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SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO 

GLAVNI STROKOVNI SVET 

LJUBLJANA, Dunajska 162      Ljubljana, 8. oktober 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

26. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 8. oktobra 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 25. redne seje GSS; M. Šoštarič  

2. Zdravljenje s krvjo pri Jehovovih pričah in njihovih otrocih; R. Komadina, B. Voljč 

3. Obravnava in potrditev priporočil; L. Meglič 

– Priporočila za spremljanje plodovih gibov v nosečnosti z navodili za nosečnice 

– Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu 

– Priporočila o menopavzni medicini  

– Priporočila o rabi nujne kontracepcije 

4. Potrditev novega statuta Revmatološke sekcije SZD; M. Cevc 

5. Razno 

 

Ad. 1. /  

Na zapisnik 25. redne seje GSS ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet –  

 

 



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 

 

SKLEP 1:  

Potrdi se zapisnik 25. redne seje GSS.  

 

Ad. 2. / 

Člani SZD so spregovorili o izkušnjah s pacienti, ki zavračajo zdravljenje s krvjo, kar je še posebej 

pogosto pri Jehovovih pričah, in etičnih dilemah, ki so jim v zvezi s tem izpostavljeni zdravniki. 

Soglasno je bil sprejet –  

 

SKLEP 2: 

Na nivoju Slovenskega zdravniškega društva se ustanovi delovna skupina, ki bo podrobno preučila 

problematiko obravnave bolnikov, ki zavračajo zdravljenje s krvjo in krvnimi derivati ter oblikovala 

predloge. Za člane delovne skupine se imenuje doc. dr. Majo Šoštarič, doc. dr. Božidarja Voljča 

(KME), prof. dr. Tadeja Avčina, prof. dr. Iztoka Takača in pravnika prof. dr. Damjana Korošca (KME). 

Seznam članov se lahko v prihodnje tudi dopolni.  

 

Ad. 3. / 

Doc. dr. Leon Meglič, dr. med., predsednik Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo SZD je 

predstavil strokovna priporočila in izpostavil problematiko, povezano s potrjevanjem strokovnih 

priporočil o rabi nujne kontracepcije. Soglasno je bil sprejet –  

 

SKLEP 3: 

SZD potrjuje priporočila za spremljanje plodovih gibov v nosečnosti z navodili za nosečnice; 

priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu in priporočila o menopavzni medicini. 

Problematiko v zvezi s priporočili o nujni rabi kontracepcije pa bo Strokovni svet za ginekologijo in 

porodništvo SZD ponovno obravnaval na redni seji in se opredelil do komentarjev, ki sta jih 

posredovali Marija Ilijaš Koželj, dr. med., predsednica Združenja za ambulantno ginekologijo SZD in 

prim. Lucija Vrabič Dežman, podpredsednica Združenja za ambulantno ginekologijo SZD. Pred 

potrditvijo priporočil o rabi nujne kontracepcije bo SZD počakal tudi na mnenje Komisije za 

medicinsko etiko RS. Z odločitvijo GSS bomo seznanili tudi obe ginekologinji, ki sta posredovali 

pripombe. Zaprosili ju bomo, da nam posredujeta zapisnik ZAG oz. okument iz katerega bo razvidno, 

da se s pripombami strinja večina članov ZAG.  
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Ad. 4. / 

SZD zaradi odsotnosti prim. Matije Cevca, dr. med. ni obravnaval potrditve novega statuta 

Revmatološke sekcije SZD. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 4: 

Obravnava potrditve novega statuta Revmatološke sekcije SZD je prestavljena na eno izmed 

prihodnjih sej GSS.  

 

 

Predsednica GSS:        Zapisala: 

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

 

 

 

 

 


