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GLAVNI STROKOVNI SVET                Ljubljana, 1. november 2020 

 

ZAPISNIK 

 
 

35. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 13. oktobra 2020, ob 

15.30 v prostorih stavbe Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana. 

 

Fizična prisotnost članov, nekaterih članov pa tudi v obliki virtualnega sodelovanja preko 
spletne aplikacije ZOOM, je razvidna iz seznama prisotnih, ki je sestavni del izvirnega 

zapisnika. 

 

Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 

 

DNEVNI RED: 

        

1. Pregled zapisnika 34. redne seje GSS; M. Šoštarič  
2. Nadaljevanje razprave o dostopnosti zdravnikov v času epidemije covida-19; M. Šoštarič, 

R. Komadina 

3. Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz medicine dela, prometa in športa; M. Šoštarič 

4. UEMS; M. Šoštarič 

5. Poročilo o pripravah na kongres SZD; M. Šoštarič, R. Komadina 

6. Razno 

 

 

 

Ad. 1. /:  Zapisnik 34. redne seje GSS 

K zapisniku 34. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli – 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 34. redne seje GSS. 

 

 

Ad. 2. /:   Dostopnost zdravnikov v času COVID-19 

Prof. dr. Radko Komadina je uvodoma seznanil člane GSS s pozivom za sprejem strategije 

zdravljenja na daljavo z uporabo informacijskih tehnologij, ki je bil poslan ministru za zdravje 

RS in direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Na skupnem sestanku KZO in 
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ZZZS, sklicanem za pripravo tega poziva, so se oblikovali predlogi, s katerimi bi lahko 

bolnikom nemoteno zagotavljali varne in kakovostne zdravstvene storitve.    

Predlaganemu prvemu ukrepu, ki se nanaša na spremembo oz. preklic navodila, da je 

potrebno izbranega osebnega zdravnika pred obiskom ambulante obvezno poklicati po 

telefonu oz. e-pošti, je odločno nasprotovala izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med.  
Meni, da bo nenapovedani prihod bolnika ogrozil s težavo uvedeni sistem varnosti. Za 

nenajavljene bolnike v zdravstveni dom, mora zdravnik opraviti triažni pregled kar na 

vstopni točki. V nadaljevanju se je vprašala, kdo sme odločati o nujnosti obiska, kajti bolnik 

sam ni usposobljen presoditi, v katerem primeru je zdravnika potrebno takoj obiskati in 

navedla nekaj zmotnih primerov. Naročanje in najavljanje prihoda je zato nujno ohraniti, da 

bolnike obvarujemo pred ogrožujočo gnečo na vstopni točki. Zavedati se je potrebno, da k 

zdravniku prihajajo hudo bolni, manj bolni in marsikdo zaradi osamljenosti, ki ga spodbudi k 

obisku zdravnika. Dosledno spoštovanje utečenega sistema je v situaciji epidemije nadvse 

pomembno, da se v čakalnici preprečijo stiki neokuženih ali potencialno okuženih oseb. 

Primarna raven zdravstvenega varstva je v tem času vložila veliko naporov za zagotavljanje 

varnosti in varne obravnave oseb. Zato podpira predlog o varni e-povezavi, za katero je 

treba zagotoviti financiranje. Podpira vsak korak, ki vodi k boljši organiziranosti. Meni, da se 

pozove ustrezni resor, da najde rešitve za zagotavljanje vse huje manjkajočega 

zdravstvenega osebja za vse vzpostavljene vstopne in informacijske točke za bolnike in 

druge osebe v okviru svežnja ukrepov. 

Prof. dr. Radko Komadina je v odzivu razpravljalke pojasnil, da se sistem naročanja nikakor 

ne bo povsem ukinilo. Razpravljanje se je dotikalo zgolj zdravstvenih ustanov, ki ne morejo 

zagotoviti urgentnih ambulant zaradi kadrovskega primanjkljaja ali drugih objektivnih težav, 

pa tudi problema obravnave nujnih stanj, ko bolnik ne obišče zdravnika, ker se zaradi 

svojega stanja ni uspel predhodno naročiti. V nadaljevanju je posebej poudaril, da se je 

Zdravstveni dom Ljubljana izkazal kot primer učinkovitega delovanja v neobičajnih 
razmerah, v katerih smo se letos znašli.  Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 2: 

Člani GSS so se seznanili s pozivom KZO in ZZZS ministru za zdravje RS in direktorju NIJZ, da 

se sprejme strategija zdravstvene obravnave na daljavo z uporabo sodobnih informacijskih 

tehnologij. Ponovno so poudarili, da so nujne takojšnje učinkovite sistemske spremembe v 

zdravstvu. V čim krajšem možnem času se mora na ravni države oblikovati rešitev za 

razbremenitev primarnega dela zdravstvenega sistema. V aktualnih razmerah je namreč v 

dosedanjem sistemu delovanja zaradi kadrovske stiske in preobremenjenosti osebja povsem 

na robu svojih zmogljivosti. Razpravo je treba nadaljevati na naslednji seji GSS.  

 

 

Ad. 3. /:  Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz medicine dela, prometa in športa 

GSS je obravnaval predlog prenovljenega programa specializacije iz medicine dela, prometa 

in športa in sprejel naslednji sklep – 

 

SKLEP 3: 

Člani GSS potrjujejo prenovljeni program specializacije za področje medicine dela, prometa 

in športa. Program se odpošlje v nadaljnji postopek sprejemanja na ZZS.  
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Ad. 4. /: UEMS 

Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je povedala, da nam je Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS)  

posredovala poziv za imenovanje drugega (nadomestnega) predstavnika zdravniške stroke v 

UEMS. Prvi predstavnik ima po sklepu SIZ status nacionalnega koordinatorja določene 
specialnosti pri ZZS. Zato smo poslali predsednicam in predsednikom strokovnih svetov, 

združenj, društev in sekcij v vednost seznam dosedanjih predstavnikov z navedbo 

specialnosti, ki jih le-ti zastopajo, s  prošnjo, da GSS posredujejo svoje aktualne predloge za 

kandidate. Pridobljena imena smo že posredovali na ZZS. 

V nadaljevanju je potekala še razprava, da je treba spremeniti način financiranja stroškov za 

udeležence posameznega srečanja EUMS. Prisotni so predlagali vsebinsko spremembo 6. 

člena dogovora med ZZS in SZD o sodelovanju v EUMS tako,  da vsaka od organizacij  

financira udeležbo svojemu udeležencu. GSS je sprejel naslednji sklep – 

 

SKLEP 4:  

SZD z dopisom ZZS predlaga spremembo 6. člena dogovora med ZZS in SZD glede 

financiranja stroškov, povezanih z delovanjem v EUMS,  tako, da odslej vsaka organizacija 

pokrije stroške za svojega udeleženca. 
 

 

Ad. 5. /:  Poročilo o pripravah na kongres SZD  

Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je prisotne seznanila s sklepom sekretariata Slovenskega 

zdravniškega društva. XV. kongres in 157. (volilna) skupščina se bosta po posvetu z NIJZ v 

celoti izpeljala virtualno  z video konferenco iz velike sejne sobe Slovenskega zdravniškega 
društva. Zagotovljena bo ustrezna tehnološka podpora za izvedbo dogodka, za prisotne v 

sejni sobi pa se bodo upoštevala varnostna navodila NIJZ za zajezitev epidemije covida-19.  

  

 

Ad. 6. /:  Razno 

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., je člane GSS seznanil s pridobljenim strokovnim mnenjem 

doc. dr. Vilme Kovač, dr. med. v zvezi s potrjevanjem novih slovenskih priporočil za rabo 
nujne kontracepcije, s pripombami Združenja za ambulantno ginekologijo (ZAG), mnenjem 

Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME RS) ter z odgovori vseh vpletenih 

strokovnjakov. Zaprošeno mnenje ponuja dve možnosti.  Kolikor naj bi bilo mnenje KME RS 

zavezujoče, bo potrebno vsebino priporočil ustrezno dopolniti. V nasprotnem primeru pa 

popravki ne bi bili potrebni in bi se sprejela zadnja različica predlaganega dokumenta.  

V razpravi so prisotni člani GSS enotnega mnenja, da se morajo stališča, ki jih je podala KME 
RS, upoštevati, zato naj se avtorice priporočil pozove k ustrezni dopolnitvi. GSS je sprejel 

naslednji sklep –   

 

 

SKLEP 6: 

GSS pozove avtorice Slovenskih priporočil za rabo nujne kontracepcije k pripravi sprememb 

in dopolnitev v skladu s stališči KME RS. Ustrezno dopolnjena priporočila naj se ponovno 

posredujejo GSS v obravnavo. 
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Zapisala:                Predsednica GSS:   

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

 

          Predsednik SZD: 

                 prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 

 

 

 

 

 


