
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO 

GLAVNI STROKOVNI SVET   

LJUBLJANA, Dunajska 162                                                                                  Ljubljana, 10. septembra 2019 

 

 

ZAPISNIK 

25. redne seje Glavnega strokovnega sveta SZD (GSS), ki je bila v torek, 10. septembra 2019 ob 15.30 
v prostorih SZD, Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana. 

Prisotnost članov je razvidna iz liste prisotnosti, ki je sestavni del originalnega zapisnika. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji  

DNEVNI RED:  

1. Pregled zapisnika 24. redne seje GSS in SP; M. Šoštarič  
2. Priprava na skupščino; M. Šoštarič, R. Komadina 
3. Akreditacijski kriteriji v vsebinah programa specializacij; M. Šoštarič  
4. Zdravljenje s krvjo pri Jehovih pričah in njihovih otrocih; R. Komadina, B. Voljč 
5. Inšpekcijski nadzor honoriranja mentorskega dela 2019; R. Komadina 
6. Pomanjkanje zdravnikov v javnih zavodih – bolnišnicah; P. Pregelj 
7. Obravnava in potrditev priporočil; L. Meglič 
    – Priporočila za spremljanje plodovih gibov v nosečnosti z navodili za nosečnice 
    – Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničenga vratu 
    – Priporočila o menopavzni medicini  
    – Priporočila o rabi nujne kontracepcije 
8. Obravnava prošenj za izdajo diplom; M. Šoštarič 
     – diploma za dodatno znanje s področja nevrosonologije 
     – diplome za dodatno znanje iz veščin paliativne oskrbe 
9. Razno 
 
Ad. 1. / 
Na zapisnik 24. redne seje GSS ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet – 
 
SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 24. redne seje GSS. 
 
 
Ad. 2. / 
Prod. Šoštarič in prof. Komadina sta predstavila program 156. skupščine SZD. V okviru stanovske 
teme bo obravnavano negativno prikazovanje zdravstva in zdravnikov v slovenski javnosti, 
strokovna tema pa bo posvečena bolezenskim stanjem, pri katerih je pomembna časovna 
komponenta obravnave in čakalne dobe s strokovnega vidika. K sodelovanju bodo poleg že 
potrjenih predavateljev povabljeni še predstavniki revmatologov in zobozdravniki. Soglasno je bil 
sprejet sklep - 
 
SKLEP 2: 
Potrdi se program 156. Skupščine SZD.  



 
 
Ad. 3. / 
Prof. Komadina je poudaril, da si SZD in Zdravniška zbornica Slovenije na Ministrstvu za zdravje 
prizadevata za dopolnitev členov Zakona o zdravniški službi. Dodatna znanja in posebna znanja, ki 
bodo pomembno rešila licencirano oziroma nadzorovano delo nekaterih področij, za katera SZD 
trenutne podeljuje diplome, naj bi bila v prihodnje tudi zakonsko opredeljena kot permanentno 
izobraževanje zdravnikov. Nova interdisciplinarna področja, ki zahtevajo predhodno specialistično 
znanje kandidata, naj določi zakonodajalec kot subspecializacijo, pri čemer kandidat novo znanje 
pridobiva kot specialist osnovne oziroma temeljne specialnosti. GSS je predlagal dopolnitve, da 
poleg kurikuluma specializacije strokovna združenja tudi določijo kriterije po katerih je lahko 
zdravstveni zavod izvajalec specializacije. ZZS se s tem strinja. Soglasno je bil sprejet – 
 
SKLEP 3: 
GSS je seznanjen in podpira prizadevanja SZD in Zdravniške zbornice Slovenije pri dopolnitvi členov 
Zakona o zdravniški službi glede subspecializacij. Strokovna združenja in SS bomo seznanili, da naj 
pripravijo akreditacijske kriterije.  
 
 
Ad. 4. / 
Prof. Komadina je na kratko predstavil problematiko zdravljenja s krvjo pri Jehovih pričah in njihovih 
otrocih ter predlagal, da se zaradi odsotnosti doc. Voljča obravnava te točke prestavi na naslednjo 
sejo GSS. Soglasno je bil sprejet - 
 
SKLEP 4: 
Obravnava problematike zdravljenja s krvjo pri Jehovih pričah in njihovih otrocih je prestavljena na 
26. sejo GSS, ki bo potekala v oktobru. 
 
 
Ad. 5. / 
Prof. Komadina je predstavil problematiko inšpekcijskega nadzora honoriranja mentorskega dela, 
pri čemer delovni inšpektor zahteva, da mora vsak, ki v zdravstvu opravlja vlogo mentorja, svoje 
delo evidentirati v časovnih enotah. Mnenje SZD in Zdravniške zbornice Slovenije je, da je 
mentorsko delo potrebno plačati v pavšalu. Člani GSS se strinjajo, da je vrednotenje mentorskega 
dela v časovnih enotah nepotrebna administracija in ne odraža realnega poslanstva mentorja. 
Soglasno je bil sprejet -  
 
SKLEP 5: 
GSS se je seznanil s problematiko inšpekcijskega nadzora honoriranja mentorskega dela in od 
Ministrstva za zdravje pričakuje, da prepozna poslanstvo mentorstva kot delo, ki traja ves čas 
specializacije in ga je posledično potrebno honorirati v pavšalni obliki.   
 
 
Ad. 6. / 
Prof. dr. Pregelj, dr. med., predsednik Združenja psihiatrov je predstavil težave, s katerimi se 
soočajo kolegi v zvezi z pomanjkanjem števila specialistov v Psihiatrični bolnici Vojnik in poudaril, 
da je v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer po obsegu in vsebini izvajajo podoben program, 
zaposlenih dvakrat več specialistov. Opozoril je na odhajanje zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici 
Vojnik. Poročilo stanja je bilo predstavljeno tudi na RSK-ju, na Ministrstvo za zdravje pa je že potekal 
sestanek, na kateri je bila obravnavana problematika. V razpravi so člani GSS poudarili, da je 
pomanjkanje zdravnikov na vseh področjih in na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Kljub 
večkratnim opozorilom, se na tem področju ni nič spremenilo in zaradi neurejenih razmer zdravniki 



odhajajo. Problem je tudi, da Ministrstvo za zdravje blokira sprejem standardov in normativov in se 
tudi zato na tem področju nič ne spremeni. Soglasno je bil sprejet – 
 
SKLEP 6: 
GSS se je seznanil s problematiko pomankanja specialistov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in podpira 
Združenje psihiatrov pri opozarjanju na omenjeno problematiko in izvedbo potrebnih ukrepov. 
 
 
Ad. 7. / 
GSS se je seznanil s prejemom priporočil Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo in 
predlagal, da se zaradi odsotnosti doc. dr. Leona Megliča, dr. med., predsednika Strokovnega sveta 
za ginekologijo in porodništvo obravnava in potrditev priporočil prestavi na naslednjo sejo. 
Soglasno je bil sprejet sklep - 
 
SKLEP 7: 
Obravnava in potrditev priporočil Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo je prestavljena 
na naslednjo sejo GSS, ki bo potekala v oktobru. 
 
 
Ad. 8. / 
Doc. Šoštarič je GSS seznanila s prejemom prošenj za izdajo diplom za dodatna znanja s področja 
nevrosonologije in paliativne oskrbe.  
 
SKLEP 8.1: 
Na seji se je obravnaval predlog prim. prof. dr. Bojane Žvan, predsednice Sekcije za možganskožilne 
bolezni pri SZD, za dodelitev diplome za dodatno znanje s področja nevrosonologije.  Vloga in 
priložen zapisnik o uspešno opravljenem izpitu dokazujeta, da je  kandidat opravil izpit in izpolnjuje 
vse pogoje za dodelitev diplome.  
Diplomo za  dodatno znanje s področja  nevrosonologije prejme Maj Jožef, dr. med. 
 
SKLEP 8.2: 
Na seji se je obravnaval predlog dr. Maje Ebert Moltara, predsednice Slovenskega združenja 
paliativne in hospic oskrbe pri SZD, za dodelitev diplom za dodatno znanje s področja paliativne 
oskrbe.  Vloga in priloženi zapisniki o uspešno opravljenih izpitih dokazujejo, da so  kandidati opravili 
izpite in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome.  
Diplomo za  dodatno znanje s področja  paliativne oskrbe prejmejo Marko Možina, dr. med., Maja 
Kolšek Šušteršič, dr. med., Nataša Šuštar, dr. med., Dušanka Lepej, dr. med., Anja Zidanšek, dr. 
med., doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med. 
 
 
Ad. 9. / Razno 
 
Ad. 9.1. / 
Na SZD je bilo naslovljena prošnja za ustanovitev Sekcije za pediatrično infektologijo, ki bi delovala 
v okviru SZD. Priložen je bil tudi statut, zapisnik ustanovne seje, predlog članov in pismo podpore s 
strani infektologov. Soglasno je bil sprejet – 
 
SKLEP 9.1: 
GSS je soglasno potrdil ustanovitev Sekcije za pediatrično infektologijo SZD. 
 
 
Ad. 9.2. / 



Prof. Komadina je GSS seznanil s pomembnimi dogodki, ki bodo potekali v prihodnje, med njimi: 
- Skupni sestanek nacionalnih koordinatorjev in predstavnikov GSS-ja v zvezi s 

specializacijami na Zdravniški zbornici Slovenije (torek, 8. oktober, ob 18. uri). 
- 130. obletnica zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji (sreda, 9. oktobra, ob 14. uri).  
- Posvet o paliativni mreži na primarnem in sekundarnem nivoju v organizaciji Slovenskega 

zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije (sreda, 9. oktober, od 16.00 do 19.00 
ure, dvorana Julijana, Domus Medica). 

- Prof. dr. Dimitri P. Mikhailidis, predavanje častnega člana Slovenske medicinske akademije 
(četrtek, 10. oktober).  

- Generalna skupščina Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association) bo 
potekala od 23. do 25. oktobra v Tbilisiju, Gruzija. Dogodka se bo udeležil prim. Matija Cevc, 
dr. med.  

 
Ad 9.3. / 
Doc. Šoštarič je člane GSS seznanila z načrti gl. Koordinatorice za paliativno medicino pri MZ, da bi 
se vsebine paliativne medicine vključilo v specializacijo večine kliničnih specializacij. Člani se 
strinjajo, da je to možno, ko strokovna združenja spremenijo kurikulume in vključijo te vsebine.  
 
 
 
Zapisala:       Predsednica GSS: 
Irene Perne       doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 


