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

Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 13.03.2018

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 13. marec 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., doc. dr. Maja Šoštarič,
prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Iztok
Takač, doc. dr. Rok Gašperšič, prim. Matija Cevc in doc. dr. Martin Rakuša.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Igor
Švab, prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Tadej Avčin, Breda Tržan
Grozdanov, dr. dent. med., doc. dr. Božidar Voljč, izr. prof. dr. Davorina Petek, prof. dr. David.
B. Vodušek, Davorin Dajčman, dr. med., prof. dr. Marko Hawlina.
Svoje odsotnosti niso opravičili: doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Srečko
Koren, prof. dr. Peter Pregelj, asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. Alenka Kraigher,
Predlagan in sprejet je bil naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič);
2. Potrditev priporočil za obravnavo kronične mieloične levkemije (M. Šoštarič, K. Geršak);
3. Priznanje poklicne kvalifikacije in priznavanje zdravniške licence v RS za zdravnike izven
držav EU (M. Šoštarič);
4. Pismo predsednika Zdravstvenega sveta v zvezi s sprejemom normativov in standardov (R.
Komadina);
5. Razno.
Ad. 1./
Pregled zapisnika zadnje seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 11. redne seje ni bilo
pripomb. Povedala je, da smo naknadno prejeli usklajeni predlog za predstavnika s strani SZD
(asist. mag. Gregor Prosen, dr. med.) v UEMS sekcijo za urgentno medicini (soglašal tudi na
prejšnji seji imenovani doc. dr. Primož Gradišek).
Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 1:
Z zgoraj navedeno spremembo imenovanja predstavnika s strani SZD v UEMS sekcijo za urgentno
medicino (asist. mag. Gregor Prosen, dr. med.) se potrdi zapisnik 11. redne seje GSS.
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Ad. 2./
Predsednica doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo že pred časom na GSS dobili v potrditev
priporočila za obravnavo kronične mieloične levkemije. Ker pa k dokumentaciji ni bilo priloženo
soglasje SS, smo zaprosili SS internističnih strok (SSIS), da poda svoje mnenje. SSIS s priporočili
soglaša (sklep/soglasje prejeli v pisni obliki), zato je bil soglasno sprejet naslednji –

SKLEP 2:
GSS je potrdil priporočila za obravnavo kronične mieloične levkemije in priporočil, da se jih
objavi v Zdravniškem vestniku.
Ad. 3./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je bil SS za anesteziologijo in reanimatologijo ter
perioperativno intenzivno terapijo pri SZD seznanjen s postopkom pridobivanja poklicne
kvalifikacije in licence za delo specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne
intenzivne medicine za kandidata, ki ni opravil izobraževanja, ki je predvideno s programom
specializacije v Republiki Sloveniji. SS tako ugotavlja, da postopek s strani Ministrstva za zdravje s
strokovnega vidika ni sprejemljiv, saj tako vsebina kot trajanje specializacije ne zagotavlja
zadostne izobrazbe za strokovno delo specialista anesteziologije, reanimatologije in
perioperativne intenzivne medicine, ki opravlja delo anesteziologa v operacijski dvorani in v enoti
intenzivnega zdravljenja. Program specializacije v RS je bil skrbno načrtovan in usklajen z
standardi v ES in v sklopu celotne specializacije predvideva dve letno izobraževanje iz področja
intenzivne medicine v enotah za intenzivno zdravljenje. SS daje pobudo za spremembo zakona za
ugotavljanje in pridobivanje poklicne kvalifikacije, ki je bil sprejet v želji po zaposlovanju
zdravnikov iz držav izven ES in po mnenju SS ni ustrezen. Nedopustno je tudi, da pridobivanje
poklicne kvalifikacije in preverjanje znanja poteka mimo ZZS, ki je edina poklicana za
podeljevanje in obnavljanje licence. SS se tako sprašuje, kdo bo prevzel odgovornost, če se bodo
v Sloveniji zaposlovali specialisti, ki ne bodo opravili vsega programa, ki je predpisan v RS.
Zavedati se je potrebno, da so s pridobitvijo licence v RS specialistom odprta vrata tudi v druge
države ES. SS apelira na GSS:
▪ Da s problematiko seznani ostala združenja in sekcije SZD in jih opozori, da se lahko
podobna praksa ob hudem in kroničnem pomanjkanju zdravnikov ponovi tudi pri drugih
specializacijah.
▪ Da pozove Ministrstvo za zdravje, da ponovno obravnava pridobivanje poklicne
kvalifikacije in licence za kandidate, ki so vstopili v proces pridobivanja licence v RS po
spornem zakonu ter jim omogoči ustrezno usposabljanje.
▪ Da pozove tudi pristojne organe na ZZS, da ugotovi ustreznost pridobivanja licenc za delo
v RS.
V razpravi, ki je sledila, so prisotno ugotovili, da je to velik problem, saj je s tako regulativo
omogočeno, da nekdo dobi licenco za delo, kljub temu, da se je podiplomsko izobraževal krajši
čas, kot to določajo naši programi specializacije. S strokovnega vidika to ni pošteno do naših
specialistov, pa tudi pravno gledano je to problematično. Komisija, ki ugotavlja skladnost
izobraževanja je imenovana s strani MZ in je pri svojem odločanju omejena, praktično nima
možnosti zavrnitve, lahko samo določi prehodno obdobje prilagoditve, ki pa ne more biti daljše
od enega leta. Po tem enoletnem prilagoditvenem roku pa preverjanje znanja opravi druga
komisija. Zadevo zapleta tudi dejstvo, da nekateri specialisti iz držav izven ES pridejo na povabilo
potencialnega delodajalca, katerim je v interesu, da jih čim prej zaposlijo. Vendar v kolikor se
izkaže, da je potrebno enoletno prilagoditveno obdobju podaljšati (komisija za preveritev), mora
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to biti ustrezno strukturirano, določeno preverjanje znanja, ki se zaključi z izpitom pred izpitno
komisijo. Po daljši in tehtni razpravi so prisotni soglasno sprejeli

SKLEP 3:
Predsednica GSS z dopisom opozori strokovna združenja in sekcija na omenjeno problematiko.
Predsednik SZD pa skupaj s vodstvom ZZS apelira na MZ, da je potrebno revidirati zakonodajo, ki
ureja področje zaposlovanja specialistov iz držav izven EU v Sloveniji.
Ad. 4./
Prof. Komadina je prisotne seznanil z dopisom MZ - Zdravstvenega sveta (ZS) v zvezi z obravnavo
normativov, ki so jih posamezni RSK in tudi SZD posredovali ZS v potrditev (dopis bo poslan vsem
članom GSS z zapisnikom). V dopisu je navedeno, da ZS o normativih ne more razpravljati brez
podatkov o njihovih posledicah, zato so sprejeli sklep, da bodo vse predlagatelje pozvali k
dopolnitvi in pripravi številnih podatkov, tako glede procedure nastanka, kadrovskih, prostorskih,
finančnih posledic itd. ZS torej predlagatelje obvešča o sprejetih navodilih za pripravo podatkov,
ki jih je treba priložiti predlogu normativov.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je zadeva zelo kompleksna. Ni kadra, narašča
število bolnikov, ni konceptualnih rešitev, ni mreže in predvsem MZ ni zagotovilo zadostnih
finančnih sredstev, da bi se zadeve začele urejati. Vendar na zdravniških organizacijah je, da
vztrajajo, da zadeve ustrezno argumentirajo in vršijo stalen pritisk na MZ, da se izbori in zagotovi
potrebna finančna sredstva.
Ad. 5./ R A Z N O:
1. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani MZ bili pozvani, da predlagamo člana v
RSK za paliativno oskrbo. O tem smo obvestili Slovensko združenje za paliativno in hospic
oskrbo SZD in prejeli ustrezen predlog z zahtevanimi priloga. Zato je bil soglasno sprejet –

SKLEP 4:
GSS je potrdil predlog Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo SZD. Dr. Mateja Lopuh,
dr. Blaž Koritnik in dr. Maja Ebert Moltara so bili predlagani v RSK za paliativno oskrbo.
2. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da se je konstituiral SS za klinično mikrobiologijo in
imunologijo SZD. Članstvo je enako kot v preteklem mandatu. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 5:
V SS za klinično mikrobiologijo in imunologijo SZD so bili imenovani: prof. dr. Tadej Avčin, prof.
dr. Alojz Ihan, Slavica Lorenčak Robnik, dr.med., izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, prof. dr. Mario
Poljak, prof. dr. Katja Seme, dr. Janez Tomažič, doc. dr. Mihaela Zidarn in mag. Tjaša Žohar
Čretnik.
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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