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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 14.02.2017

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 14. februar 2017, ob 15.30 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, prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Iztok Takač, doc. dr.
Davorina Petek, prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Tonka Poplas Susič, doc.
dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. David. B. Vodušek, doc.
dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Tadej Avčin, prim. Matija Cevc.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in doc. dr. Božidar Voljč.
Svojo odsotnost so opravičili: asist. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Pavel Poredoš, doc. dr. Aleš
Tomažič, prof. dr. Dušan Šuput, prof. dr. Peter Pregelj.
Svoje odsotnosti nista opravičila: prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr.
Marko Hawlina in prof. dr. Zlatko Fras, prof. dr. Srečko Koren, asist. dr. Dragan Kovačič.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje GSS;
2. Obravnava in sprejem Poslovnika GSS (poroča M. Cevc);
3. Imenovanje delovne skupine za pripravo revizije programa specializacije iz alergologije in
klinične imunologije – odrasli (poroča T. Avčin);
4. 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 (poroča M. F. Kenda);
5. Specializacija iz neonatologije (poroča D. Paro Panjan);
6. Opravljanje volonterstva v času študija v javnih zdravstvenih zavodih (poroča D. Petek);
7. Izhodišča Zakona o dopolnilnih oblikah zdravljenja (poroča M. Cevc);
8. Razno.
Ad. 1./
Na zapisnik 2. redne seje ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet –

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje GSSS.
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Ad. 2./
Predlog poslovnika, ki je bil vsem poslan z vabilom, je pripravil prim. Cevc in ga je na seji še
dodatno obrazložil. Ker je število članov GSS dokaj veliko, je težko zagotoviti operativnost. Bil je
mnenja, da je to rešeno s tem, kar je tudi navedeno v poslovniku – da je GSS sklepčen, če je na
seji prisotnih vsaj 7 predstavnikov različnih strok. Za dopisno sejo pa še vedno velja, da je sklep
sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov. Volilno pravico imajo člani GSS po funkciji
in člani izvoljeni na Strokovnem parlamentu SZD. Ostalih pripomb na poslovnik ni bilo in tako je
bil soglasno sprejet –

SKLEP 2:
Sprejme se poslovnik Glavnega strokovnega sveta.
Ad. 3./
Prof. Avčin je povedal, da je poslal predlog članov delovne skupine, ki bi pripravila usklajen
predlog programa specializacije iz alergologije. Predlaganim članom je bil posredovan dopis s
prošnjo da potrdijo svoje strinjanje z imenovanjem. Večina se svoje strinjanje tudi izrazila,
ostale pa bo prof. Avčin še kontaktiral. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –

SKLEP 3:
V delovno skupino, ki bi pripravila usklajen predlog programa specializacije iz alergologije so bili
imenovani: prof. dr. Mitja Košnik, prof. dr. Marko Hawlina, prof. dr. Borut Štabuc, prof. dr. Irena
Hočevar Boltežar, prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, prof. dr. Alojz Ihan in prof. dr. Tadej
Avčin.
Ad. 4./
Prof. Kenda je podal kratko poročilo delovne skupine, ki je bila imenovana s strani GSS za
pripravo predloga razrešitve problematike v zvezi ugovora vesti zoper izvajanje posegov, ki so
predpisani s programom specializacije iz ginekologije in porodništva. Povedal je, da je skupini
uspelo k sodelovanju pridobiti ustavnega pravnika dr. Klemna Jakliča, ki je mednarodno priznan
ustavni pravnik in bi znal biti v veliko pomoč pri ureditvi oz. razrešitvi te izredno aktualne
problematike.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da so še dodatne situacije, tudi pri drugih strokah,
kjer prihaja do uveljavljanja ugovora vesti. 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. Dejstvo je, da brezvestnih zdravnikov ni. Marsikdo od zdravnikov pred lastno
pravico postavlja dolžnost zdraviti sočloveka v okviru zakonskih možnosti. Morda pa je sedaj čas
in bi veljalo pred začetkom izbire specializacije, da kandidat razmisli oz. se ga pouči o pravicah
in dolžnostih tako svojih kot soljudi (naj bo to pacient ali sodelavec) in da si izbere poklic, v
katerem bo svoje potenciale in izbire lahko polno uporabil – je pisno mnenje dr. Steblovnikove.
Ugotovljeno je bilo, da delovno skupino čaka težko delo in pomoč mednarodnih strokovnjakov bo
vsekakor koristna.
GSS želi tudi v bodoče biti seznanjen z delom komisije.
Ad. 5./
Že pred časom je bil GSS seznanjen z zaprosilom predsednice neonatalne sekcije pri Združenju
pediatrov SZD glede informacija izpeljave subspecializacije iz neonatologije. GSS je pridobil tudi
mnenje SS za pediatrijo in SS za ginekologijo, ki podpira uvedbo subspecializacije, vendar daje
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vso besedo pediatrični stroki. Tako se GSS opira na mnenj SS za pediatrijo, ki predlaga uvedbo
specializacije na dva načina; da se uporabi že omenjeni prevod evropske specializacije in
neonatologije oz. da se uporabi za »model« podobna subspecializacije, ki že obstaja iz otroške
nevrologije.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da GSS podpira uvedbo specializacije oz.
subspecializacije, da pa je potrebno najti optimalno rešitev, kajti že tako je čas
izobraževanja/specializacije v Sloveniji dolgotrajen. Dejstvo pa je tudi, da sama dolžina trajanja
izobraževanja, ne rezultira v toliko večji usposobljenosti. Seveda je vse stvar dogovora znotraj
stroke, dejanskih potreb in zmožnosti/pripravljenosti plačnika. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 4:
GSS podpira uvedbo specializacije oz. subspecializacije iz neonatologije. Predlaga, da v delovni
skupini, ki bo pripravila predlog vsebine programa omenjene specializacije oz. subspecializacije
aktivno sodeluje tudi prof. Avčin.
Ad. 6./
Prostovoljstvo je potrebno gledati oz. o njem razmišljati kot o poti usposabljanja za zdravnika.
Poznamo prostovoljstvo v postopku izobraževanja – študenti, mladi zdravniki po diplomi in sobni
zdravniki zaposleni po strokovnem izpitu, ki čakajo na specializacijo. Nihče iz teh kategorij ni
sposoben samostojno opravljati dela. Interes pa je zaradi tega, da so v stiku s stroko in da lahko
napredujejo. V razpisu za specializacije prinese 5 točk, če se kandidat dodatno izpopolnjuje
(izpopolnjevanje mora trajati najmanj 5 mesecev). Pravno pa to ni rešeno.
Po krajši razpravi, je bilo dogovorjeno, da bo doc. Petkova pripravila odgovor, ki se ga bo
posredovalo direktorici SB »dr. Franca Derganca« Nova Gorica.
Ad. 7
Prim. Cevc je najprej osvetlil dogajanje v delovni skupini, ki je bila imenovana za pripravo
revizija Zakona o zdravilstvu. Bilo je nekaj sestankov, potem pa je vse obmirovalo. Vmes pa sta
se zgodila dva dogodka – sklep ZZS in sprememba kodeksa zdravniške etike. To je spodbudilo
predvsem homeopatski lobij, ki je dosegel, da se je komisija - delovna skupina, ki je delala na
Zakonu o zdravilstvu preimenovala in začela delati na Izhodiščih zakona o dopolnilnih postopkih
zdravljenja. Zakon bi naj obravnaval dopolnilne metode zdravljenja, ki bi jih opravljali izključno
zdravniki. 15. februarja je že napovedana prva seja, zato GSS naproša, da se opredeli ali SZD (M.
Bigec in M. Cevc) še vedno sodelujeta v delovni skupini. Struktura komisije je taka, da bodo
naredili vse, da bo zakon sprejet.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je novo dejstvo, da predsednica ZZS zadevo podpira in to je
večji problem, kot so bile do sedaj "avanturistično" naravnani posamezniki, ki so zagreto zastopali
vsak svoj ceh (predvsem homeopati, v senci pa še vsi ostali). Tokrat je drugače, saj je podpora
predsednice ZZS dala spodbudo ministrici, pa tudi vsem članom Delovne skupine. Od tu pogum,
sredi dela menjati naslov zakona oziroma zakon kot takšen. Postavlja se vprašanje ali je to sploh
skladno s proceduro nastajanja oz. sprejemanja zakonov. Od kod taka pobuda, saj vendar mora
obstajati neka ustaljena pot: problem, ki je vsesplošen, pereč in neurejen (za celo družbo
pomemben), iniciativna skupina (ki da predlog, oziroma iztočnice za predlagan zakon, določitev
resorja na vladi in nosilca, sledi ustanovitev kompetentne delovne skupine za pripravo ...). V tem
primeru ni nobene predhodne procedure, eno in isto skupino ljudi so čez noč preoblikovali za
izdelavo popolnoma drugega zakona, prvotnega (po 2 letih dela) pa brez utemeljitve opustili ali
celo zavrgli? Nujno se je potrebno predhodno sestati s ZČT in pridobiti uradno stališče ZZS.
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V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da SZD v razpravi mora sodelovati. GSS zdravilstvu ne
more in ne namerava dajati podpore in na to aktualno temo SZD pripravi tiskovno konferenco.
Očitno je, da predsednica ZZS zagovarja tako imenovano integrativno medicino in lahko se zgodi,
da se bomo pri zagovarjanju alopatske medicine znašli na nasprotnem bregu. Soglasno je bil
sprejet –

SKLEP 5.
Dogovorjeno je bilo, da tudi v tej novi/stari delovni skupini sodelujete prim. M. Cevc in prim. M.
Bigec. Z organizacijo tiskovne konference pa se še počaka.
Ad. 8./ Razno
1.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je MZ dalo v javno obravnavo Pravilnik o RSK. Širi se krog
upravičencev, ki imenujejo člane v RSK, to sta oba UKC in obe MF. Zmoti pa dejstvo, da ima MZ
oz. minister/ministrica diskrecijsko pravico zavrniti imenovanje kandidata, ki ga je predlagala
stroka. Potrebno je opozoriti na avtonomnost stroke in pričakujemo, da bo politika končno
zaupala stroki in prav bi bilo, da bi RSK-ji imeli sedež v DM, če tudi so to posvetovalna telesa MZ.
Prof. Komadina je povedal, da bo danes o zadevi razpravljala tudi KZO in pričakuje, da bo sprejet
sklep, kot je bilo predlagamo.
2.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani MZ bili obveščeni, da je MZ pristopilo k prenovi
sistema sporočanja in učenja o varnostnih zapletih. Prosijo nas za sodelovanje v nacionalni
evalvaciji obstoječega sistema, kajti ugotavljajo, da je mnenje zdravništva pri prenovi tega
sistema zaradi načrtovanih sprememb zelo pomembno. Za namen evalvacije so pripravili
evalvacijski vprašalnik in želijo naše mnenje.
Dogovorjeno je bilo, da GSS o zadevi odloči na naslednji seji. Z vabilom je potrebno vsem članom
poslati s strani MZ prejeto gradivo.
3.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani Sekcije za možgansko-žilne bolezni prejeli prošnjo
za izdajo diplome za dodatno znanje iz nevrosonologije dr. Matjažu Popitu. K prošnji so priložili
vso potrebno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o dodatnih znanjih.
Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 6:
Diploma za dodatno zanje iz nevrosonologije se dodeli Matjažu Popitu.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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