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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 15.05.2018

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 15. maj 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani.
Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. David. B. Vodušek,
prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Zlatko Fras, prof. dr. Pavel Poredoš in prim. Matija Cevc.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr.
Iztok Takač, Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Miran F.
Kenda, prof. dr. Igor Švab, prof. dr. Anton Crnjac, Leon Herman, dr. dent. med., prof. dr. Tadej
Avčin, doc. dr. Božidar Voljč, doc. dr. Rok Gašperšič, prof. dr. Marko Hawlina, izr. prof. dr.
Davorina Petek, in Davorin Dajčman, dr. med. in prof. dr. Ksenija Geršak.
Svoje odsotnosti niso opravičili: prof. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Srečko Koren, doc. dr. Aleš
Tomažič, prof. dr. Peter Pregelj, asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. Alenka Kraigher.
Sklenjeno je bilo, da bo seja kljub nesklepčnosti. Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič);
2. Obravnava in potrditev programa posebnega znanja (PZ) za področje medicine športa (D.
Vodušek);
3. Obravnava in potrditev podrobnega programa izobraževanja PZ za področje medicinskega
izvedenstva in zavarovalniške medicine (D. Vodušek);
4. Obravnava vloge Združenja za klinično prehrano za pridruženo članstvo v SZD (R.
Komadina, M. Cevc);
5. 155. redna letna skupščina SZD – določitev strokovne teme (M. Šoštarič, R. Komadina);
6. Slovenska priporočila za rabo nujne kontracepcije (K. Geršak);
7. Razno.
Ad. 1./
Pregled zapisnika zadnje seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 13. redne seje ni bilo
pripomb in je bil soglasno sprejet –

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 13. redne seje GSS.
Ad. 2./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo v obravnavo in potrditev prejeli vsebino programa
posebnega znanja medicine športa (PZMŠ), ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom
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predsednice Združenja medicine športa SZD dr. Petre Zupet. Program je podrobno pregledal prof.
Vodušek in povedal, da so bile prvotno v programu določene nedoslednosti, tako da so bila
potrebna dopolnila. Pripravljavci so bili o zahtevah obveščeni in so program PZMŠ skladno z
zahtevami prof. Voduška, tudi dopolnili. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je
program pripravljen skladno z zahtevami Pravilnika o PZ in tako pripravljen za sprejem in
potrditev na GSS. V nadaljevanju razprave pa je bilo ugotovljeno, da gre za strokovno področje,
ki močno sega v specialistično področje medicine dela, prometa in športa, zato je bilo sklenjeno,
da je potrebno pridobiti še mnenje SSMDPŠ. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 2:
Pripravljeni program PZMŠ se posreduje SS MDPŠ in se ga zaprosi za mnenje. Ker GSS načeloma
sprejema omenjeni program, so prisotni bili mnenja, da v kolikor SS MDPŠ sporoči pozitivno
mnenje, je program PZMŠ sprejet in ga na GSS ni več potrebno obravnavati. O tem se obvesti
pripravljavce.
Ad. 3./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo prejeli v presojo in potrditev tudi podrobnejši program
posebnih znanj za področje medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine z izvajalci z
naslovom Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine. Program je podrobno
pregledal prof. Vodušek in povedal, da je program omenjenega PZ GSS pred časom že potrdil. Na
osnovi tega so predlagatelji (Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri
SZD) pripravili podroben program izobraževanja. Izobraževanje po omenjenem programu
zagotavlja temeljna znanja potrebna za odločanje o pravicah zavarovanih oseb, ki izhajajo iz
socialnih zavarovanj, izdajanje izvedenskih in drugih strokovnih mnenj v upravnih in drugih
postopkih, ter za delo na področju finančno medicinskih nadzorov. To prakso pozdravlja in
predlaga, da GSS zadevo vzame na znanje.
Ad. 4./
Prof. Komadina je povedal, da se je že pred časom sestal z dr. Rotovnikovo, ki je povedala, da si
zdravniki združeni v Združenje za klinično prehrano želijo tesnejšega sodelovanja s SZD. V prvi
fazi so odločili za pridruženo članstvo. V nadaljevanju pa si želijo tudi organizacijsko preiti k SZD.
Seveda pa to zahteva določne formalno/pravne postopke. Kot rečeno izražajo namero za
pridružitev k SZD in v ta namen so posredovali tudi vso potrebno dokumentacijo (pogodbo o
povezavi). Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 3:
Prošnji Združenja za klinično prehrano se ugodi. Po podpisu podobe o povezavi s SZD, pridobijo
status pridruženega člana SZD in s tem postanejo tudi člani Strokovnega parlamenta SZD.
Ad. 5./
Kratko poročilo glede priprav na 155. redno letno skupščino SZD, ki bo potekala 19. in 20. oktobra
2018 v Domus Medica, večerni dogodek/slovesnost s podelitvijo diplom (petek) pa bo tako kot lani
potekala v kletni dvorani AT Hotela. Prof. Komadina je poudaril, da je naloga GSS priprava
strokovne teme, naloga GO pa priprava stanovske teme. V razpravi, ki je sledila, je bilo
izpostavljenih nekaj naslovov, npr.:
▪ Racionalna poraba krvi;
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Vpliv stroke na obseg in vsebino zdravstvenih storitev – stroka si mora prizadevati za večji
vpliv pri odločanju kaj in v kakšnem obsegu se bo financiralo iz javnih sredstev, stroka
mora biti tista, ki bo postavljala prioritete skladno s sprejeti smernicami in priporočili.
▪ Ali in do katere mera mora oziroma je racionalno, da zdravnik pri svojem delu sledit EBM.
Zdravniki so za svoje delo plačani po volumnu dela, ne po vrednosti opravljenega dela in
tukaj se v svetovnem merilu obetajo premiki in potrebno bi bilo osvetliti izzive pred
katerimi so oz. se bodo znašli zdravniki. Ugotovljeno je bilo, da bi bila to sodobna
strokovna tema, ki pa bi jo bilo z ozirom na kratek rok, zelo težko dobro pripraviti. Prof.
Fras je prevzel zadolžitev, da do naslednje seje, kljub kratkemu roku, razišče možnosti
izvedbe predlagane teme.
Dogovorjeno je bilo, da bo GSS na naslednji seji sprejel končno odločitev glede naslova strokovne
teme na 155. skupščini SZD. Glede stanovske teme, ki pa je v domeni Glavnega odbora SZD, pa je
prof. Komadina predlagal, da bi se posvetili vplivu dveh sprejetih zakonov - Zakona o zdravstveni
dejavnosti in Zakona o pacientovih pravicah – na kvaliteto in varnost zdravnikovega dela. Ob tem
je prof. Vodušek predlagal, da bi v bodoče pravočasno k aktivnemu sodelovanju oblikovanja
strokovnega in stanovskega programa skupščine SZD, povabili združenja/sekcije in strokovne
svete SZD.
▪

Ad./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani delovne skupine pod vodstvom dr. Bojane Pinter
prejeli v potrditev Slovenska priporočila za rabo nujne kontracepcije. Priporočila je potrdilo
Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije, ni pa v dokumentaciji mnenja SS za
ginekologijo in porodništvo (SSGP). V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da po sprejetem
predlogu poti sprejemanja strokovnih priporočil, kliničnih smernic in nacionalnih smernic, ki ga
podpira tudi ZS MZ, je v danem primeru mnenje SSGP za odločanje na GSS ključnega pomena.
Dogovorjeno je bilo, da se za mnenje glede zgoraj navedenih priporočil, zaprosi SSGP in se o
zadevi dokončno odloči na eni izmed naslednjih sej.
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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