem
srečanju v CD, SZD pripravi svojo tiskovno konferenco ali vsaj izjavo za javnost, kjer bi predstavili
ostro mejo med alopatsko/uradno medicino in zdravilstvom.
Ad. 4./
Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo s strani predsednice Sekcije za klinično nevrofiziologijo pri
SZD prejeli predlog za izdajo diplome za posebno znanje za področje klinične nevrofiziologije –
EMG. Dr. Mojca Kirbiš in Helena Skrt, dr. med. sta na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo uspešno
opravili 6-mesečni tečaj EMG-ja. K vlogi sta priložena tudi zapisnika končnega izpita, ki
izkazujeta, da sta omenjeni kandidatki uspešno opravili izpit omenjenega polletnega tečaja.
Soglano je bil sprejet naslednji -

SKLEP 3
Diplomo posebnega znanja za področje klinične nevrofiziologije – EMG. se podeli dr. Mojci Kirbiš
in Heleni Skrt, dr. med.
Ob tem je doc. Maja Šoštarič povedala, da smo prejeli tudi vlogo Ksenije Eder, dr. med.,
specialistke družinske medicine, ki se je zaradi potreb delovnega procesa udeležila
podiplomskega izobraževanja iz Ultrazvok abdomna, ki je potekalo v KBC „Sestre milosrdnice” v
Zagrebu. SZD izdaja diplome za posebna in dodatna znanja, vendar le za tiste programe
izobraževanj, ki so bili predhodno evalvirani in potrjeni na GSS ter izpolnjujejo vse pogoje
opredeljene v Pravilniku o posebnih znanjih oz. v Pravilniku o dodatnih znanjih. Ker v naboru
posebnih in dodatnih znanjih, ki so bila potrjena na Glavnem strokovnem svetu SZD, posebnega
znanja za področje ultrazvoka abdomna NI, GSS želene diplome ne more izdati. V smislu
navedena, je bilo prosilki tudi odgovorjeno.
Ad. 5./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je vsem predsednikom strokovnim svetom SZD (SS) poslala
pismo in jih zaprosila za konstruktivno sodelovanje. Želi, da na GSS posredujejo svoje predloge,
pobuda, vprašanja. Bila je mnenja, da je dobro delovanje SS za GSS in SZD izredno pomembno.
Ne nazadnje je delo SS pomembno za razvoj stroke, pripravo in sprejemanje strokovnih
priporočil, načrtovanje in izvajanje podiplomskega izobraževanja ter uvajanja novih metod
zdravljenja. Ker je večina SS bila konstituirana leta 2013, jim glede na pravilniku o delovanju SS
v letošnjem letu poteče mandat, zato jih je na to dejstvo opozorila in zaprosila, da izvedejo
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ponovne volitve. Odziv je slab, pa še tisti, ki so se odzvali, opozarjajo na določene nedorečenosti
oziroma prekrivanje s pristojnostmi RSK, saj imajo oboji podobne naloge.
V razpravi, ki je sledila, je večina soglašala, da so SS za SZD izrednega pomena in je potrebno
narediti vse, da se obudi njihovo delo. S strani GSS morajo biti zadolženi za konkretne in za
stroko pomembne naloge, kajti le tako bodo dobili prepotrebno veljavo. Nadalje je bilo
ugotovljeno, da vse kaže, da bo tudi potrebno revidirati obstoječi Pravilnik o delovanju SS, saj
imamo kar nekaj predlogov po dodatnih SS, pa tudi delegiranje v SS mora biti sicer v pristojnosti
posameznih združenj in sekcij, ki so pod posameznim SS, vendar je potrebno v SS imenovati
povezovalne ljudi, ki so pripravljeni delati, ljudi z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnostmi. Še posebej je to aktualno pri tistih SS pod okriljem katerih deluje več združenj in
sekcij kot pa je članov v njihovem SS. Združenja se vse premalo zavedajo svojega poslanstva in
dejstva da je SS najvišji strokovni organ združenja oz. posameznega strokovnega področja in tako
tudi za samo stroko izrednega pomena.
Sklenjeno je bilo, da si morajo vsi člani GSS prizadevati in delovati v smislu vzpodbujanja dela in
veljave posameznega SS.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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