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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 13.02.2018

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 13. februar 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica, na Dunajski 162 v
Ljubljani.
Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, Leon Herman, dr. dent. med., prof.dr. Mirt Kamenik,
prof. dr. Miran F. Kenda, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Pavel
Poredoš, prof. dr. Iztok Takač, prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Tadej Avčin, Breda Tržan
Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Samo Fokter, prim. Matija Cevc, izr. prof. dr. Davorina
Petek, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Aleš Fidler in prof. dr. Zlatko Fras.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak in doc. dr. Božidar Voljč.
Svojo odsotnost so opravičili: doc. dr. Rok Gašperšič, prof. dr. Igor Švab, prof. dr. Anton Crnjac,
prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. David. B. Vodušek, Davorin
Dajčman, dr. med., prof. dr. Peter Pregelj, prof. dr. Marko Hawlina in doc. dr. Martin Rakuša.
Svoje odsotnosti niso opravičili: asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. Alenka Kraigher,
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in pregled realizacije do sedaj sprejetih sklepov GSS
(M. Šoštarič);
2. Poročilo o pripravi predloga „Poti sprejemanja strokovnih priporoči, kliničnih smernic in
nacionalnih smernic” s finančnimi posledicami (M. Šoštarič, R. Komadina, K. Geršak);
3. Potrditev predlogov združenj/sekcij glede predstavnikov SZD v UEMS sekcijah (M.
Šoštarič);
4. Pismo Mladih zdravnikov Slovenije v zvezi z nedavno predvajanim dokumentarnim filmom
„Holesterol – velika prevara” na 2. programu RTV SLO;
5. Razno.
Ad. 1./
Pregled zapisnika zadnje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 10. redne seje ni bilo
pripomb, zato je bil soglasno sprejet –

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 10. redne seje GSS. Ob tej točki je doc. Maja Šoštarič opozorila še na zadeve, ki
so v letu 2017 bile v obravnavi na GSS, vendar še niso bile realizirane:
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Delo Strokovnih svetov SZD (SS) še vedno ni steklo, saj je v novem mandatu bilo (večini oz.
vsem SS je mandat potekel v letu 2017 oz. nekaterim že v letu 2016) imenovanih le 13 SS
od 27. Od teh 13 pa se jih slaba polovica še vedno ni konstituirala. Vodstvo bo ponovno
apeliralo na predsednike SS v prejšnjem mandatu, ki so tudi že bili zaprošeni, da poskrbijo
tako za imenovanje novih (lahko tudi starih) članov SS kot tudi za primopredajo dela na
ustanovnih sejah SS v novi sestavi.
▪ Poročilo skupine, ki je bila imenovana za pripravo predloga za razrešitev problematike v
zvezi ugovora vesti zoper izvajanje posegov, ki so predpisani s programom specializacije
iz ginekologije in porodništva, še vedno ni bilo potrjeno na GSS in poslano na ZZS, saj je ta
naslovila na GSS vprašanja, kako preseči probleme na tem področju. Kratek povzetek dela
omenjene skupina sta podala prof. Kenda in prof. Geršakova, ki je povedala, da je za
ureditev zadeve, po posvetu z ustavnim pravnikom dr. K. Jakličem, možno ali s
spremembo specializacije - glede sprememb kataloga zahtevanih posegov in ugovora vesti
imamo 2 možnosti, da SS za ginekologijo in porodništvo s soglasjem sprejme:
- Dodatni stavek k prvi točki programa (1. namen specializacije, glej priponko), ki
opredeli, da diplomant MF z ugovorom vesti ne more izbrati specializacije iz
ginekologije in porodništva;
- Prenovljeni in bolj natančni seznam posegov, kjer je lahko izražen ugovor vesti in opredeli
tudi posege, ki bodo omogočali ustrezno edukacijo specializanta z ugovorom vesti.
Šele ko se pojavi kandidat za specializacijo, ki se ne strinja z ”novim” že sprejetim programom
(prva ali druga opcija), lahko sproži sodni postopek, ki na ustavnem sodišču traja za vsako vlogo,
ob upoštevanju zakonskih rokov, skupaj 5 let.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da so še verjetno dodatne situacije, tudi pri drugih
strokah, kjer prihaja do uveljavljanja ugovora vesti, zato bi bilo smotrno sprejeti nabor posegov.
Ugovor vesti na področju ginekologije in porodništva in grožnja delitve na specialiste 'z vestjo' ali
'brez vesti', pa postavlja ginekologe pred vprašanje o prihodnosti stroke, zato je potrebno
nemudoma zadeve doreči – verjetno tako, kot je zgoraj navedeno. Tako je bil soglasno sprejet –
▪

SKLEP 2:
Na SS za ginekologijo in porodništvo je torej odločitev, katero pot bo stroka izbrala - ali
skandinavski model z blokado možnosti izbire specializacije iz ginekologije in porodništva ali pa
model z natančno opredeljenimi posegi. Odločitev je nujna. Na ZZS pa se dogovori: GSS je
mnenja, da do dokončne ureditve zadeve – dopolnjen program specializacije iz ginekologije in
porodništva – ima uveljavljanje ugovora vesti specializantov, zoper izvajanje posegov, ki so
predpisani z aktualnim programom specializacije iz ginekologije in porodništva (ali katerekoli
druge specializacije) za posledico, da posamezni specializant ne more uspešno opraviti programa
specializacije in tako ne more pristopiti k specialističnemu izpitu.
Ad. 2./
Prof. Komadina je prisotne seznanil, da je dokument - Predlog poti sprejemanja strokovnih
priporočil, kliničnih smernic in nacionalnih smernic (zadnjo verzijo teksta so člani prejeli z
gradivom), ki ga je pripravila delovna skupina v sestavi: prof. dr. Ksenija Geršak, doc. dr. Maja
Šoštarič, prof. dr. Radko Komadina in prof. dr. Zlatko Fras. GSS ga je potrdil, bil pa je poslan tudi
Zdravstvenemu svetu pri MZ. S sprejetjem predloga na ZS bi dosegli poenotenja načina, s katerim
strokovna združenja in sekcije različnih medicinskih specialnosti ob prenosu novosti s področja
diagnostike in zdravljenja bolezni iz sveta v vsakodnevno prakso, institucionalizirajo sprejemanje
priporočil in smernic, ki imajo praviloma finančne posledice za plačnika. Povedal je še, da nas pri

2

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENIAN MEDICAL ASSOCIATION
Dunajska 162, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel /phone +386 1 434 25 80, faks / fax +386 1 434 25 84

tem podpirata ZZS in po neformalnih razgovorih tudi vodstvo ZZZS in predsednik ZS. Ko bo zadeva
uvrščena na dnevni red ZS, bo vodstvo SZD povabljeno na sejo.
Ad. 3./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo po dvakratnem pozivu združenjem in sekcijam SZD,
dopolnili seznam slovenskih delegatov v sekcijah UEMS imenovanih s strani združenj in sekcij SZD
(tabelo z imenovanji in opombami so člani prejeli z gradivom). Prvi predstavnik je imenovan s
strani ZZS in je načeloma nacionalni koordinator specializacije. Za tista področja, kjer odgovora –
potrditve oz. imenovanje novega predstavnika, nismo prejeli, pa ostaja zatečeno stanje. Prof.
Komadina je še povedal, da je ZZS tista, ki je članica UEMS. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 3:
GSS je potrdil imenovanja slovenskih predstavnikov v UEMS sekcijah, kot so navedeni v priloženi
tabeli, ki se jo pošlje na ZZS. Slednji namerava tako dogovor kot imena predstavnikov v UEMS
sekcijah objaviti na svoji spletni strani.
Ob tej točki je doc. Šoštaričeva opozorila na določene nesmisle v Pravilniku o zdravniških
licencah, ki med drugim določa tudi točkovanje strokovnih srečanj, ki štejejo za podaljšanje
licence. Mnenja je, da ni korektno, da točke izobraževanj, ki jih zdravnik dobi ob udeležbi na
določenem strokovnem srečanju ne štejejo pri vseh licencah, ki jih določeni zdravnik ima.
Prof. Komadina je povedal, da se ožje vodstvo – predsednik/generalni sekretar SZD in ZZS že
pogovarja in dela na revidiranju omenjenega pravilnika. Prisotni so bili mnenja, da bi nabor
sodelujočih pri pripravi dopolnil in sprememb Pravilnika bilo potrebno razširiti, zato je potrebno
imenovati delovno skupino. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 4:
V delovno skupino, ki bo pripravila predlog potrebnih sprememb in dopolnitev Pravilnika o
zdravniških licencah so bili imenovani: prim. Matija Cevc, Leon Herman, dr. dent. med., prof. dr.
Zlatko Fras, prof. dr. Radko Komadina in doc. dr. Maja Šoštarič. Aktualni Pravilnik se pošlje tudi
vsem članom GSS, ki lahko svoje predloge dopolnitev in sprememb posredujejo v tajništvo SZD.
Ad. 4./
Pismo Mladih zdravnikov Slovenije v zvezi z nedavno predvajanim dokumentarnim filmom
„Holesterol – velika prevara” na RTV SLO je po mnenju večini članov GSS na mestu. Dejstvo je,
da take oddaje, ko se javnosti propagirajo polresnice, če ne že laži, vnašajo med bolnike veliko
zmedo in so škodljive. Dejstvo je, da so take populistične oddaje v „službi” alternativnih metod
zdravljenja. Težko je nanje odgovoriti, ker ni moč uporabiti istih metod – uporabiti polresnic,
samo z dejstvi pa je težko. To je še toliko težje, ker so zraven ugledni zdravniki in tudi ugledne
ustanove. Dejstvo pa, da je ena pomembnih nalog GSS in SZD, da se odzove na pojave, ko se v
javnosti propagirajo laži in polresnice v medicini. Seveda pa bi bili naivni, če bi pričakovali, da bo
RTV SLO skrušeno priznala svojo »napako«: njihov interes je v tem, da pridobijo čim več
gledalcev in da vzbudijo zanimanje. Je pa pomembno, da zdravniške organizacije na take stvari
reagirajo odločno in umirjeno ter predstavijo verodostojne informacije. Še pomembnejši pa je
drugi del dopisa mladih zdravnikov. Prof. Švab v svojem pisnem sporočilu navaja, da moramo v
SZD opraviti resno debato o tem, kakšno sodelovanje s farmacevtsko industrijo je sprejemljivo in
kakšno ne. Te stvari morajo biti zapisane in znane in na kršitve se moramo odzvati. Na tak način
bomo pripomogli k našemu ugledu.
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Razvila se je živahna razprava v kateri je bilo ugotovljeno, da je pismo mladih zdravnikom
impulzivno napisano; realnost je precej drugačna kot si le-ti predstavljajo. Lahko je reči, to tudi
deklarirati – vendar »Ker pa so na medicinsko stroko dostikrat v takih in podobnih temah
naslovljeni očitki o spregi med farmacevtsko industrijo in zdravništvom, češ da je to tudi razlog,
da zagovarjamo smernice ali rabo farmakoterapije … s tem, da se poudari, zagovarja in kreira
čimbolj od farmacije neodvisne raziskave, ki so znanstveno bolj verodostojne ...« je težko
izvedljivo. Slovenija je mala, finance omejene oz. jih skoraj ni, velike farmacevtske firme se
umikajo iz Slovenije, težko je dobiti raziskave za naše število bolnikov, nihče ni pripravljen delati
kliničnih raziskav in tako jih je vse manj in to je za razvoj stroke slabo, tako. Slovenija vse bolj
izgublja stik z vrhunsko stroko. Mladi se tega vse premalo zavedajo. Dogovorjeno je bilo:
- Odgovor Mladim zdravnikom Slovenije bo pripravil profesor Fras.
- Pobudo za oddajo na RTV Slo pa bo pripravila doc. Šoštaričeva.
Ad. 5./ R A Z N O
1. Doc. Maja Šoštaričeva je povedala, da se je konstituiral SS za anesteziologijo in
reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo, zato je predlagala, da GSS
imenuje člane. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 5:
V SS za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo so bili
imenovani: prim. Daniel Grabnar, dr. med., prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., prof. dr. Vesna
Novak Jankovič, dr. med., doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., prim. mag. Dušan Vlahovič, dr. med.,
Konrad Kuštrin, dr. med. in dr. Minca Voje, dr. med.
2. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da želi Slovensko flebološko in limfološko društvo postati
pridruženi član SZD. Prof. Komadina je povedal, da se je predsednica društva prim. Tanja
Planinšek Ručigaj, dr. med. srečala tudi z njim. Želijo si »strokovnega patronata« SZD ob
ohranitvi svojega pravnega statusa samostojne pravne osebe. Njihovi želji po pridruženem
članstvu v SZD je pritrdilo Združenje slovenskih dermatovenerologov kot tudi Združenje za
žilne bolezni SZD. V razpravi, ki je sledila, večjih pomislekov ni bilo in tako je bil soglasno
sprejet –

SKLEP 6:
GSS je potrdil sprejem Slovenskega flebološkega in limfološkega društva kot pridruženega člana
SZD. S podpisom Pogodbe o povezavi bo Slovensko flebološko in limfološko društvo uredilo
formalnosti do SZD in tako postalo pridruženi član SZD.
S tem je bila seja zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

Predsednica GSS:
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
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