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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 13.12.2016 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 13. decembra 2016, ob 15.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v 

Ljubljani. 

 

 
Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, Leon Herman, dr. dent. med., Breda Tržan Grozdanov, 

dr. dent. med., Davorin Dajčman, dr. med., prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Miran F. Kenda, 

prof. dr. Iztok Takač, doc. dr. Samo Fokter, asist. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Peter Pregelj, doc. 

dr. Davorina Petek, prof. dr. Tonka Poplas Susič, doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Aleš Fidler, 

prof. dr. Alenka Kraigher, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Metka Volavšek, 

prof. dr. David. B. Vodušek in doc. dr. Maja Šoštarič.  

 

Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, prof. dr. Bojana Beovič, prof. dr. Dušan Šuput in doc. 

dr. Božidar Voljč. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: prim. Matija Cevc, prof. dr. Anton Crnjac,  asist. dr. Dragan 

Kovačič, prof. dr. Tadej Avčin, prof. dr. Marko Hawlina in prof. dr. Mirt Kamenik. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

      

1. Konstituiranje GSS v novi sestavi in izvolitev predsednika. 

2. Standardi in normativi. 

3. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za udeležbo. 

Povedal je, da skladno s statutom SZD kot predsednik vodi postopek izvolitve predsednika GSS. 

Predstavil je vse člane GSS, ki so bili izvoljeni 17. 11. 2016 na seji Strokovnega parlamenta SZD 

(SP). Za 10 mest – tako predvideva statut SZD - je bilo izvoljenih 20 članov in od teh sta bila le 

dva pripravljena prevzeti izziv vodenja GSS. Kandidata za predsednika GSS sta tako prof. dr. 

David B. Vodušek in doc. dr. Maja Šoštarič. 

V razpravi, ki je sledila, je prof. Vodušek povedal oz. predlagal, da bi z ozirom na dejstvo, da ima 

SZD novo vodstvo, bilo prav, da dobi novo vodstvo tudi GSS. Opozoril je še na prakso evropskih 

asociacij, kjer je pri postavitvi vodstev v ospredju princip uravnoteženosti tudi z ozirom na spol, 

zato bo svoj glas dal kolegici. Nadalje je bilo dogovorjeno, da se bo volilo javno. Nato je prof. 

Komadina volitve izpeljal javno in z osmimi glasovi za in dvema proti je bil sprejet – 

 

SKLEP 1:  
GSS bo v mandatu 2016-2020 vodila in mu predsedovala doc. dr. Maja Šoštarič. 
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Ad. 2. 

Doc. Maja Šoštarič se je zahvalila za izkazano zaupanje in povedala, da se bo po svojih najboljših 

močeh trudila voditi GSS tako, da postane še bolj prepoznaven v slovenski strokovni javnosti. V 

nadaljevanju je povedala, da so standardi in normativi, ki so jih zdravniške organizacije objavile 

oz. izdale t.i. Modri knjižici standardov in normativov, neka osnova, ki pa jo je potrebno 

nadgraditi oz. v nekaterih primerih tudi revidirati. Predlagala je, da se v ta projekt, ki je za SZD 

in GSS izrednega pomena, vključi strokovne svete SZD. Pogajanja  Sindikata Fides z vlado oz. MZ 

za aneks h kolektivni pogodbi so bila uspešna in tako je ena od ključnih izpogajanih zahtev tudi 

uveljavitev standardov in normativov. Projekt tako dobiva izredno pomembnost v širši strokovni 

javnosti, saj je osnova za kvalitetno in kakovostno opravljanje zdravnikovega dela, njegovo 

nagrajevanje, pa tudi ključen pri planiranju potrebnih kadrov. 

Prof. Poredoš je povedal, da smo s tem projektom ostali na polovici poti. Delitev dela po času – 

prvi pregled, drugi pregled, opredeljeno število pacientov (družinski zdravniki) pri nekaterih 

strokah ni možna. Te stroke so večinoma že pripravile svoje standarde (radiologi, preventivna 

medicina ..). Bil je mnenja, da v kolikor želimo ocenjevati količino dela, mora stroka imeti 

specialne standarde.  

Izpostavljena je bila tudi implementacija, ki je povezana s številnimi, običajno različnimi pogledi. 

Pri pripravi standardov gre predvsem za pogled stroke – posamezne stroke pripravijo standarde 

tako kot si stroka želi. Seveda ob strokovni poštenosti in ob upoštevanju dobrih specialističnih 

praks. Z izjemo nekaterih strok bo modra knjižica standardov normativov v prvi fazi zadoščala. 

Seveda pa je to vsebina, ki jo je potrebno, z ozirom na razvoj stroke, nenehno dopolnjevati oz. 

tako ali drugače revidirati. Implementacija bo postopna in toliko uspešna, kolikor bomo zmožni v 

partnerskem odnosu z ZZZS in MZ zadeve uskladiti in jih s konsenzom sprejeti.  

Dogovorjeno je bilo, da predsednica pozove predsednike strokovnih svetov SZD, da po svojih 

strokovnih področjih pregledajo obstoječe standarde in normative in jih po potrebi revidirajo 

oz. pripravijo njihovo nadgradnjo. 

 

Ad. 3./ 

1. 

Prof. Ksenija Geršak je zaprosila GSS za formalno potrditev priporočil za obravnavo bolnika z 

astmo na primarni in specialistični pulmološki obravnavi v Sloveniji. Priporočila so pripravljena v 

skladu s pravili, ki jih je GSS sprejel na svoji junijski seji, so tudi recenzirana in planirana za 

objavo v naslednji številki ZV. 

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 2 : 
GSS sprejema Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in specialistični pulmološki 

ravni in priporoča objavo v ZV. 

 

2. 

Prof. Komadina je povedal, da je tekst Deklaracije o organizaciji in trajnostnem strokovnem 

razvoju medicine v Sloveniji, ki je bil posredovan vsem članom GSS, izoblikoval sekretariat SZD. 

Bil je mnenja, da je objava omenjenega teksta časovno zelo primerna. 

V razpravi, ki je sledila je bilo povedano, da je tekst sicer aktualen, vendar ne ponuja rešitev, je 

politične narave saj se tiče ureditve zdravstvene politike v državi in ga je pred objavo potrebno 

še pregledati.  
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Dogovorjeno je bilo, da bodo seje GSS kot doslej potekale enkrat mesečno, vsaki drugi torek v 

mesecu, vendar uro kasneje, saj kar nekaj članov prihaja iz drugih regij.  

 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

Marija Poredski                                                        doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 


