Na podlagi 10. in 15. člena Statuta Slovenskega zdravniškega društva in
sklepa Glavnega odbora in Glavnega strokovnega sveta, z dne 12.10.2006, se
sprejme

PRAVILNIK O POSEBNIH ZNANJIH
1. člen
Ta pravilnik ureja vrste, trajanje in vsebine posebnih znanj zdravnic in zdravnikov
ter zobozdravnic in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov) v Republiki
Sloveniji, postopek opravljanja teh oblik podiplomskega izobraževanja, postopek
opravljanja izpitov, imenovanje izpitnih komisij in postopek za priznavanje dodatnih
znanj, pridobljenih v obdobju pred uveljavitvijo tega Pravilnika.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
(1) Posebno znanje po tem pravilniku je strokovna usposobljenost za delo na
ožjem strokovnem medicinskem področju za katerega ni temeljne specializacije.
Posebno znanje zahteva definiran sklop določenih znanj in veščin, ki temeljijo na
teoretičnem znanju in usposobljenosti za rokovanje z instrumenti ali za poseganje v
človeško telo, pri čemer je jasno razviden razlog, zakaj je potrebno razvijati prav ta
segment znanja. Kot posebno znanje lahko tudi specialisti drugih specialnosti
pridobijo del znanja določene temeljne specialnosti.
(2) Posebno znanje je tisto znanje ki ni sestavni del dodiplomskega izobraževanja
ali osnovne specializacije zdravnika, ki ga želi pridobiti in ga mora zdravnik, preden
ga začne uporabljati ali izvajati, pridobiti po posebnem programu, ki praviloma ni
krajši od 400 ur (4 mesece).
(3) Ne glede na določilo predhodnega odstavka lahko specializant pridobi posebno
znanje tudi v okviru zadnjega leta specializacije, v kolikor je to posebno znanje
potrebno za specializantovo prihodnjo strokovno usmeritev.

3. člen
Zdravniku, ki si je pridobil posebno znanje, Slovensko zdravniško društvo (v
nadaljnjem besedilu: SZD) podeli Diplomo. S tem zdravnik pridobi pravico, da to
znanje uporablja v svoji poklicni dejavnosti, hkrati pa tudi odgovornost, da bo delo na
področju, za katerega se je usposobil, opravljal v skladu s tem pridobljenim znanjem.

4. člen
(1) Posebno znanje se pridobi z dodatnim podiplomskim izobraževanjem.

(2) Vlogo za organiziranje posebnega znanja praviloma poda strokovno združenje
oziroma sekcija (v nadaljnjem besedilu: združenje) SZD Glavnemu strokovnemu
svetu (v nadaljnjem besedilu: GSS) SZD.
5. člen
(1) Posebna znanja se vrednotijo glede na časovno in vsebinsko zahtevnost, ki jo
izražajo meseci izobraževanja, ki jih je bilo potrebno vložiti za pridobljeno znanje.
(2) Mesec izobraževanja pomeni ekvivalent 100 uram izobraževanja.
6. člen
(1) Vlogo s programom izobraževanja praviloma pripravi ustrezno združenje
SZD. Program lahko pripravi tudi drug organizator ob sodelovanju oziroma soglasju
ustreznega združenja SZD.
(2) Program mora vsebovati:
- namen dodatnega izobraževanja,
- zahtevano predznanje kandidata,
- podatek katerim zdravnikom katere temeljne specializacije je
namenjeno,
- natančen obseg predvidenega izobraževanje (trajanje, predvideni
obseg preiskav in postopkov ipd), vključno z načinom beleženja
opravljenih praktičnih vsebin pod nadzorstvom mentorja (»dnevnik
posebnega znanja«).
- predvidene stopnje oziroma faze dodatnega izobraževanja (npr.
začetna stopnja, nadaljevanlna stopnja),
- pogoje, ki jih mora organizator izobraževanja izpolnjevati, da lahko
izpelje izobraževanje na ustrezni kakovostni ravni (prostorski
pogoji, dostopnst do aparatur, usposobljenost izvajalcev
izobraževanja ipd.)
- način preiskusa usposobljenosti.
(3) GSS SZD lahko vlogo zavrne, lahko predlaga spremembo in dopolnitev vloge,
oziroma vlogo sprejme. V kolikor vlogo zavrne ali predlaga spremembo oz.
dopolnitev, mora svojo odločitev pisno obrazložiti.
(4) V kolikor GSS SZD vlogo potrdi, to posebno znanje uvrsti na seznam posebnih
znanj.
7. člen
Organizator izobraževanja mora ob vlogi za izvedbo izobraževanja navesti:
- odgovorno osebo izobraževanja
- strokovne izvajalce izobraževanja
- dokazilo o usposobljenosti izvajalcev izobraževanja (reference,
ustrezna potrdila ipd.).
- okvirne stroške izobraževanja

8. člen
(1) GSS SZD določi učne ustanove, kjer se program izobraževanja za posebna
znanja lahko izvaja.
(2) V kolikor izvajalec izobraževanja ni združenje SZD, mora izvajalec za vsak
program ločeno pridobiti pozitivno mnenje najustreznejšega združenja SZD (v
primeru prekrivanja tudi več združenj), ki v soglasju z Glavnim srokovnim svetom
SZD tudi opredeli delovno področje za pridobljeno posebno znanje.
(3) Če pri ponovitvah izobraževanja organizator spremeni njegovo vsebino,
zamenja strokovnega vodjo izobraževanja ali več kot četrtino izvajalcev, mora
ponovno pridobiti soglasje GSS SZD.
9. člen
(1) Izobraževanje lahko poteka neprekinjeno od začetka do konca ali tudi s
prekinitvami, kadar jih narava izobraževanja dovoljuje.
(2) Izvajanje programa nadzorujeta GSS SZD in ustrezno strokovno združenje ali
sekcija SZD.
10. člen
V čas in vsebino izobraževanja se lahko všteva tudi delo in študij, ki ga je kandidat
opravljal v kateremkoli zdravstvenem zavodu ali zasebni ordinaciji doma ali v tujini,
če je program usposabljanja skladen s programom, ki je predviden s tem pravilnikom.
O skladnosti programa in priznanju odloča GSS SZD.

2. ODOBRITEV ŠTUDIJA
11. člen
Študij za pridobitev posebnih znanj razpiše organizator v glasilu SZD. Iz razpisa
mora biti razviden program usposabljanja, pogoji vpisa, trajanje študija, pogoji za
uspešen konec študija, višina šolnine, kraj študija in delovno področje pridobljenega
posebnega znanja.
12. člen
SZD vodi evidenco o vseh odobrenih, zavrnjenih in končanih študijih «posebnih
znanj«. Za izvajanje nalog iz prvega stavka tega člena, organizator izobraževanja pred
začetkom izobraževanja nameni SZD določen odstotek šolnine.

3. ZAKLJUČNI IZPIT
13. člen

Kandidat, ki je opravil program, predpisan s tem pravilnikom, kar izkaže z
izpolnjenim Dnevnikom praktičnega znanja, ki je podpisan s strani vodje določenega
izobraževanja, ima pravico opravljati zaključni izpit. Čas in kraj opravljanja izpita ter
imena članov izpitne komisije javi organizator kandidatu pisno vsaj 30 dni pred
datumom izpita.
14. člen
(1) Izpitna komisija ima vsaj tri člane, pri čemer vsaj en član ne sme biti izvajalec
izobraževanja.
(2) Med izpraševalci mora biti vsaj en habilitiran učitelj, svetnik ali višji svetnik.
Kadar ni mogoče pridobiti takega člana, ki bi se aktivno ukvarjal s predmetom
izobraževanja, je lahko izbran tudi iz sorodnega področja.
(3) Na predlog organizatorja imenuje izpraševalce GSS SZD.
15. člen
Zaključni izpit je javen in obsega praviloma praktični in teoretični del. Praviloma
se opravi v enem dnevu. Praktični del izpita je izjemoma možno opravljati tudi v več
delih.
16. člen
O poteku izpita se piše zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se
izroči SZD najkasneje v sedmih dneh po končanem izpitu.
17. člen
(1) Uspeh kandidata na izpitu se ocenjuje z: opravil ali: ni opravil. Ocena se
sprejme z večino glasov članov komisije. Predsednik komisije sporoči kandidatu
uspeh v prisotnosti vseh članov komisije takoj po končanem izpitu.
(2) V primeru, ko kandidat pokaže nadpovprečno znanje, lahko izpitna komisija
soglasno oceni njegovo znanje z oceno: CUM LAUDE.
18. člen
Izpit je možno opravljati dvakrat. Kandidat, ki drugič ne opravi izpita, izgubi
pravico do ponovnega opravljanja zaključnega izpita, ne pa pravice do ponovitve
izobraževanja.
19. člen
Na odločitev izpitne komisije se lahko kandidat pritoži v osmih dneh po prejetju
obvestila GSS SZD. Odločitev GSS SZD je dokončna.

20. člen
Stroške izpita plača organizator. Izpitna komisija je za svoje delo plačana po
merilih, ki jih določi GSS SZD.
4. STROKOVNI NADZOR
21. člen
V kolikor SZD oceni, da so pri posameznem zdravniku pomanjkljivosti pri
opravljanju dejavnosti iz področja posebnega znanja, lahko izvede strokovni nadzor
sam ali pa poda prijavo Zdravniški zbornici Slovenije s pozivom, da se pri takem
zdravniku opravi strokovni nadzor skladno z akti Zdravniške zbornice Slovenije.

22. člen
(1) Strokovni nadzor SZD izvaja nadzorna komisija, ki je sestavljena iz dveh do
petih članov– nadzornih zdravnikov.
(2) Nadzorne zdravnike imenuje GSS SZD.

5. DODELJEVANJE IN ODVZEM DIPLOME POSEBNEGA
ZNANJA
23. člen
(1) Zdravniku, ki je uspešno opravil program in pridobil Diplomo o posebnem
znanju izda SZD Dovoljenje za opravljanja dejavnosti s področja opravljenega
posebnega znanja.
(2) Zdravnik, ki dokazuje ustrezno izobrazbo s področja posebnega znanja,
pridobljeno v tujini, vloži zahtevek na GSS SZD, ki ga primerja z veljavnim
programom izobraževanja za posebno znanje. V primeru skladnosti izobraževalnih
programov GSS izda ustrezno Diplomo. V primeru delne neskladnosti programov,
GSS SZD v sodelovanju z ustreznim združenjem predlaga, da zdravnik opravi
diferencialni izpit ter določi njegovo vsebino.
(3) Diferencialni izpit se opravi pred izpitno komisijo.

24. člen
(1) Podeljeno diplomo se lahko odvzame v primeru, če se izkaže, da zdravnik ne
izpolnjuje pogojev, ki so predpisani s tem pravilnikom, oziroma svoje delo opravlja v
nasprotju s pridobljenimi znanji. Odvzem Diplome lahko začasen ali trajen. O dolžini
odvzema odloča SZD.
(2) Pred odločitvijo SZD o odvzemu Diplomeje treba pridobiti stališče ustreznega
združenja, GSS SZD in zdravnika samega. V odločbi o odvzemu dovoljenja se lahko

določi, katere zahteve je treba izpolniti, preden zdravnik lahko ponovno vloži prošnjo
za vrnitev diplome.
25. člen
Proti odločbi o odvzemu Diplome se zdravnik lahko v osmih dneh po prejetju
odločbe pritoži na Glavni odbor SZD.

6. KOMISIJA ZA POSEBNA ZNANJA
26. člen
(1) Za vodenje in usklajevanje pri programih posebnih znanj lahko SZD ustanovi
posebno komisijo.
(2) Pristojnosti in način delovanja komisije se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga
sprejme GSS SZD.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Ob uvrstitvi določenega posebnega znanja na spisek posebnih znanj pri SZD,
predlaga GSS SZD seznam zdravnikov, ki glede na izkazano dolgotrajno delo na
področju posebnega znanja predstavljajo etablirane strokovnjake na tem področju. Ti
posamezniki dobijo s strani SZD Diplomo, ki je za to kategorijo zdravnikov posebej
formulirana.
(2) Ko so ustvarjeni pogoji za pridobitev posameznega posebnega znanja bo SZD
za vse preostale zdravnike, ki opravljajo dejavnost na področju tega posebnega
znanja, določila rok, do katerega si morajo pridobiti Diplomo v skladu s tem
pravilnikom, v kolikor želijo tudi v prihodnje opravljati delo na področju tega
posebnega znanja.
28. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v glasilu SZD in se lahko objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Generalni sekretar SZD:
Prim. Matija Cevc, dr.med.

Predsednik SZD:
prof.dr. Pavel Poredoš, dr.med.

