SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
GLAVNI STROKOVNI SVET
LJUBLJANA, Dunajska 162

Ljubljana, 15. marca 2019

ZAPISNIK
21. redne seje Glavnega strokovnega sveta SZD (GSS), ki je bila v torek, 12. marca 2019 ob 15. uri v
prostorih SZD, Domus Medica, Dunajski 162, Ljubljana.

Prisotni člani:
prof. dr. Radko Komadina, Leon Herman, dr. dent. med., prim. Matija Cevc, prof. dr. Miran F. Kenda,
prof. dr. David B. Vodušek, izr. prof. dr. Davorina Petek, prof. dr. Aleš Fidler, doc. dr. Maja Šoštarič,
prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Samo Fokter, prof.dr. Metka Volavšek, prof. dr. Ksenija Geršak
Svojo odsotnost so opravičili:
Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Pavel Poredoš, izr. prof. dr. Alenka Kraigher, izr.
prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Iztok Takač, prof. dr. Tadej Avčin, prof. dr. Marko Hawlina,
prof. dr. Srečko Koren, doc.dr. Božidar Voljč
Svoje odsotnosti niso opravičili:
Davorin Dajčman, dr. med., doc. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Peter Pregelj, prof. dr. Zlatko Fras, doc.
dr. Rok Gašperšič, prof. dr. Anton Crnjac, asist. dr. Dragan Kovačič, doc. dr. Aleš Tomažič, doc. dr.
Čebašek Travnik, Iztok Kos, dr. med., asist. Gregor Prosen, asist. Borut Gubina, prof. dr. Ivan Krajnc,
prof. dr. Igor Švab

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 20. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Obravnava osnutka programa nove subspecializacije iz klinične farmakologije; M. Šoštarič
3. Sprememba statuta Združenja za ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah MRMI; M. Cevc
4. Problematika specializacije iz klinične fiziologije – obnovitev programa; Z. Fras
5. Obravnava prošnje za ustanovitev Sekcije za pediatrično infektologijo; M. Šoštarič
6. Razno
Ad 1.
Prisotni so potrdili zapisnik 20. redne seje GSS z dne 12. februarja 2019.
Ad 2.
S strani Sekcije za klinično toksikologijo Slovenskega zdravniškega društva, Inštituta za
farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in Centra za
klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ,
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smo prejeli odgovor in osnutek njihovega predloga za ustanovitev nove subspecializacije iz klinične
farmakologije za zdravnike z že opravljeno temeljno specializacijo. V program naj bi se vključilo širše
področje medicine: interna medicina, gastroenterologija, nefrologija, kardiologija in vaskularna
medicina, pnevmologija, hematologija, revmatologija, intenzivna medicina, nevrologija, psihiatrija,
pediatrija, anesteziologija, infektologija, onkologija, družinska medicina. Vse navedene stroke se
pozove, da se vključijo in podajo svoja mnenja v zvezi z osnutkom predloga najkasneje 23. aprila
2019. V kolikor mnenj do navedenega datuma ne bomo prejeli, bomo smatrali, da stroke soglašajo
s predlogom in program sprejeli na naslednji seji GSS.
Ad 3.
V spremembi statuta Združenja za ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah MRMI se ugotavljajo
določena neskladja, kot sledi v nadaljevanju:
20. člen je v nasprotju z določilom 23. člena, kjer je zapisano, da skupščina obravnava in sprejema
višino članarine društva. 20. člen se naj briše. Višino članarine vsako leto določi skupščina.
12. člen v tretjem odstavku določa, da imajo aktivno in pasivno pravico vsi člani društva. To pomeni,
da so lahko izvoljeni na primer na funkcijo predsednika združenja, s čimer avtomatično postanejo
člani strokovnega parlamenta SZD, kar pa statut SZD eksplicitno »prepoveduje«. Zastopniki
združenja MRMI v organih in telesih SZD, morajo biti po statutu SZD člani Slovenskega zdravniškega
društva.
Povsod, kjer se imenuje MRMI kot društvo ali sekcija, je potrebno skleniti v združenje.
Verjetno bi bilo tudi smiselno, da se v členu, ki se nanaša na organe združenja (22. člen), v prvem
odstavku doda novo alinejo, kjer bo navedeno, da ima združenje tudi odseke in dejavnosti.
Predsednik združenja MRMI naj upošteva na seji podane pripombe in končno besedilo z
odpravljenimi neskladji ponovno predloži v obravnavo na GSS.
Ad4.
Zaradi odsotnosti poročevalca se točka dnevnega reda prestavi na naslednjo redno sejo GSS. Na
Zdravniški zbornici se preveri, ali je specializacija iz klinične fiziologije že ukinjena.
Ad 5.
Ugodi se prošnji za ustanovitev Sekcije za pediatrično infektologijo pod okrilje SZD. Predlagatelji naj
nadaljujejo z vsemi potrebnimi aktivnostmi za ustanovitev. Dokumentacijo predložijo v ponovno
obravnavo na GSS za dokončno potrditev novoustanovljene sekcije.
Ad 6.
1. Člani GSS so potrdili dopolnjeno vsebino programa specializacije iz neonatologije. Zdravniško
zbornico se obvesti, da se postopek lahko nadaljuje.
2. Predsednica GSS je prisotne seznanila, da smo Ministrstvu za zdravje posredovali imena članov,
ki bodo sodelovali v delovni skupini za pripravo predloga Zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in
alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Imenovana predstavnika, prim.
Matija Cevc in prim. asist. mag. Martin Bigec naj člane GSS tekoče informirata o dogajanjih.
3. Na seji se je obravnaval predlog dr. Lee Leonardis, predsednice Sekcije za klinično nevrofiziologijo
pri SZD, za dodelitev diplom za posebno znanje za področje klinične nevrofiziologije – EMG. Vloga
in priložen zapisnik o uspešno opravljenih izpitih dokazujejo, da so kandidatke opravile podiplomski
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tečaj in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome za posebna znanja klinična nevrofiziologija –
elektromiografija.
Diplomo za posebna znanje za področje klinična nevrofiziologija – EMG prejmejo Mateja Baruca,
dr. med., Tanja Golli, dr. med., Lea Kalač Maček, dr. med.
4. Člani GSS so bili informirani s posredovanim zapisnikom dopisne seje UO Sekcije za preventivno
medicino pri SZD, s katerim med drugim obveščajo, da je zaradi nezdružljivosti funkcije Pie Vračko,
imenovana Heleno Koprivnikar za novo članico Strokovnega sveta za javno zdravje. GSS potrdi
novo imenovanje.
5. Člane GSS se zaprosi, da do naslednje seje pripravijo predloge za strokovno temo 156. skupščine
SZD.

Zapisala:
Irena Perne
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