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, 13.06.2017

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Torek, 13. junij 2017, ob 16.00 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v Ljubljani.

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, prim. Matija Cevc, prof. dr. Metka Volavšek, Leon
Herman, dr. dent. med., Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Miran F. Kenda, prof.
dr. Iztok Takač, doc. dr. Aleš Fidler, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr.
Peter Pregelj, prof. dr. David. B. Vodušek, prof. dr. Srečko Koren in prof. dr. Tadej Avčin.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in doc. dr. Božidar Voljč.
Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Anton Crnjac, doc. dr. Rok
Gašperšič, prof. dr. Marko Hawlina, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Tadej Avčin., prof. dr. Mirt
Kamenik, prof. dr. Pavel Poredoš
Svoje odsotnosti niso opravičili: asist. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Alenka Kraigher, doc. dr. Aleš
Tomažič, doc. dr. Davorina Petek, prof. dr. Zlatko Fras, Davorin Dajčman, dr. med. in asist. dr.
Dragan Kovačič.
Predlagan in sprejet je bil naslednji: DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje GSS;
2. Pridruženo članstvo Društva študentov medicine obeh MF (L. Herman);
3. Določitev strokovne teme (okvirnega programa) na 154. redni letni skupščini SZD
(K.Geršak);
4. Poročilo s seje Odbora za spremljanje standardov in normativov (L. Herman);
5. Sklic seje Strokovnega parlamenta (R. Komadina);
6. Razno.
Ad. 1./
Na zapisnik 5. redne seje ni bilo pripomb, je pa prof. Kenda predlagal, da bi pri pregledu sklepov,
pregledali tudi realizacijo. Dogovorjeno je bilo, da bo pregled realizacije opravljen na
septembrski seji. Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 1:
Z zgoraj navedenim se potrdi se zapisnik 5. redne seje GSS.
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Ad. 2./
Dr. Herman je povedal, da je bilo pred nedavnim na Glavnem odboru SZD sklenjeno, da se oprosti
plačilo članarine SZD mladim zdravnikom, ki se včlanijo v SZD. Doba se računa od datuma
diplomiranja in se zaokroži do konca leta. To je bilo sprejeto z namenom, da se mlade privabi v
SZD, seveda pa je potrebno promovirati SZD med mladimi. Tako je že v mesecu aprilu opravil
prve razgovore z vodstvom Zveze študentov medicine Slovenije, ki združuje društvi študentov
medicine obeh MF. Interes po tesnejšem sodelovanju je obojestranski. Dejstvo je, da so določeni
že v času študija izredno aktivni in to udejanjajo v svojem društvu/zvezi in oboji želimo, da ta
aktivnost po diplomiranju ne bi usahnila, želimo si jo prenesti v SZD, je povedal dr. Herman.
Predstavil je predsednico zveze – gdč. Katjo Čehovin, ki je predstavila aktivnosti zveze. Povedala
je, da sta se društvi med drugim povezali z namenom enotnega zastopanja študentov medicine na
področju formalnega in neformalnega izobraževanja, organizacije različnih delavnic. Predstavila
je še delo posameznih organov zveze ter aktivnosti posameznega društva.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da bi vključitev organizacije v SZD bila dobrodošla
za obe organizaciji. Dr. Herman je povedal, da bi vso specifiko sodelovanja dorekli v pogodbi o
pridruženem članstvu. Prim. Cevc je opozoril na določila statuta SZD, ki navaja kdo je lahko član
SZD – zgolj študenti 5. in 6. letnika medicine. V društvu študentov medicine pa so vključeni tudi
člani iz nižjih letnikov. Ugotovljeno je bilo, da to ne sme biti ovira za ureditev pridruženega
članstva, in da se specifiko uredi v pogodbi o pridruženem članstvu. Soglasno je bil sprejet –
SKLEP 2:
GSS podpira pridruženo članstvo Zveze študentov medicine Slovenije. Formalnosti uredita
generalni in izvršni sekretar SZD.
Ad. 3./
Prof. Komadina je povedal, da je bilo na Sekretariatu SZD dogovorjeno, da bi bila letošnja
strokovna tema na 154. redni letni skupščini posvečena raziskovalnemu delu na področju
medicine. V kratkem je še predstavil strukturiranost teme in sodelujoče, je pa vse še bolj v
obrisih. Prof. Geršakova je povedala, da bi predvsem predstavili metode, načine raziskovalnega
dela v vsakdanjem delu zdravnika/zobozdravnika. Želeli bi vzpodbuditi zdravnike, da na svojem
delovnem mestu razmišljajo raziskovalno.
V razpravi, ki je sledila so s predlagano temo vsi soglašali. Predlagano je bilo, da bi vključili tudi
predstavnika tako republiške etične komisije kot tudi predstavnike institucionalnih etičnih
komisij, da bi osvetlili pristojnosti obojih. Prof. Poplasova je opozorila na dejstvo, da na
primarnem nivoju ni raziskovalnega dela, zato so na nivoju ZD LJ razpisali določene raziskovalne
projekte, za katere je bil izražen izjemen interes.
Dogovorjeno je bilo, da je potrebno čim prej doreči naslov teme, jo strukturirati s posameznimi
podtemami in seveda pridobiti sodelujoče. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 3:
Prof. dr. Ksenija Geršak prevzame koordinacijo aktivnosti in ob pomoči doc. Maje Šoštarič in prof.
Komadine čim prej določijo naslov teme, jo strukturirajo in pripravijo strokovni program s
podtemami in nosilci le-teh in vse to še pred počitnicami.
Ob tej točki je prof. Komadina v kratkem predstavil še stanovsko temo, ki bo posvečena
problematiki zapleta pri delu zdravnika. Povedal je, da želijo osvetliti razliko med zapletom in
napako, opozoriti na to, kako je zavarovana zdravnikova odgovornost, opozoriti na stiske, ki
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spremljajo zdravnika in kako se le-ta spopada s svojo stisko ob določenem zapletu. Želeli bi
opozoriti na dejstvo, da zdravnikova odgovornost sega samo do določene meje, do katere pa je
odgovornost delodajalca in nenazadnje tudi MZ in ZZZS. V razpravi, ki je sledila, je bilo
ugotovljeno, da gre za izredno pomembno tematiko, ki se ji je znotraj SZD smiselno posvetiti.
Sprejet je bil –

SKLEP 4:
Aktivnosti pri stanovski temi, ki bo posvečena zapletu pri zdravnikovem delu, bo koordinirala doc.
Maja Šoštarič ob pomoči prof. Poplasove in doc. Voljča. Tudi program stanovske teme mora biti
okvirno postavljen še pred počitnicami.
Ad. 4./
Poročilo z odbora za standarde in normative je podal Leon Herman, dr. dent. med. Povedal je, da
je po večletnem trudu stroki uspelo, da so bili standardi in normativi iz Modre knjige standardov
in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so jih že pred leti sprejele in zapisale tri
zdravniške organizacije (Zdravniška zbornica Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Fides in Slovensko zdravniško društvo), potrjeni tudi z vladne strani. S tem so bili izpolnjeni
pogoji za pričetek izvajanja Pogodbe o zdravniških in zobozdravniških standardih (v nadaljevanju
pogodba), ki so jo sklenile in podpisale prej omenjene zdravniške organizacije 13.09.2011. Po tej
pogodbi opravlja delo sekretariata za standarde sekretariat Slovenskega zdravniškega društva,
ustanoviti pa je bilo potrebno tudi Odbor za spremljanje standardov, ki ga sestavlja po en član in
en namestnik s strani vsakega podpisnika pogodbe. Odbor je imel ustanovno sejo 11.04.2017 v
prostorih SZD.
Prva naloga Odbora za spremljanje standardov je bil poziv s strani SZD vsem strokovnim
združenjem, sekcijam in strokovnim svetom SZD, da v kolikor smatrajo, da splošni standardi in
normativi ne definirajo oz. pokrivajo dovolj dobro področja njihove specialnosti, napišejo t.i.
posebne standarde za področje njihove specialnosti in jih pošljejo na SZD. Sekretariat za
standarde pa bo nato predlog posredoval vsem institucijam, ki so navedene v 9. členu pogodbe.
Te imajo 30 dni po prejemu predloga novega posebnega standarda možnost, da predlogu
nasprotujejo. Če nobena institucija predlogu ne nasprotuje, gre nov posebni standard v
sistemizacijo.
Ad. 5./
Prof. Komadina je povedal, da se je pred kratkim srečal s predsednikom Kongresnega urada RS, ki
ga je seznanil z dejstvom, da v Sloveniji 80 % kongresne dejavnosti zaseda medicina, zato je
predlagal je, da bi svojo dejavnost predstavili širšemu medicinskemu forumu. V Slovenijo si želijo
pripeljati mednarodne medicinske kongrese. Nadalje je prof. Komadina povedal, da bi ta
predstavitev lahko bila na jesenski seji Strokovnega parlamenta SZD (SP), kajti tem, ki bi jih bilo
potrebno osvetliti na SP je kar neka, med njimi standardi in normativi, obuditev dela strokovnih
svetov SZD, klinična pot za sprejemanje strokovnih smernic in strokovnih priporočil, poenotenje
izrazoslovja. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 5 :
Predsednik SZD v mesecu septembru skliče sejo SP z okvirnimi zgoraj navedenimi zadevami. Seja
bo potekala izven Ljubljane.
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Ad. 6./ R A Z NO
1.
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 ga je GSS potrdil na svoji 4. redni seji. Vendar smo bili s strani MZ
obveščeni, da potrebno imenovati novega člana za področje socialne medicine, saj je že pred
nami ZZS imenovala istega člana. Tako smo ponovno zaprosili združenje in SS in prejeli usklajen
predlog. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 6:
Za člana RSK za patologijo in sodno medicine s strani SZD, GSS predlaga in prof. dr. Boštjana
Luzarja in doc. dr. Armina Alibegovića.
2.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo prejeli dopis predsednice Združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino doc. dr. Nataše Kos, da so na volilni skupščini Združenja v okviru
kongresa FRM 2014 opravili tudi volitve za člane SS in potrdili prvotno imenovane. V letu 2018 bo
nova volilna skupščina in potrditev novi (ali istih) članov SS.
3.
Prof. Ksenija Geršak je v kratkem predstavila nacionalna priporočila za obravnavo bolnikov s
hemofilijo. Povedala je, da so zelo obsežna in pripravljena skladno z navodili, zato je predlagala,
da se jih potrdi. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 7:
GSS potrdi nacionalna priporočila za obravnavo bolnikov s hemofilijo in priporoči objavo v
Zdravniškem vestniku.
4.
Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo s strani Sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško
medicino SZD prejeli prošnjo za sprejem posebnega znanja za področje medicinsko izvedenstvo
in zavarovalniška. Ugotovljeno je bilo, da je SZD prejelo prošnjo 13.6.2017, zato bo o zadevi
odločeno na septembrski seji GSS. Poročevalec bo prof. Vodušek.
5.
GSS se je seznanil s pismom, ki povzema sklepe sprejete na zboru zdravnikov zaposlenih v BGP
Kranj, ki izražajo tehtne pomisleke v zvezi s pripojitvijo k SB Jesenice.

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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