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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 14.03.2017 

 

 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 14. marec 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., prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Iztok Takač, doc. dr. Davorina Petek, prof. dr. 

Tonka Poplas Susič, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Marko Hawlina in prof. dr. Zlatko Fras, prof. 

dr. Srečko Koren, asist. dr. Dragan Kovačič, prof. dr. Pavel Poredoš.  

 

Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in doc. dr. Božidar Voljč. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Davorin Dajčman, dr. med., prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Anton 

Crnjac, asist. dr. Martin Rakuša, doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Metka 

Volavšek, prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. David. B. Vodušek, doc. dr. Aleš Tomažič, prof. dr. 

Tadej Avčin, prof. dr. Peter Pregelj in prim. Matija Cevc. 

 

Svoje odsotnosti ni opravičila: prof. dr. Alenka Kraigher.  

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje GSS; 

2. Prenova sistema sporočanja in učenja o varnostnih zapletih – opozorilnih nevarnih 

dogodkih - dopis MZ (poroča M. Šoštarič); 

3. Dopolnitev predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - 

predlog SMIZM SZD (poroča M Šoštarič); 

4. Potrditev dopolnilnega predloga za člana RSK za patologijo in sodno medicino (poroča M. 

Šoštarič); 

5. Obravnava in potrditev Slovenskih priporočil pri okužbi s parvovirosom B19 v nosečnosti 

(poroča K. Geršak) 

6. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 1 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje GSSS. 
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Ad. 2./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je pregledala gradivo MZ, ki je pristopilo k prenovi sistema 

sporočanja in učenja o varnostnih zapletih. V skladu s temi prizadevanji prosijo za sodelovanja v 

nacionalni evalvaciji obstoječega sistema. Za namen evalvacije so pripravili evalvacijski 

vprašalnik. Dejansko je vprašalnik prvenstveno namenjen zdravstvenim domovom in bolnišnicam, 

zato ne vidi potrebe, da bi GSS sodeloval pri omenjeni zadevi. 

 

Ad. 3./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(ZZVZZ) do 19. marca 2017 v javni obravnavi. Strokovni sveti SZD so bili pozvani, da podajo svoje 

mnenje in pripombe. Predlog dopolnitev smo prejeli s strani Sekcije za medicinsko izvedenstvo in 

zavarovalniško medicino in s strani Strokovnega sveta za psihiatrijo. 

V razpravi, ki je sledila je bilo največ govora o novostih predpisovanju zdravil, ki bi jih naj uvedel 

ZZVZZ, saj v 94. členu navaja: »Industrijsko proizvedeno zdravilo se predpiše na recept s splošnim 

imenom, če je uvrščeno na Seznam skupin zdravil s splošnim imenom iz 257. člena tega zakona.« 

To za zdravnike ni sprejemljivo, nima nobene strokovne podlage in s takim načinom 

predpisovanja obstaja velika možnost nesporazumov, celo resnih napak pri jemanju terapije. S 

tem načinom se posega v avtonomijo zdravnika in se daje prevelike kompetence farmacevtom in 

vse to na škodo pacienta. Slovenija ni tako »revna« država, da bi zaradi varčevanja prešli na tako 

predpisovanje zdravil. S tem se daje možnost »vdora« na trg manj kakovostnim zdravil iz 

vzhodnoevropskih držav. Razvite evropske države, npr. Avstrija, ima prepovedan tak način 

predpisovanja zdravil. Tudi slovenski zdravniki so morajo temu upreti. Odredbodajalce je 

potrebno opozoriti, da si zdravniki želijo strokovno in varno predpisovanje zdravil in to bi naj ta 

zakon omogočil in tudi celoten sistem bi moral biti tako postavljen, da bi to omogočal; ne pa da 

je večina odgovornosti v vezi predpisovanja zdravil na zdravniku. 

Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 2 
Zakon mora zdravniku omogočiti strokovno in varno predpisovanje zdravil, kar pa predlog zakona 

ne omogoča, saj 94. člen celo predvideva predpisovanje zdravil z učinkovino s splošnim imenom, 

temu pa GSS odločno nasprotuje. Tudi vsi vzporedni postopki morajo biti sistemsko urejeni in 

omogočiti zdravniku strokovno in varno predpisovanje zdravil. 

 

Ad. 4./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je GSS že na svoji 2. redni seji na predlog združenja in SS 

potrdil dva člana v RSK za patologijo in sodno medicino. S strani MZ smo bili opozorjeni, da sta 

oba kandidata s področja patologije, zato so nas pozvali, da pri ponovnem imenovanju 

upoštevamo potrebo, da je en kandidat s področja sodne medicine. S strani združenja in SS smo 

tako prejeli novi predlog, ki upošteva napotke MZ. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 3 
Za člana RSK za patologijo in sodno medicine  s strani SZD, GSS predlaga doc. dr. Tomaža Zupanca 

in prof. dr. Boštjana Luzarja. 

 

Ad. 5./ 

Prof. Ksenija Geršak je povedala, da je Slovenska priporočila pri okužbi s parvovirosom B19 v 

nosečnosti pripravila delovna skupina v okviru Združenja za perinatalno medicino pri SZD. Potrdil 
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jih je še RSK za ginekologijo in porodništvo. In skladno z nedavno sprejetim jih mora pred objavo 

v ZV potrditi še GSS. Pri tem je opozorila na nejasnost pristojnosti posameznih strokovnih 

sodelavcev na MZ, ki menijo, da so strokovna priporočila stvar RSK. Mnenja je, da mora stroka 

vztrajati na stališču, da so strokovna priporočila stvar stroke – nimajo pravnih niti finančnih 

posledic - in da je tukaj stroka – konkretno SZD s svojimi strokovnimi sveti popolno avtonomna. 

RSK s ZS pa poskrbijo za programe oz. nacionalne smernice, ki upoštevajo poleg strokovnega še 

ekonomski vidik. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 4 
GSS sprejema Slovenska priporočila za obravnavo pri okužbi s parvovirosom B19(B19V) v 

nosečnosti  in priporoča objavo v ZV. 

 

Ad. 6./       R A Z N O 

 

1. 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani ZZS prejeli dopis s katerim nas naprošajo za 

načelno podporo pri prizadevanjih pri ničelni toleranci do nasilja nad zdravniki in zdravstvenimi 

delavci. Na Ministrstvo za zdravje RS nameravajo naslovili pobudo, naj se tudi za zdravstvene 

delavce področje zagotavljanja varnosti uredi na podoben način, kot to velja za sodišča. Mnenja 

so, da bo imela njihova pobuda večjo težo, če jo podkrepijo z argumenti, da jim pritrjujejo tudi 

ostala zdravniška združenja ter združenja zdravstvenih delavcev.  

Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 5 
GSS načelno podpira prizadevanja ZZS pri udejanjanju ničelne tolerance do nasilja nad zdravniki 

in zdravstvenimi delavci. 

 

2. 

Prof. Komadina je povedal, da bo z objavo Aneksa h kolektivni pogodbi v Uradnem listu stopili v 

veljavo tudi standardi in normativi objavljeni v modri knjižici leta 2011 in bo v  postopek 

sprejemanja standardov in normativov vključen tudi Zdravstveni svet. 15. marec 2017 je skrajni 

rok za formiranje Odbora za spremljanje standardov in takojšen začetek dela. Zato je potrebno 

posredovati v tajništvo Fidesa ime enega člana in enega namestnika s strani vsake od podpisnic 

Pogodbe o zdravniških in zobozdravniških standardih (ZZS, Fides in SZD), Strokovno združenje 

zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov pa imenuje opazovalca in namestnika. 

Slovensko zdravniško društvo mora takoj pozvati svoja strokovna združenja in sekcije, da 

pristopijo k oblikovanju specialnih standardov in normativov, če ocenijo, da jih za določena 

področja potrebujejo. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da gre za dosežek, vendar je dejstvo, da bo potrebno 

še veliko časa, preden bodo zadeve zaživele v praksi in da mora ostati poudarek predvsem na 

kvaliteti zdravstvenih storitev in ne toliko na kvantiteti.  

Soglasno je bil sprejet naslednji – 

 

SKLEP 6 
V odboru za standarde bo SZD zastopal generalni sekretar SZD Leon Herman, dr. dent. med., 

njegov namestnik pa bo prim. Matija Cevc. 
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Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

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


