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GLAVNI STROKOVNI SVET                         Ljubljana, 2. maja 2020 

 

ZAPISNIK 

 
 

31. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v 

obliki video konference v torek, 14. aprila 2020, od 15.30 do 17. ure. 

 

Virtualna prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prijavljenih prek aplikacije 
zoom za sodelovanje prek računalniških ekranov, kar je sestavni del zapisnika, s pridobitvijo 
podpisov pa tudi na papirju. 

 

Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 29. in 30. redne seje ter izredne seje GSS, ki je potekala 25. marca 2020; 
(Poročevalka M. Šoštarič)  

2. Obravnava projekta Razvoj geriatrične medicine v UKC Ljubljana, potrjenega na ZS; 
(Poročevalca G. Veninšek, Z. Fras)  

3. Predlog spremembe Zakona o zdravniški službi glede ustanov za izvajanje specializacije 
javnega zdravja Strokovnega sveta za javno zdravje SZD; (Poročevalka M. Gabrijelčič 
Blenkuš) 

4. Potrditev dopolnjenega statuta in sprejem Slovenskega združenja za reproduktivno 
medicino SZD; (Poročevalca M. Cevc, M. Šoštarič) 

5. Razno 

 
 
 

Ad. 1. /:  Zapisnik 29. in 30. redne seje ter izredne seje GSS 25. marca 2020 

 

K zapisniku 29. in 30. redne seje ter izredne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato 
so soglasno sprejeli – 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 29. in 30. redne seje ter izredne seje GSS, ki je potekala 25. marca 2020. 
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Ad. 2. /:  Projekt Razvoj geriatrične medicine v UKC Ljubljana 

 

Člani GSS so prejeli nacionalni program za razvoj geriatrične medicine, ki je bil pred 7 leti 

potrjen na Zdravstvenem svetu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (ZS MZ RS). Dr. 

Gregor Veninšek je pojasnil, da se je vsebina prvega dokumenta pripravila zgolj za potrebe 

UKC Ljubljana in v tej obliki tudi posredovana ZS v obravnavo. V skladu s sprejetim sklepom 

ZS je bilo potrebno predlog razširiti in vključiti potrebe vseh bolnišnic v Sloveniji, kjer naj bi 
se geriatrija izvajala. Dopolnjeni program, ki so ga pripravili v sodelovanju z UKC Maribor so 

ponovno obravnavali in v tej obliki tudi dokončno sprejeli. 

 

Razvojni projekt se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le deloma realiziral v UKC 
Ljubljana. Center za geriatrično medicino ta trenutek ne dosega standardov s kadri, 
prostorom in opremo. Geriatriji bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti, saj imamo v 

Sloveniji velik del starejše populacije, ki bo zahtevala intenzivnejšo obravnavo. Ponuditi ji 

bomo morali poglobljeno znanje, ki ga bo potrebno nenehno nadgrajevati. Z vidika celovite 

zdravstvene oskrbe starostnikov je zelo pomembno vključiti vse ravni zdravstvene 

dejavnosti. Še posebej je tukaj poudarjena primarna raven, ki je v okviru svoje specializacije 
vnesla v kurikulum, z razliko od ostalih strok, največ vsebine s področja geriatrične medicine, 
čeprav obravnava starostnikov sodi dejansko v vsako specialnost, ta skupina pa se vsak dan 

povečuje. 

 

Geriatrija bi morala postati avtonomna stroka. V Sloveniji potrebujemo osrednjo učno bazo 
za vse specialiste, ki bi se ukvarjali z  geriatrično medicino. Vodstvo SZD se je že v preteklosti 
zavzemalo za intenzivnejšo edukacijo s področja geriatrije. Tudi s pobudo sedanjega vodstva 
SZD  o nadgrajevanju specializacij v temeljne in subspecializacije, ki so ji bili idejno 

naklonjeni tudi na MZ RS, bi se rešilo veliko še posebej zapletenih problemov. Po drugi strani 

pa se pri tem zastavljajo vprašanja, kot na primer, kdo lahko pristopi k subspecializaciji, 

trajanje specializacije in kateri bodo temeljni predmeti te specializacije. Za tovrstne profile bi 

bilo potrebno spodbuditi določen interes tudi pri delodajalcih, da bi bila na voljo delovišča v 
geriatriji tako na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 2: 

V skladu z namero Svetovne zdravstvene organizacije je potrebno tudi v Sloveniji posvetiti 

posebno pozornost problemu naraščanja starejše populacije. Geriatrija se mora vključiti kot 
dodatno znanje pri vsaki specializaciji, zato bo GSS dal pobudo posameznim strokovnim 

svetom, da se pri pripravi prenovljenih specializacij dodajo vsebine s področja geriatrije v 
čim večji meri. Geriatrija bo strokovna tema letošnje skupščine. Od strokovnih svetov, ki se 

neposredno srečujejo s starostniki, se pričakuje skupna rešitev, ki bo sprejeta kot dokončno 
stališče na letni skupščini SZD. Člani so razmišljali tudi o oblikovanju temeljne specializacije 

ali subspecializacije.  

 

 

 

Ad. 3. /: Sprememba Zakona o zdravniški službi glede ustanov za izvajanje specializacije 
javno zdravje Strokovnega sveta za javno zdravje SZD 
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Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je v odsotnosti prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. 

med., seznanila prisotne s predlogom Strokovnega sveta za javno zdravje SZD (SSJZ SZD) za 

spremembo Zakona o zdravniški službi glede ustanov oziroma organizacij, v katerih se izvaja 
specializacija iz javnega zdravja. Predlog se dotika le spremembe 21. člena, ki bi omogočila, 
da se specializacija javno zdravje opravlja tudi pri izvajalcih, ki ne opravljajo zdravstvene 

dejavnosti, s svojim delovanjem pa neposredno ali posredno vplivajo na zdravje in 

blagostanje prebivalcev RS. Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 3: 

Člani so podprli predlog Strokovnega sveta za javno zdravje SZD za spremembo 21. člena 
Zakona o zdravniški službi glede ustanov oziroma organizacij, v katerih se izvajajo 
specializacije iz javnega zdravja. 

 

 

 

Ad. 4. /:  Slovensko združenje za reproduktivno medicino SZD 

 

Prim. Matija Cevc, dr. med., je povedal, da se je statut Slovenskega združenja za 
reproduktivno medicine SZD ustrezno dopolnil, zato so se prisotni strinjali, da se registrira 

novoustanovljeno združenje. Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 4:  

Člani GSS so potrdili statut in odobrili registracijo novoustanovljenega Slovenskega 

združenja za reproduktivno medicino SZD. 

 

 

 

Ad. 5. /: Razno 

 

1.  Doc. dr. Martin Rakuša, dr. med., je sodelujoče seznanil z anketo o nevroloških znakih pri 
bolnikih,  okuženih z virusom COVID-19, ki jo je pripravila Evropska akademija za nevrologijo 

(EAN). Anketa je pripravljena tako, da jo lahko izpolnijo zdravniki vseh specialnosti. Na 

podlagi pridobljenih podatkov bodo lahko pripravili smernice in predstavili jasne 

informacije, kaj lahko pričakujemo pri bolnikih z okužbo z virusom COVID-19. Ker je zadeva 

zelo aktualna, predlaga, da se kolegi seznanijo z anketo preko seznama članov po e-pošti. 
Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 5. 1.: 

Člani GSS so se strinjali, da se člane SZD seznani z anketo o nevroloških znakih pri bolnikih, 

okuženih  z virusom COVID-19, ki jo je pripravila Evropska akademija za nevrologijo (EAN). 

Obvestilo bodo prejeli po elektronski pošti. 
 

 

2.  Predsednica Sekcije za klinično nevrofiziologijo, doc. dr. Lea Leonardis, dr. med., je na 

GSS naslovila vprašanje v zvezi s pravilnim postopkom pri oddaji prošnje za potrditev 
prenovljenega pravilnika za posebna znanja s področja EEG. Sprejeli so sklep – 
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SKLEP 5. 2.: 

K predlogu za obravnavo posodobljenega pravilnika na GSS ni potrebno priložiti soglasja 

skupščine sekcije, ampak zadostuje, da prenovljeni dokument predloži predsednik sekcije 

potem, ko je prenovo Kurikuluma posebnih znanj potrdil ustrezen strokovni svet. 

 

 

Zapisala:                Predsednica GSS:  

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

          Predsednik SZD: 

                 prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 


