SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 15. 6. 2017

ZAPISNIK 4. SEJE GLAVNEGA ODBORA SZD (GO)
Četrtek, 15. junij 2017, ob 15.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani.
Prisotni: prof. dr. Radko Komadina, Mitja Šterman, dr. med. (Pomursko ZD), Prim. Cirila
Slemenik Pušnik (Koroško zdravniško društvo), , prim. dr. Beatrika Končan Vračko - članica NO
SZD in zastopnica/podpredsednica (ZD Ljubljana), Dušan Senica, dr. med. tajnik (po dogovoru s
predsednikom za ZD Posavje Brežice), Leon Herman, dr. dent. med. (generalni sekretar SZD),
prim. Marija Cevc (izvršni sekretar SZD)
Svojo odsotnost so opravičili: Lidija Letonja Jaušovec, dr. med. (ZD Ptuj-Ormož), Nika Ahačič
Srednik, dr. med. (Goriško ZD), prim. Jani Dernič (ZD Slovenske Istre in Krasa), prim. asist. dr.
Jernej Završnik (ZD Maribor), prim. mag. Teodor Pevec (predsednik ČR SZD), prof. dr. Ksenija
Geršak, glavna urednica ZV in prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik SMA
Svoje odsotnosti niso opravičili: prim. Zdenko Kikec, dr. med. (ZD Velenje), Breda Tržan
Grozdanov, dr. dent. med. (podpredsednica SZD), prim. mag. Martin Bigec (predsednik NO SZD),
Igor Praznik, dr. med. član NO SZD (ZD Celje), prim. mag. Miran Rems, dr. med. (Gorenjsko ZD),
Branimir Ivka, dr. med. (ZD Novo mesto), Davorin Dajčman, dr. med.(podpredsednik SZD) in
Aleksandra Jutreša, dr. med. (Zasavsko ZD)
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje;
Predlog spremembe delitve članarine SZD;
Priprave na 154. redno letno skupščino SZD ;
Poročilo generalnega sekretarja o širitvi sodelovanja z mladimi zdravniki;
Razno.

Ad. 1./
Prof. Komadina je predlagal, da se sejo kljub nesklepčnosti izpelje. Nato je podal pregled
zapisnika zadnje seje in med drugim je povedal, da je na pobudo predsednice GSS nadgrajena
stanovska tema, ki bo posvečena zapletu pri delu zdravnika, osvetljenem z različnih vidikov – tako
s strani zdravnika, delodajalca, pa tudi ZZZS in MZ. Predvsem je namen osvetliti razliko med
zapletom in napako. Problematiko mladih pa bi umestili v dopoldanski del skupščine. Povedal je
še, da je Zavod RC SMA v postopku registracije. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil soglasno
sprejet –

SKLEP 1:
Z zgoraj navedenim je bil potrjen zapisnik 3. redne seje GO SZD.
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Ad. 2./
Skladno s sklepom s prejšnje seje GO je prim. Cevc pripravil pregled priliva predvsem pa delitve
plačane članarine SZD. Članarine v letu 2016 je bilo plačane cca. 200.000€, od tega je ZV prejel
60 %, 13 % regijska zdravniška društva in tako je centrali SZD ostalo slabil 53.000€, kar ne
zadostuje niti za plače zaposlenih, kje so še vsi ostali materialni stroški. SZD je na račun dobrega
delovanja strokovnih združenj in sekcij v dobrem finančnem stanju, kar se pa lahko hitro
spremeni. V razpravi, ki je sledila je bilo ugotovljeno, da bi poseganje v obstoječo delitev
pobrane članarine lahko bila ogrožajoča tako za ZV kot za SZD. Se pa z ozirom na nesklepčnost o
zadevi dokončno odloči na naslednji seji GO.
Ad. 3./
Prof. Komadina je podal kratko poročilo o pripravah na 154. redno letno skupščino SZD. Povedal
je, da sta tako datum kot lokacija znana – skupščina bo 20. in 21. oktobra 2017, v AT Hotelu v
Ljubljani. Stanovska tema bo posvečena zapletu, predvsem osvetlitvi razlike med zapletom in
napako. Dejstvo je, da zavarovalnice zavarujejo zdravnikovo odgovornost, ki pokriva le napako in
iz tega izhajajočo odškodninsko odgovornost. Nihče ne zavaruje za pričakovani morebitni zaplet.
Kako pomagati zdravniku, ki se mu je zgodil zaplet. Vzpostavitev sistema podpore zdravniku v
takih in podobnih situacijah, je nuja. Preveč je vse zmetano v isti koš in stigmatizirano. V
kratkem je predstavil še strokovno temo, ki pa bo posvečena raziskovalnemu delu v medicini in
to v vsakdanjem delu.
Ad. 4./
Dr. Herman je povedal, da je bilo skladno z sprejetim sklepom na prejšnji seji, da se oprosti
plačilo članarine SZD mladim zdravnikom, ki se včlanijo v SZD narejen prvi korak. To je bilo
sprejeto z namenom, da se mlade privabi v SZD, seveda pa je potrebno promovirati SZD med
mladimi. Tako je že v mesecu aprilu opravil prve razgovore z vodstvom Zveze študentov medicine
Slovenije, ki združuje društvi študentov medicine obeh MF. Interes po tesnejšem sodelovanju je
obojestranski. Dejstvo je, da so določeni že v času študija izredno aktivni in to udejanjajo v
svojem društvu/zvezi in oboji si želimo, da ta aktivnost po diplomiranju ne bi usahnila, želimo si
jo prenesti v SZD, je povedal. dr. Herman. Na GSS so predstavnice zveze predstavile njihovo
aktivnost. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je aktivnost mladih v omenjeni
zvezi/društvu izredna in bi bila njihova vključitev v SZD zelo dobrodošla za obe organizaciji.
Pridruženo članstvo bi formaliziralo sodelovaje. Dr. Herman je še povedal, da je pogodba o
pridruženem članstvu v pripravi in če bo šlo vse po načrtih, bi jo podpisali na skupščini.
Ad. 5./ Razno
1. Prof. Komadina je povedal, da smo prejeli prošnjo s strani skupine bodočih zdravnic, ki v
decembru 2017 odhajajo na Humanitarno-medicinsko odpravo v Ugando. Prosijo za finančno
pomoč. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da SZD nima na razpolago finančnih sredstev
in jim pri odpravi tako ne moremo finančno pomagati, lahko pa se jim posreduje pismo podpore.
Dogovorjeno je bilo, da bo naslednja seja 3. četrtek v septembru, torej 21. 09. 2017 ob 15. uri
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Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

Predsednik SZD:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
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