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Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana
Ljubljana, 14.11.2017

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS)
Četrtek, 14. novembra 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, dr. dent. med., doc. dr. Rok Gašperšič, prof.
dr. Aleš Fidler, prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr. Anton Crnjac, doc. dr. Maja Šoštarič, prof.dr.
Mirt Kamenik, prof. dr. Tadej Avčin, prof. dr. Pavel Poredoš, izr. prof. dr. Davorina Petek in
prof. dr. Marko Hawlina.
Ostali prisotni: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., doc. dr. Božidar Voljč in dr. Zdenka Čebašek
Travnik.
Svojo odsotnost so opravičili: doc. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Iztok
Takač, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Zlatko Fras., prof. dr. David. B. Vodušek in Davorin
Dajčman, dr. med.
Svoje odsotnosti niso opravičili: prim. Matija Cevc, prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr. Peter
Pregelj, doc.dr. Aleš Tomažič in asist. dr. Dragan Kovačič.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič);
2. Poročilo o izvedeni 154. redni letni skupščini SZD – seznanitev s sprejetimi sklepi (R.
Komadina, M. Šoštarič, K. Geršak);
3. Poročilo delovne skupine imenovane za ureditev poti/načina sprejemanja strokovnih
priporočil in smernic v RS (R. Komadina, M. Šoštarič, K. Geršak);
4. Potrditev novih članov v Strokovne svete SZD (M. Šoštarič);
5. Potrditev novih članov v RSK-je pri MZ (M. Šoštarič);
6. Razno.
Ad. 1./
Na zapisnik 7. redne seje ni bilo pripombo, zato je bil soglasno sprejet -

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 7. redne seje GSS.
Ad. 2./
Kratko poročilo s 154. redne letne skupščine SZD, ki je bila letos 20. in 21 oktobra v AT Hotelu v
Ljubljani je podal prof. Komadina, ki je povedal, da je vse potekalo po napovedanem dnevnem
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redu. Želeli bi si sicer večje udeležbe, vendar so kljub temu bile razprave tako v skupščinskem
delu skupščine, kot tudi pri stanovski temu izredno konstruktivne in zanimive. Strokovni del je
potekal natančno po zastavljenem dnevnem redu in se končal s sprejetjem sklepov. Zapisnik
skupščine je pripravljen in bo v kratkem poslan vsem organov SZD. Prispevki sodelujočih pri
strokovni temi so bili izredno kakovostni, zato so se v uredništvu ZV odločili, da bodo pripravili
skupščinsko številko ZV, ki bo izšla v začetku naslednjega leta. Doc. Šoštaričeva po je povedala,
da bosta prispevek s stanovske teme pripravili skupaj s prof. Poplasovo.
Ad. 3./
Prof. Komadina je povedal, da se je srečal s predsednikom Zdravstvenega sveta MZ (ZS), ki zelo
podpira ureditev oz. uradno sprejete poti sprejemanja strokovnih priporočil/smernic, kajti sedaj
je stanje na tem področju nejasno, zelo zapleteno in nekonsistentno. Veliko je že narejenega,
vendar se velikokrat zadeve ustavijo pri financiranju in implementaciji sprejetega na ZS, kajti
ZZZS ni pripravljen financirati sprejeto in tako implementacije ni. 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. Poiskati je potrebno načine in poti,
kdo bo za ZS naredil neobvezujočo finančno vrednotenje novih metod, posegov. Ugotovljeno je
bilo, da bi ZS moral poskrbeti, da pred sprejetjem novih priporočil, metod, posegov pridobi tudi
finančne analize, kajti le tako bi se dalo pogovarjati z ZZZS.
Vsa priporočila/smernice, ki jih pripravijo tuja nacionalna strokovna združenja ne vsebujejo
finančnih analiz, ker to ni stvar stroke, je bil mnenja prof. Poredoš. Ključno je, da se te
smernice, ki so ene/edine prilagodi nacionalnim pogojem, torej, da se sprejme priporočila in
programe, ki jih določena država lahko financira. Stroka je tista, ki pove, kaj je smiselno sprejeti,
politika – zakonodajalec in financer – pa kaj lahko nudi finančno podporo.
V nadaljevanju razprave, je bilo ugotovljeno, da je nujno potrebno poenotiti terminologijo.
Ekonomika ni stvar stroke.
Prof. Komadina je še povedal, da bo komisija, ki je bila imenovana na prejšnji seji nadaljevala z
delom in bo na naslednji seji podal poročilo oz. predstavil njeno delo. Vsekakor želi, da komisija
zapiše oz. pripravi postopek sprejemanja smernic oz. priporočil, seveda ob soglasju tako ZS kot
tudi ZZZS.
Ad. 4./
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da se nam obrestuje trud, ki ga je vodstvo vložilo v obuditev dela
Strokovnih svetov (SS), ker je večini potekel mandat. Prejeli smo predloge za: SS za kirurgijo, SS
ginekologijo in porodništvo, SS za transfuzijsko medicino, SS za medicinsko genetiko in SS za
medicino dela, prometa in športa (MDPŠ) Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 2:
Na omenjen predloge, je GSS
1./ v SS za kirurgijo imenoval naslednje člane (11): asist. Valentin Sojar, dr. med., asist. dr.
Mladen Gasparini, dr. med., prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.,
prim. Janez Pšenica, dr. med., doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med., prof. dr. Mirko Omejc, dr.
med., mag. Marko Bitenc, dr. med., prof. dr. Radko Komadina, dr. med., prof. dr. Uroš Ahčan,
dr. med. in doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
2./ v SS za ginekologijo in porodništvo imenoval naslednje člane (9): prof. dr. Adolf Lukanović,
dr. med., dr. Leon Meglič, dr. med., dr. Lili Cerar Kornhauser, dr. med., dr. Lili Steblovnik, dr.
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med., Marija Ilijaš Koželj, dr. med., prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med., Mateja Lasič, dr.
med., prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in izr. prof. dr. Špela Smrkolj .
3./ v SS za transfuzijsko medicino imenoval naslednje člane (7): Irena Razboršek, dr. med.,
mag. Marko Cukjati, dr. med., Matjaž Urbajs, dr. med., Polonca Mali, dr. med., Irena Kramar, dr.
med., Marija Šeruga Dolinšek, dr. med. in Zoran Bolta, dr. med.
4./ v SS za medicinsko genetiko imenoval naslednje člane (5): prim. Anamarija Brezigar, dr.
med., prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol., prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., prof. dr.
Danijel Petrovič, dr. med. in doc. dr. Karin Writzl, dr. med.
5./ v SS za medicino dela, prometa in športa imenoval naslednje člane (5): Davor Denkovski,
dr. med., Martin Kurent, dr. med., prim. mag. Irena Manfredo, dr. med., Maja Mikša, dr. med.
Maja Petrovič Šteblaj, dr. med., in dodatno kot šesti član še Metka Tržan, dr. med.
Ad. 5./
Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo že pred časom bili s strani MZ zaprošeni, da imenujemo
nove člane v RSK za otroško in mladostniško psihiatrijo, RSK za medicinsko genetiko in RSK za
urologijo. O zaprosilu smo obvestili tako združenja kot strokovne svete in prejeli usklajen
predlog predlaganih članov. Soglasno je bil sprejet –

SKLEP 3:
1./ Za člane v RSK za otroško in mladostniško psihiatrijo je GSS s strani SZD predlagal:
dr. Jerneja Maček, dr. med., Bojan Belec, dr. med., Nataša Potočnik Dajčman, dr. med.
2./ Za člane v RSK za medicinsko genetiko je GSS s strani SZD predlagal:
dr. Maruša Debeljek, dr. med., mag. Gorazd Rudolf, dr. med. in dr. Karin Writzl, dr. med.
3./ Za člane v RSK za otroško urologijo je GSS s strani SZD predlagal:
Sandi Poteko, dr. med. in prim. mag. Marko Zupančič, dr. med.
Ad. 6. / R A Z N O
1.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da so tako na Združenju za anesteziologijo kot tudi na SS za
anesteziologijo potrdili sprejem strokovnih stališč, ki so zbrana v članku z naslovom Strokovna
stališča združenja za anesteziologijo in intenzivno medicine o uporabi SUGAMADEKSA. Tako je bil
soglasno sprejet –

SKLEP 4:
GSS je potrdil sprejem Strokovnih stališča Združenja za anesteziologijo in intenzivno medicine o
uporabi SUGAMADEKSA in priporočil, da se jih objavi v Zdravniškem vestniku.
2.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da v dokumentaciji, priloženi k Slovenskim priporočilom za
obravnavo kronične mieloične levkemije v 2017, ki so sicer bila sprejeta na Združenju
hematologov, ni mnenja ustreznega strokovnega sveta. Zato je bilo dogovorjeno, da je potrebno
pridobiti še mnenje SS za interno medicino, ker tako narekuje predpisani postop sprejemanja.
3.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani dekana MF UMB prejeli prošnjo za podporo in
mnenje v vezi načrtovanega novega študija programa Dentalne medicine.
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V razpravi, ki je sledila je bilo ugotovljeno, da bi na razpravi moral biti prisoten tudi dekan prof.
dr. Ivan Krajnc, ki bi lahko osvetlil vse neznanke in bi tako v konstruktivni razpravi prišli do nekih
ugotovitev, na osnovi katerih bi GSS lahko odločil. GSS sicer podpira širitev in prenos znanja,
vendar s poudarkom na dejanski potrebi, ob zagotavljanju ustrezne kvalitete študija in
sodelovanja med obema MF. Dogovorjeno je bilo, da se o zadevo odloči na eni izmed naslednjih
sej, ob obvezni prisotnosti obeh dekanov.
4.
Doc. Maja Šoštarič je povedala, da je podpredsednik SZD dr. Davorin Dajčman bil prisoten na seji
programskega sveta sejma MEDICAL, ki ga organizira Pomurski sejem v aprilu 2018. Dr. Dajčman
je v poročilu s sestanka predstavil kako nameravajo sodelovati ZZS, NIJZ, MZ in ZZZS ter izrazil
mnenje, da je potrebno tudi sodelovanje SZD. Po njegovem mnenju v obliki stojnice (razstavnega
prostora) kot KZO, če bi zdravniške organizacije našle oz. prišle do skupnega stališča. V ostalem
delu pa vsaka zdravniška organizacija samostojno. Do konca meseca bi bilo potrebno poslati
uradno prijavo kot sodelujoči. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da GSS podpira
sodelovanje, seveda pa je dr. Dajčman tisti, ki poskrbi tako za pripravo uradne prijave, kot tudi,
da prevzame koordinacijo sodelovanja med članicami KZO.
5.
Doc. Maja Šoštarič je povedal, da je prof. Avčin na GSS posredoval zapisnik delovne skupine za
pripravo programa specializacije iz alergologije in klinične imunologije s področja interne
medicine in ga prosila, da sklepe delovne skupine predstavi GSS.
Povedal je, da je delovna skupina obravnavala vse pomisleke in zadržke v zvezi z omenjeno
specializacijo, ki jih je pred časom izrazil GSS. Predlagatelji (prof. Košnik s sod.) so tako potrdili
da je program usklajen z ostalimi temeljnimi specializacijami s področja interne medicine v
Sloveniji in da bo specialist alergologije in klinične imunologije usposobljen tudi za opravljanje
dežurne službe v okviru interne medicine. Sam je opozoril na pomanjkljiv program s področja
klinične imunologije, predvsem glede obravnave odraslih bolnikov s primarnimi imunskimi
pomanjkljivostmi. Predlagatelj programa se je strinjal s predlagano revizijo in bo ustrezno
dopolnil predlog programa specializacije. Prim. Tanja Planinšek Ručigaj je s strani dermatologov
izrazila zaskrbljenost, da po uvedbi predlagane temeljne specializacije iz alergologije in klinične
imunologije dermatologi ne bi več obravnavali bolnikov z alergijskimi boleznimi in bi znanje
alergologije postopno izginilo iz dermatologije, kot se je to zgodilo na nekaterih drugih področjih.
Člani so se strinjali in potrdili, da bodo specialisti drugih temeljnih specialnosti, ki so usposobljeni
za obravnavo alergijskih bolezni s področja svoje specialnosti, tudi po vzpostavitvi temeljne
specializacije iz alergologije in klinične imunologije v okviru interne medicine lahko obravnavali
alergijske bolezni s svojega področja enako kot do sedaj. Prav tako so se prisotni člani strinjali in
potrdili, da alergologija ostane kot del dermatologije v enakem obsegu kot do sedaj in se bo še
naprej razvijala v skladu z razvojem stroke. Ostale specializacije (pediatrija, dermatologija, idr.)
pa bodo za svojo stroko pripravile program, kako se bo izobrazil nov subspecialist alergolog
njihove specialnosti.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je delovna skupina odlično opravila svoje delo,
tako je GSS soglasno sprejel –

4

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

SKLEP 5:
Predlagatelji programa temeljne specializacije iz alergologije in klinične imunologije v okviru
interne medicine, naj program dopolnijo z ugotovitvami delovne skupine in ga pošljejo na GSS v
končno potrditev.
6.
Doc. Maja Šoštarič je predlagala, da je potrebno vložiti predlog za spremembo Pravilnika o
zdravniških licencah in predlagati skrajšanje roka za vložitev vloge za oceno strokovne vsebine
srečanja/izobraževanja, ki ga mora organizator izobraževanja vložiti na ZZS 30 dni pred datumom
izobraževanja. Predlagala je, da se rok skrajša na 15 dni.
Prof. Komadina je povedal, da je sam sodeloval pri pripravi Pravilnika o licencah, ki je sedaj v
veljavi in da se že po kratkem času uporabe kažejo potrebe po spremembi določenih členov, ki se
v praksi kažejo kot neživljenjski in nelogični. Novo vodstvo ZZS ima posluh in je pripravljeno
konstruktivno sodelovati in SZD bo spet pridobili pooblastilo licenciranja strokovne vsebine
srečanja, ZZS pa bo skrbela za formalni del postopka vložitve vloge.
7.
Prof. Hawlina je opozoril na agresivno oglaševanje zdravnikov iz drugih, predvsem sosednjih držav
v Sloveniji. S sprejetjem Zakona o zdravstveni dejavnosti se je ne samo oglaševanje, tudi delo
slovenskih zdravnikov izven rednega delovnega časa zelo zaostrilo in je slovenskega zdravnika
postavilo v neenakopraven položaj z drugimi primerljivimi poklici. Tujci – zdravniki delajo v
Sloveniji brez licence. Vsako ministrstvo ščiti svojo branžo pred vdorom “konkurence” iz tujine,
le MZ ne naredi nič. Bil je mnenja, da bi SZD in ne nazadnje tudi KZO morala narediti več za
zaščito slovenskega zdravnika pred nelojalno konkurenco. Dogovorjeno je bilo, da doc.
Šoštaričeva in prof. Hawlina pripravita besedilo – kritiko razmer skozi stanje na področju
okulistike in anesteziologije.
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisala:
Marija Poredski

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