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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 09.04.2019 

 

 

ZAPISNIK 22. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 

 

Torek, 09. april 2019, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 21. redne seje GSS; M. Šoštarič 

2. Določitev strokovne teme 156. skupščine SZD (18. - 19. 10. 2019); M. Šoštarič, R. 

Komadina 

3. Delovna skupina za harmonizacijo specializacij UEMS; R. Komadina 

4. Licenciranje posebnih in dodatnih znanj pri Zdravniški zbornici Slovenije; R. Komadina 

5. Poročanje o problematiki primarnega zdravstva; D. Petek, T. Poplas Susič 

6. Problematika specializacije iz klinične fiziologije – obnovitev programa; Z. Fras 

7. Razno 

 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika zadnje redne seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 18. redne seje in 

skupne seje s člani GO ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 1:  

Potrdi se zapisnik 19. redne seje GSS. 

 

 

Ad. 2./ 

Prisotni so podali predloge glede strokovne teme 156. skupščine SZD, med katerimi so bili »miti in 

resnice o čakalnih vrstah« ter »bolezenska stanja, pri katerih je pomembna časovna komponenta 

obravnave«. Člani GSS so se strinjali, da se dokončna tema 156. skupščine SZD potrdi na prihodnji 

seji GSS. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 2: 

Strokovna tema 156. skupščine SZD se potrdi na prihodnji seji GSS. 

 

 

 

Ad. 3./ & Ad. 4./ 

Dr. Gregor Prosen, dr. med., predsednik SIZ-a pri ZZS je predstavil usklajene aktivnosti SZD in ZZS 

za sistemsko prenovo specializacij, pri čemer je izpostavil, da je SZD odgovoren za vsebinsko 

prenovo specializacij, ZZS pa za implementacijo. GSS je seznanil s srečanjem, ki bo 15. maja 
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potekalo na Ministrstvu za zdravje glede pravne podlage licenciranj dodatnih znanj. Na podlagi 

predstavitve je bil soglasno sprejet –  

 

SKLEP 3: 

Na podlagi razprave, ki bo potekala na Ministrstvu za zdravje GSS skliče strokovni parlament, 

predlogi posodobitev specializacij pa se nato predstavijo vsem strokovnjakom. 

 

 

Ad. 5./   

Doc. dr. Davorina Petek je predstavila trenutno problematiko na področju primarnega zdravstva. 

V ospredju je predvsem menjava ministra za zdravje in masovni odstop družinskih zdravnikov v 

Kranju. Delovna skupina pod vodstvom Tomaža Pliberška, državnega sekretarja na Ministrstvu za 

zdravje si bo prizadevala za ureditev ključnih izzivov na področju zdravstvenega varstva na 

primarni ravni. Prizadevanja skupine bodo usmerjena predvsem v naslednje aktivnosti: 

- vsaka zavarovana oseba si lahko sama izbere osebnega zdravnika; 

- omejitev glavarinskih količnikov; 

- dostopnost zdravstvene oskrbe brez nepotrebnega čakanja; 

- celovita obravnava pacientov na primarni ravni; 

- ustreznejša razporeditev finančnih sredstev. 

Na podlagi predstavitve je bil soglasno sprejet –  

 

SKLEP 4: 

GSS je bil seznanjen z aktivnostmi delovne skupine, doc. dr. Davorin Petek pa bo GSS obveščala o 

nadaljnjih aktivnostih. 

 

 

Ad. 6./   

GSS se je seznanil s problematiko specializacije iz klinične fiziologije in obravnaval dopis, ki ga je 

prejel s strani Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Soglasno je bil sprejet –  

 

SKLEP 5: 

GSS meni, da je specializacija iz klinične fiziologije pomembna in da je v interesu obeh 

medicinskih fakultet, da se ta ohrani. GSS je sklenil, da v vmesnem obdobju koordinacijo 

specializacije prevzame prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica GSS: 

Irena Perne       doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 

 


