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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 12.09.2017 

 

 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Torek, 12. september 2017, ob 15.30 uri v prostorih SZD (Domus Medica), na Dunajski 162 v 

Ljubljani. 

 

 

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Samo Fokter, prof. dr. Metka Volavšek, Leon 

Herman, dr. dent. med., Breda Tržan Grozdanov, doc. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med., prof. 

dr. Miran F. Kenda, doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Zlatko Fras, prof. dr. Mirt Kamenik, doc. dr. 

Aleš Tomažič, prof. dr. David. B. Vodušek,  prof. dr. Srečko Koren in  prof. dr. Tadej Avčin.  

 

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

Travnik. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Iztok 

Takač, doc. dr. Aleš Fidler, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Tadej Avčin., prof. dr. Pavel 

Poredoš, doc. dr. Davorina Petek, Davorin Dajčman, dr. med. 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: prim. Matija Cevc, prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr. Peter 

Pregelj, prof. dr. Marko Hawlina, prof. dr. Tadej Avčin in asist. dr. Dragan Kovačič. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

        

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in pregled realizacije do sedaj sprejetih sklepov GSS 

(M. Šoštarič); 

2. Poročilo o pripravah na 154. redno letno skupščino SZD (R. Komadina, M. Šoštarič, K. 

Geršak); 

3. Pot sprejemanja strokovnih priporočil in smernic v RS (R. Komadina);  

4. Potrditev novih članov v Strokovne svete SZD (M. Šoštarič); 

5. Potrditev izdaje diplome za posebno znanje za področje klinične nevrofiziologije – EEG. 

6. Potrditev izdaje diplom za dodatna znanja za področje paliativne medicine; 

7. Potrdite delegata SZD v UEMS sekcijo za področje anesteziologije (M. Šoštarič); 

8. Obravnava priporočil – Antibiotične terapije ob porodu (K. Geršak); 

9. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Na zapisnik 6. redne seje je pripombo podala prof. Volavšek in opozorila na napako v 6/1 tč. DR 

tako v obrazložitvi kot tudi izreku sklepa pod to točko, saj je navedeno socialne  medicine – 

pravilno pa je sodne medicine, saj gre za RSK za patologijo in sodno medicino. Drugih pripomb ni 

bilo. 
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Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani Sekcije za medicinsko izvedenstvo in 

zavarovalniško medicino SZD prejeli prošnjo za sprejem posebnega  znanja (PZ) za področje 

medicinskega izvedenstva in zavarovalniška, ki jo je, kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji preučil 

prof. Vodušek – predvsem program PZ in podal poročilo v pisni obliki,  v katerem navaja: »Gre za 

dobrodošlo pobudo in dobro pripravljeno vlogo, ki jo je podala Sekcija SZD za medicinsko 

izvedenstvo in zavarovalniško medicino. Vloga ustreza Pravilniku o posebnih znanjih. Gre 

za strokovno usposobljenost za delo na ožjem strokovnem medicinskem področju za katerega ni 

temeljne specializacije. V preteklosti je bilo nekaj pomislekov glede možne zamenjave s sodnim 

izvedenstvom; teh pomislekov ne delim.« 

Vloga ima dve "tehnični" pomanjkljivosti:  

1. »Sekcija za«.... naj bo vedno napisana s celim nazivom; ali pa naj bo na začetku navedena 

kratica in jo nato konsistentno uporabljajo. 

2. Naj se odločijo za jasno dikcijo, koliko seminarjev (1 ali 2) mora kandidat opraviti. 

3. S temi popravki je priporočil GSS vlogo v odobritev. 

Po krajši razpravi, je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 1: 
Z zgoraj navedenim (prvi odstavek), se potrdi se zapisnik 6. redne seje GSS. 

In – 

 

SKLEP 2: 
Z zgoraj navedenimi pripombami (2. odstavek) se potrdi program posebnega znanja za področje 

medicinskega izvedenstva in zavarovalniška. Pripravljavce se pozove, da pripravijo čistopis. Doc. 

Maja Šoštarič je povedala, da je bil opravljen pregled realizacija sprejetih sklepov od začetka 

delovanja novega GSS. Ugotovila je, da sta v delu (delovna skupina) priprava programa 

specializacije iz alergologije in klinične imunologije in priprava programa specializacija iz 

neonatologije. Ugotovljeno je bilo, da je član delovne skupine pri pripravi obeh programov prof. 

Avčin, ki bo GSS tudi sproti obveščal, ne nazadnje gre za projekta, ki zahtevata svoj čas.  

Tudi razrešitev/ureditev „problematike” ugovora vesti, ki ga uveljavljajo specializanti 

ginekologije in porodništva v času specializacije še ni realizirana. Kratko poročilo sta podala prof. 

Kenda in prof. Geršakova, ki je povedala, da realizacija stoji, ker se SS za ginekologijo in 

porodništvo, ki ga vodi prof. dr. Veljko Vlaisavljević, nikakor ne uspe sestati. Prof. Kenda pa je 

povedal, da je bil realiziran sestanek z ustavnim pravnikom, ki je svetoval, da se zadevo uredi 

znotraj stroke, stroka je tista, ki se mora odločiti in to tudi jasno zapisati – v programu 

specializacije iz ginekologije in porodništva, zato je sedaj na potezi omenjeni SS. 

 

Ad. 2./ 

Poročilo o pripravah na 154. redno letno skupščino SZD, ki bo letos 20. in 21 oktobra v AT Hotelu 

v Ljubljani so podali: prof. Komadina, ki je v kratkem predstavil celoten program, ki bo potekal 

po ustaljenem protokolu – v petek dopoldne skupščina, popoldne stanovska tema, zvečer osrednja 

slovesnost s podelitvijo diplom časnega članstva SZD in primariatov MZ, večer se zaključi z 

večerjo in druženjem/plesom. V soboto dopoldne pa sledi strokovna tema. Obveščanje članov bo 

preko spletne strani SZD, potekajo pa tudi razgovori s PR ZZS, da bi preko njihovega spletnega 

glasila obvestili vse slovenke zdravnike in jih povabili na našo skupščino. 

Doc, Maja Šoštarič, ki je poleg doc. Poplasove moderatorke stanovske teme z naslovom »Poti in 

postopki ukrepov, ko je na udaru zdravnik«, je predstavila sodelujoče in povedala, da z okroglo 
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mizo SZD želi vzpodbuditi nastanek uniformnega seta orodij, s katerim se pomaga zdravniku in 

zavodu razrešiti zaplet/konflikt z bolnikom. 

Prof. Geršakova, ki je moderatorka strokovne teme z naslovom »Raziskovalno delo zdravnika v 

vsakdanji praksi«, je prav tako v kratkem predstavila sodelujoče in povedala, da želi SZD 

opozoriti na zavezanost vsakega zdravnika k nenehnemu presojanju rezultatov lastnega dela, s 

ciljem povečanja kakovosti in varnosti v vsakdanji praksi.  

Prisotni so podane informacije vzeli na znanje in niso imeli pripomb. Celoten program 154. redne 

letne skupščine je priloga arhivskega izvoda zapisnika. 

 

Ad. 3./ 

Prof. Komadina je povedal, da se kaže vse večja potreba po uradno sprejeti poti sprejemanja 

strokovnih priporočil/smernic, kajti sedaj je stanje na tem področju nejasno, zelo zapleteno in 

nekonsistentno. Vodstvo ZZS in SZD  je že sprejelo načelni konsenz. Dogovorjeno klinično pot obe 

zdravniški organizaciji skupaj zapišeta in objavita. Zlasti na področju priporočil in smernic, ki 

imajo finančne posledice, potrebujemo definirano institucionalno pot od pobude do potrditve na 

pristojnem RSK kot posvetovalnem organu MZ. 

Dr. Čebaškova je povedala, da je generalni sekretar ZZS raziskal obstoječo pravno pot 

sprejemanja priporočil in smernic (zakon, pravilnik). Pot do plačnika je skozi Zdravstveni svet 

(ZS), na ZS pa lahko vloži predlog le RSK. ZZS v tej poti ni vključena, razen skozi člane imenovane 

v RSK, in vlogo, ki jo ima pri sprejemanju standardov in normativov (modra knjižica). Dejstvo pa 

je, da je le malo RSK aktivnih, kar predstavlja problem. MZ nima jasnih kliničnih poti sprejemanja 

smernic, si jih pa želi. Dejstvo je, da tudi, v kolikor ZS sprejme določene smernice, ni to 

garancija, da jih bo MZ v nadaljevanju implementiral skupaj s plačnikom. Vemo, da strokovna 

priporočila postanejo strokovne smernice ob pripravi in sprejetju finančne analize, ki je sestavni 

del smernice.  

V razpravi, ki je sledila, je prof. Fras povedal, da je to predvsem kadrovski problem, ker v 

Sloveniji nimamo institucije, ki bi bila zadolžena za pripravo strokovnih smernic. Spomnil je na 

aktivnosti na tem področju v letih med 2000-2004, ko je MZ za te najelo celo kredit pri svetovni 

banki. Takrat je bil narejen priročnik za izdelavo smernic in izdelani sta bili dve smernici. Bila je 

dana tudi pobuda na ustanovitev Nacionalnega inštituta oz. agencije za kakovost. Vsa 

priporočila/smernice, ki jih pripravijo tuja nacionalna strokovna združenja, je potrebno 

prilagoditi nacionalnim pogojem.  

V nadaljevanju razprave, je bilo ugotovljeno, da je volja po sodelovanju na tem področju s strani 

ZZS velika, je pa tukaj še veliko neznank, zato je bilo predlagano, da se vse natančno pregleda in 

dogovori v ožji skupini, v katero se povabi tudi predstavnika Fidesa in ZS oz. predstavnika z MZ, ki 

je opozoril na to problematiko. Seveda bi bilo dobro, če v omenjeni skupini bil tudi predstavnik 

plačnika – ZZZS.  

Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 3: 
Dogovorjeno je bilo, da se najprej skliče sestanek v ožji skupini, v katero so bili predlagani: dr. 

Čebaškova, prof. Fras, prof. Geršakova, prof. Komadina, doc. Šoštarič in predstavnik MZ (dr. 

Robida).  

 

Ad. 4./ 

Doc. Maja Šoštarič je spomnila, da smo pred časom, z ozirom na dejstvo, da je večini Strokovnih 

svetov (SS) potekel mandat, pozvali vse aktualne predsednike SS, da poskrbijo, da pride do 
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imenovanja novih članov SS (lahko so novi člani tudi stari člani), skratka da pripravijo predloge 

članov SS v naslednjem mandatu. Prejeli smo predloge SS za pediatrijo, SS za patologijo in sodno 

medicino in SS za javno zdravje. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 4: 
Na omenjen predloge, je GSS  

1./ v SS za pediatrijo imenoval naslednje člane (9): doc. dr. Nataša Bratina, prim. Ivan Vidmar, 

mag. Matjaž Homšak, prim. Margareta Seher Zupančič, Andrej Levanič, dr. med., asist. Ajda 

Cimperman, asist. dr. Barbara Gnidovec-Stražičar, asist. dr. Mojca Juričič in Nataša Potočnik 

Dajčma, dr. med. 

2./ v SS za patologijo in sodno medicino imenoval naslednje člane (7): dr. Goran Gašiljević, 

prim. asist. Izidor Kern, irz. prof. dr. Veronika Kloboves-Prevodnik, izr. prof. dr. Jože Pižem, 

Vivijana Snoj, dr. med., izr. prof. dr. Metka Volavšek in doc. dr. Tomaž Zupanc. 

3./ v SS za javno zdravje imenoval naslednje člane (5): doc. dr. Mojca Gabrijelčič, dr. med.,  

asist. dr. Alenka Tropa Skaza, dr. med., Vesna Hrženjak, dr. med., izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. 

med. in asist. mag. Pia Vračko, dr. med. 

 

Ad. 5./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo prejeli smo prošnjo prof. dr. Leje Dolenc Grošelj, 

predsednice Sekcije za klinično nevrofiziologijo pri SZD, da se dodeli diploma za posebno znanje 

za področje klinične nevrofiziologije – EEG Suzani Bricman, dr. med., ki je opravila podiplomski 

tečaj iz elektromiografije. K vlogi je priložen tudi zapisnik končnega izpita, ki ga je imenovana 

opravila z odliko. Ugotovljeno je bilo, da vloga ostali priloženi dokumenti dokazujejo, da 

kandidatka izpolnjujeta vse pogoje za dodelitev diplome za posebna znanja klinična 

nevrofiziologija – EEG. Tako je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 5: 
Diplomo za posebna znanje za področje  klinična nevrofiziologija – EEG prejeme Suzana Bricman, 

dr. med. 

 

Ad. 6./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedal, da smo prejeli prošnjo po podelitvi diplom udeležencem 60-urnega 

podiplomskega izobraževanja Dodatnih znanj iz paliativne oskrbe “Korak za korakom”, ki ga 

organizira že vrsto let Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo SZD (SZPHO). Od zadnje 

podelitve diplom so izpit ob koncu izobraževanja  uspešno opravili naslednji zdravniki: Nina Kafel 

Jere, dr. med. (izpit 09.01.2017), Sergeja Gregorič, dr. med. (izpit 12.6.201), Monika Dundek 

Celec, dr. med. (izpit 12.6.2017).  

Ugotovljeno je bilo, da je izobraževanje izvedeno skladno s Pravilnikom o dodatnih znanjih in po 

programu, ki ga je GSS že sprejel, zato je bila soglasno sprejet naslednji – 

 

SKLEP št. 6: 
Diplome za dodatno znanje iz paliativne medicine po uspešno opravljenem izobraževanju in 

zaključnem izpitu prejmejo: Nina Kafel Jere, dr. med., Sergeja Gregorič, dr. med. in Monika 

Dundek Celec, dr. med. 
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Ad. 7./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo že pred časom bili s strani ZZS pozvani, da revidiramo 

seznam slovenskih predstavnikov v UEMS sekcijah, imenovanih s strani SZD. Pri Združenju za 

anesteziologijo in intenzivno medicino je bil omenjeni poziv spregledan, zato je prišlo do 

nejasnosti in manjših zadreg, ki pa jih z uradnim predlogom svojega predstavnika prof. dr. Vesna 

Novak Jankovič odpravlja. Po krajši razpravi je tako bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 7: 
V UEMS sekcijo za področje anesteziologije, je GSS - na predlog Združenja za anesteziologijo in 

intenzivno medicino - kot predstavnico SZD imenoval prof. dr. Vesno Novak Jankovič, dr. med.  

 

Ad. 8./ 

Obravnava priporočil – Antibiotične terapije ob porodu. Prof. Geršakova je povedala, da je 

priporočila  že obravnaval RSK za ginekologijo in porodništvo in predlagal, da se jih pošlje na GSS 

SZD. Nadalje je povedala, da jih bo potrebno samo malo oblikovno popraviti, pred objavo v ZV. 

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet –  

 

SKLEP 8: 
GSS je potrdil Priporočila – antibiotična terapija ob porodu - in priporočil, da se jih po oblikovnem 

popravku objavi v Zdravniškem vestniku. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

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


