SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
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SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
GLAVNI STROKOVNI SVET
LJUBLJANA, Dunajska 162

Ljubljana, 12. februar 2019

ZAPISNIK

20. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 12. februarja 2019, ob 15.30 uri
v prostorih 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 19. redne seje GSS; M. Šoštarič

2. Imenovanje skrbnikov SS izmed članov GSS; M. Šoštarič
3. Potrditev predlogov članov SS SZD; M. Šoštarič
4. Obravnava predloga posodobljenega programa iz ortopedije; M. Šoštarič
5. Obravnava vloge odobritve nove specializacije iz klinične farmakologije; M. Šoštarič
6. Obravnava dodatnega znanja o obvladovanju bolečine; M. Šoštarič
7. Razno.

Ad. 1. /
Na zapisnik 19. redne seje GSS ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet –

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 19. redne seje GSS.
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Ad. 2. /
Doc. M. Šoštarič je pozvala prisotne za poimenske predloge skrbnikov strokovnih svetov. Skrbnike se
imenuje le za tiste strokovne svete, ki med svojimi člani še nimajo člana iz GSS.
Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 2:
Izmed članov GSS so tako bili imenovani naslednji skrbniki:
▪

prof. dr. Tadej Avčin za Strokovni svet za pediatrijo

▪

izr. prof. dr. Alenka Kraigher za Strokovni svet za infektologijo

▪

prof. dr. Izidor Takač za Strokovni svet za onkologijo

▪

prof. dr. Zlatko Fras za Strokovni svet za radiologijo in slikovno diagnostiko

Ob tem je prof. Fras opozoril, da je ime strokovnega sveta potrebno spremeniti, saj slikovno
diagnostiko izvajajo tudi druge stroke.
▪

prof. dr. Marko Hawlina za Strokovni svet za otorinolaringologijo

▪

doc. dr. Maja Šoštarič za Strokovni svet za dermatovenerologijo

▪

doc .dr. Maja Šoštarič za Strokovni svet intenzivno medicino

▪

izr. prof. dr. Aleš Fidler za Strokovni svet za stomatologijo

▪

izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič za Strokovni svet za MDPŠ

▪

izr. prof. dr. Alenka Kraigher za Strokovni svet za javno

▪

prof. dr. Radko Komadina za Strokovni svet za fizikalno medicino in rehabilitacijo

▪

prof. dr. Srečko Koren za Strokovni svet za klinično mikrobiologijo in imunologijo

▪

doc. dr. Maja Šoštarič za Strokovni svet za transfuzijsko medicino

▪

doc. dr. Maja Šoštarič za Strokovni svet za transplantacijo

▪

prof. dr. Ksenija Geršak za Strokovni svet za medicinsko genetiko

▪

prof. dr. Radko Komadina za Strokovni svet za urgentno medicino

▪

izr. prof. dr. Aleš Fidler za Strokovni svet za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Ad. 3. /
Doc. M. Šoštarič je povedala, je SZD prejel kar nekaj predlogo za imenovanja v posamezne strokovne
svete. Predloge so poslali: Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (K. Grabljevec),
Združenja otorinolaringologov (A. Aničin), Združenja oftalmologov (M. Hawlina), Stomatološke
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sekcije in ostalih sekcij s področja stomatologije (G. Sajko, R. Kosem, Č. Oblak, B. Gašpirc, J. Jan, S.
Lah Kravanja), Združenja nevrologov (M. Rakuša). Na osnovi prejetih predlogov je bil soglasno
sprejet -

SKLEP 3:
Glavni strokovni svet SZD je imenoval:
1. Strokovni svet za fizikalno in rehabilitacijsko medicino:
predsednica doc. dr. Metka Mohorić, člani: prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, doc. dr. Nataša
Kos, mag. Lidija Plaskan in Jurij Karapandža, dr. med.

2. Strokovni svet za otorinolaringologijo:
doc. dr. Aleksandar Aničin, asist. Jure Urbančič, izr. prof. dr. Saba Battelino, doc. dr. Boštjan Laninšek
in doc. dr. Janez Rebol.

3. Strokovni svet za oftalmologijo (isti kot v I. mandatu):
izr. prof.dr. Barbara Cvenkel, prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr.med., predsednik prof. dr. Marko
Hawlina, prof. dr. Dušica Pahor in prof. dr. Branka Stirn Krajnc.

4. Strokovni svet za stomatologijo:
doc. dr. Barbara Artnik, Rene Male, dr. dent. med., Jure Poglajen, dr. dent. med., doc. dr. Marjan
Premik, dr. Rok Kosem, dr. Čedomir Oblak, doc. dr. Rok Schara, prof. dr. Martina Drevenšek in prof.
dr. Maja Ovsenik.

5. Strokovni svet za nevrologijo:
predsednik doc. dr. Blaž Koritnik, člani: izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. Lina Savšek, doc. dr. Martin Rakuša,
asist. dr. Andrej Fabjan in asist. dr. Bojan Rojc.
Sklepe o imenovanju se izda takoj, razen pod zap. št. 2., 4. in 5., se sklep izda po ureditvi formalnega
pogoja – imenovani člani morajo biti člani SZD.
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Ad. 4. /
Doc. M. Šoštarič je GSS seznanila o prejemu prenovljenega programa specializacije iz ortopedije s
strani Združenja za ortopedijo. Ker predlogu ni priloženo mnenje Strokovnega sveta za ortopedijo,
smo jih pozvali, da ga pridobijo. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 4:
Obravnava prenovljenega programa specializacije iz ortopedije SE preloži do nadaljnjega, ko bomo
prejeli še usklajeno mnenje omenjenega strokovnega sveta.

Ad. 5. /
Doc. M. Šoštarič je povedala, da nam je ZZS odstopila v obravnavo osnutek predloga nove
subspecializacije iz klinične farmakologije, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom prof. dr.
Mojce Kržan predstojnice Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo MF UL. Nadalje
je povedala, da je že govorila s prof. Kržanovo in ji povedala, da inštitut ne more biti predlagatelj in
dogovorjeno je bilo, da se vključi našo Sekcijo za klinično toksikologijo, ki ji predseduje doc. Brvar,
zato se zadevo preloži v obravnavo na eno izmed naslednjih sej. V razpravi, ki je sledila, je bilo
ugotovljeno, da je za zdravnike pomembno, da se taka specializacija uredi in da se v pripravo in
potrjevanje vključi vse tiste strokovne svete katerih specialisti lahko vstopajo v specializacijo (interna
medicina, nevrologija, psihiatrija, pediatrija, anesteziologija, infektologija). Prof. Komadina JE
opozoril na problem plačevanja specialistov, ki opravljajo subspecializacijo, saj so v času, ko ta traja
(običajno dve leti) plačani kot specializanti, kljub že opravljeni bazični specializaciji in sklenjeni
pogodbi o zaposlitvi kot specialist. Soglasno je bil sprejet sklep –

SKLEP 5:
Obravnava osnutka predloga nove subspecializacije iz klinične farmakologije se preloži na eno izmed
prihodnjih sej GSS. Prof. Komadina problematiko izpostavi za KZO in predstavi pobudo GSS, ki
predlaga spremembo obstoječe zakonodaje, da je specialist, ki opravlja neko subspecializacijo,
plačan kot specialist.
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Ad. 6. /
Doc. M. Šoštarič je povedala, da smo prejeli predlog programa Dodatnega znanja o obvladovanju
bolečine, ki ga je pripravila delovna skupina članov iz Združenja za anesteziologijo in intenzivno
medicino ter Združenja za zdravljenje bolečine. Priloženo je tudi mnenje Strokovnega sveta za
anesteziologijo, reanimatologijo ter perioperativno intenzivno medicino, ki meni, da je vsebina
programa primerna in priporoča sprejetje na GSS. Program je pregledal tudi prof. Vodušek in
posredoval pisno mnenje v katerem navaja, da je program vsebinsko ustrezen, izobraževanje pa
pomembno za vrsto specialistov in ga velja pozdraviti in podpreti.
V razpravi, ki je sledila je bilo ugotovljeno, da bi program veljalo sprejeti, v koliko ne gre v smeri
kompetenc zdravljenja bolečine, če to usmerja na protibolečinske ambulante s tem samo podaljšuje
čakalne dobe, ki so že sedaj nedopustno dolge. Da temu ni tako je povedala doc. M. Šoštarič, kar je
možno razbrati iz programa. Gre samo za pridobitev poglobljenega znanja s področja bolečine in
predvsem zdravljenja bolečine za različne profile zdravnikov. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 6:
GSS je potrdil program dodatnih znanj o obvladovanju bolečine, predvsem v smislu poglabljanja
znanja zdravljenja bolečine za vse tiste specialiste, ki se že sedaj pri svojem delu srečujejo z bolečino
in njenim zdravljenjem.

Ad. 7./ R A Z N O
1.
Doc. M. Šoštarič je podala kratko informacijo o aktivnostih glede sprejema posebnega znanja iz
akupunkture, ki ga je pripravilo Združenje za akupunkturo pri SZD pod vodstvom prim. Marije Cesar
Komar in prim. Jadwige Hajevski Kosi.
Povedala je, da je Strokovni svet za anesteziologijo, reanimatologijo ter perioeprativno intenzivno
medicino na svoji redni seji 14. 1. 2019 razpravljal o pobudi oz. vlogi Združenja za akupunkturo pri SZD
o organizaciji posebnih znanj Akupunktura in sprejel mnenje (člani GSS so mnenje prejeli z gradivom
za sejo). S predlogom in vsebino programa se strinjajo, strinjajo se tudi, da je to področje v RS slabo
urejeno in ni jasnih ter znanih kriterijev kdo akupunkturo lahko izvaja. Predlagano je bilo, da
predlagatelji posebnih znanj opredelijo kriterije po katerih bodo zdravniki, ki že sedaj izvajajo
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akupunkturo in so opravili izobraževanje v Sloveniji ali tujini, pridobili diplomo iz dela. Naslednji
pomislek članov SS je predlagano število ur izobraževanja, da zdravnik lahko samostojno izvaja
akupunkturo. Poizvedbe so pokazale, da akupunkturna šola za zdravnike, ki jo organizirata avstrijsko
in nemško združenje za akupunkturo z dolgoletno tradicijo, obsega 180 urni program, ki slušatelje
nauči osnove akupunkture in tradicionalne kitajske medicine (TKM). Akupunkturna šola hrvaškega
akupunkturnega združenja ima v programu 200 ur. Vse naštete šole imajo certifikat svetovnega
akupunkturnega združenja in po zaključku lahko zdravnik samostojno izvaja akupunkturo. Slovenska
šola akupunkture, ki je osnova za pridobitev diplome iz posebnih znanj, ima sedaj 300 ur (200 ur
teorije in 100 ur praktičnega dela in seminarjev), zato je SS predlagal, da predlagatelji razmislijo o
tem, da bi organizirali dodatna in ne posebna znanja, saj ne vidijo potrebe, da je za slovenske
zdravnike za samostojno izvajanje akupunkture zahtevano daljše izobraževanje kot je drugod v
Evropi. Prav tako SS za anesteziologijo in reanimatologijo meni, da akupunkturo samostojno lahko
opravljajo zdravniki po diplomi medicinske fakultete, pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu.
Povzetek pripomb oz. priporočil pred nadaljevanjem postopka je: 1. Razmislek o organizaciji dodatnih
in ne posebnih znanj, 2. Priprava kriterijev za pridobitev diplome iz dela, 3. Pogoj za samostojno
izvajanje akupunkture je diploma MF in strokovni izpit in ne zdravniška licenca.

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je izvajanje akupunkture zdravstvena dejavnost in zato
je prav, da jo izvajajo zdravniki z zdravniško licenco. Dejstvo je, da lahko pri izvajanju pride do neljubih
dogodkov – lahko nastopi neko urgentno stanje, ki zahteva hitro ustrezno ukrepanje.
Predlog GSS, da je za opravljanje akupunkture v RS potrebna zdravniška licenca in ne zadostuje le
diploma ter strokovni izpit, je bil soglasno sprejet. Ker Združenje za akupunkturo spada tudi pod SS
za fizikalno medicino in rehabilitacijo, je potrebno pridobiti še njihovo mnenje. Soglasno je bil sprejet
–

SKLEP 7.1.:
Predlagatelji programa Slovenske šole akupunkture naj razmislijo o organizaciji dodatnih in ne
posebnih znanj in s tem dolžino izobraževanja prilagodijo evropskim praksam. Prav tako je potrebno,
da pripravijo kriterijev po katerih bodo zdravniki, ki že sedaj izvajajo akupunkturo, pridobili diplomo iz
dela. Akupunkturo lahko opravljajo le zdravniki z veljavno zdravniško licenco. Pridobiti je potrebno
še mnenje SS za fizikalno medicino in rehabilitacijo.

6

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

2.
Doc. M. Šoštarič je povedala, da smo s strani Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo prejeli
dopis s katerim nas seznanjajo, da se ustanavlja UEMS-adolescent medicine in da je ZZS že predlagala
svojega predstavnika, SZD pa še ne. Ker je ustanovni sestanek kmalu - 12. aprila 2019 v Bruslju
predlagajo, da SZD drugega predstavnika za UEMS-adolescent medicine delegira doc. dr. Vojko Berce
iz UKC MB. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 7.2.:
Predstavnik SZD v UEMS-adolescent medicine je doc. dr. Vojko Berce, dr. med.

3.
Prof. Komadina je predlagal, da bi podobno, kot to velja za kritje stroškov za udeležbo na UEMS
sestankih, kjer po sklepu Glavnega odbora SZD (GO), te krije matično združenje oz. Sekcija. GSS je
predlagal, da GO sprejme ustrezen sklep, da bi potne stroške članom strokovnih svetov za udeležbo
na njihovih sejah, krilo matično združenje. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da so
združenje/sekcije glede razpolaganja svojih financ avtonomna in je to lahko le priporočilo.

Predsednica GSS:

Zapisala:

doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Marija Poredski
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