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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 14.12.2017 

 

 

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 
 

Četrtek, 14. december 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, Leon Herman, dr. dent. med., 

Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Miran F. Kenda, 

doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. David. B. Vodušek in Davorin Dajčman, 

dr. med., prim. Matija Cevc, izr. prof. dr. Davorina Petek in  prof. dr. Marko Hawlina. 

 

Ostali prisotni:  prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in prof. dr. Ivan Krajnc. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Anton Crnjac, prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Tadej 

Avčin, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Iztok Takač, prof. dr. Aleš 

Fidler, prof. dr. Zlatko Fras in asist. dr. Dragan Kovačič.  

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Martin Rakuša, prof. dr. Alenka 

Kraigher, prof. dr. Peter Pregelj in doc. dr. Aleš Tomažič.  

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (M. Šoštarič); 

2. Predlog sprememb Pravilnika o sestavi in delovanju Strokovnih svetov SZD (L. Herman); 

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

4. Potrditev novih članov v RSK-je pri MZ (M. Šoštarič); 

5. Seznanitev z dogovorom med SZD in ZZS o sodelovanju v UEMS (R. Komadina); 

6. Razno. 

 

Ad. 1./ 

Na zapisnik 8. redne seje ni bilo  pripombo, zato je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje GSS. 

 

Ob tej točki je prof. Komadina podal poročilo o nadaljevanju dela delovne skupine imenovane za 

ureditev poti/načina sprejemanja strokovnih priporočil in smernic v RS.  Veseli ga, je povedal, da 

je Zdravstveni svet (ZS) prepoznal stroko – torej SZD z njegovimi združenji, sekcijami in 

strokovnimi sveti kot adekvatnega sogovornika. Dogovorjena pot s katero soglaša tudi prof. Strle 

je, da združenja/sekcije pripravijo strokovna priporočila, ki jih resorni strokovni svet sprejme in 
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pošlje na GSS, ki nato priporočila pošlje v obravnavo in potrditev na  ZS. Nadalje je še povedal, 

da je že pripravljen tekst dopisa prof. Strletu. 

Prof. Geršakova je opozorila, da mora biti omenjeni tekst do potankosti natančen v terminologiji, 

saj gre za poenotenja na nacionalnem nivoju, ker la tako da bo jasna/sprejeta razlika med 

smernicami, priporočili itd. Povedala je še, da se pripravlja in bo v eni izmed naslednjih številk 

Zdravniškega vestnika uvodnik na to temo, katerega soavtor/sopodpisnik bi naj bil tudi prof. 

Strle. Sprejet je bil -  

 

SKLEP 2: 
Dogovorjena pot sprejemanja smernic/priporočil je za priznanje formalne vloge, dela in 

poslanstva SZD izjemno pomembna in jo je potrebno tudi formalno utrditi skozi pismo 

predsedniku Zdravstvenega sveta MZ, kot tudi skozi /uvodnik v ZV, katerega soavtor/sopodpisnik 

bi bil akad. prof. dr. Franc Strle. Obe nalogi je prevzela profesor Geršakova.  

 

Ad. 2./ 

Dr. Herman je predstavil predlagane spremembe 10. člena Pravilnika o sestavi in delovanju 

Strokovnih svetov SZD, ki jih je na svoji 1. ustanovni seji sprejel Strokovni svet za javno zdravje. 

Ta je predlagal, da bi se v 10. čl. v točki c – obstoječemu besedilu dodalo še »in metod s področja 

javnega zdravja«. V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da formulacija predlagane 

spremembe ni najbolj primerna. Dogovorjeno je bilo, da dr. Herman s predlagatelji doreče, da 

preoblikujejo dopolnitev, ki bi jo GSS potrdil na naslednji seji, kot tudi, da pregleda pravilnik 

in poda še morebitne druge prepotrebne dopolnitve Pravilnika o sestavi in delovanju 

Strokovnih  svetov SZD. 

 

Ad. 3./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da se nam še naprej obrestuje trud, ki ga je vodstvo vložilo v 

obuditev dela Strokovnih svetov (SS), ker je večini potekel mandat. Prejeli smo predloge za 

imenovanje članov v naslednje strokovne svete: SS za radiologijo, SS za družinsko medicino, SS 

internističnih strok, in SS za ortopedijo. Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 3: 

Na omenjene predloge, je GSS imenoval:  

1./ V SS za radiologijo in slikovno diagnostiko (5): doc. dr. Vladka SALAPURA, dr. med. 

(predsednica), Saša RUDOLF, dr. med. (namestnica) izr. prof. dr. Katarina ŠURLAN POPOVIČ, dr. 

med., doc. dr. Maja MUŠIČ, dr. med., Sabina VADNJAL, dr. med. in doc. dr. Dimitrij KUHELJ, dr. 

med. 

2./ V SS za družinsko medicino (9): dr. Vlasta VODOPIVEC JAMŠEK, dr. med., prim. Dean 

KLANČIČ, dr. med., izr. prof. dr. Zalika KLEMENC-KETIŠ, dr. med. (podpredsednica), izr. prof. dr. 

Davorina PETEK, dr. med. (predsednica), izr. prof. dr. Tonka POPLAS SUSIČ, dr. med., prim. izr. 

prof. dr. Danica ROTAR PAVLIČ, dr. med., dr. Aleksander STEPANOVIĆ, dr. med., mag. Rajko 

VAJD, dr. med. in  doc. dr. Erika ZELKO, dr. med. 

3./ V SS internističnih strok (11): prof. dr. Rok ACCETTO, dr. med, prim. Davorin BENKO, dr. 

med., prof. dr. Peter ČERNELČ, dr. med., prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med, prof. dr. Radovan HOJS, 

dr. med., prof. dr. Mitja KOŠNIK, dr. med., asist. mag Hugon MOŽINA, dr. med.,  prof. dr. Marija 

PFEIFER, dr. med, prof. dr. Andreja SINKOVIČ, dr. med., prof. dr. Borut ŠTABUC, dr. med. in 

prim. asist. Ivan ŽURAN, dr. med. 
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4./ V SS za ortopedijo (5): prof. dr. Vane ANTONIČ, dr. med., prof. dr. Matej DROBNIČ, dr. 

med., izr. prof. dr. Samo K. FOKTER, dr. med., dr. Simon KOVAČ, dr. med. in doc. dr. Rihard 

TREPŠE, dr. med. 

 

Ad. 4./ 

Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo že pred časom bili s strani MZ zaprošeni, da imenujemo 

nadomestnega/novega člana v RSK za dermatovenerologija, ker je od članstva odstopila prim. 

mag. Ana Benedičič, dr. med., ki jo je imenovalo SZD. O prošnji smo obvestili Združenje 

slovenskih dermatovenerologov in prejeli njihov predlog imenovanja novega člana. Soglasno je bil 

sprejet – 

 

SKLEP 4: 
Za novega člana v RSK za dermatovenerologijo, je GSS s strani SZD imenovala Katarino Šmuc 

Berger, dr. med.  

 

Ad. 5./ 

Prof. Komadina je povedal, da so se v desetletjih sodelovanja slovenskih zdravnikov v UEMS 

interna slovenska pravila sodelovanja naših zastopnikov menjala. Po tem, ko je skupščina SZD 

ustanovila Zdravniško zbornico (ZZS), je ta postala edina članica UEMS iz Slovenije. ZZS kot član 

UEMS plačuje članarino v UEMS in imenuje nacionalne delegate v UEMS. Sestankov se praviloma 

udeležuje po en (1) predstavnik iz Slovenije, kateremu plačata stroške polovično vsaka od obeh 

zdravniških organizacij. To je zatečeno stanje! 

S Slovenskim zdravniškim društvom je ZZS bila do sedaj dogovorjena, da drugega delegata 

imenuje SZD (prvi je praviloma nacionalni koordinator dotične stroke in ga imenuje ZZS). Ker so 

se mandati koordinatorjev na Zbornici menjali z različno brzino kot zastopanje v UEMS in ker so 

se nekateri kolegi upokojevali, menjali itd., je na seznamu nastala zmeda. Nekatere stroke imajo 

imenovane po tri predstavnike, ponekod pa samo enega. Da bi to zadrego rešili sta obe zdravniški 

organizaciji pripravili in zapisala Dogovor o sodelovanje v UEMS. Nato je v kratkem predstavil 

omenjeni dogovor. 

Ga. Tina Šapec (ZZS), ki neposredno komunicira z UEMS, je povedala, da do sedaj pisnega 

dogovora še ni bilo. Vse je potekalo po ustnem dogovoru, kar pa takrat, ko se zadeve zapletejo, 

ni kaj dosti uporabno, kajti vsi se takrat sklicujejo na formalno/pravne dokumente, ki urejajo 

določeno področje. Zaradi večje transparentnosti, pa tudi v želji ureditve zadeve, je omenjeni 

dogovor pomemben. Ko ga bosta podpisali obe strani, bo skupaj z imenovani slovenskimi 

predstavniki v posamezni UEMS sekciji - tako s strani ZZS kot tudi SZD - objavljen na spletni strani 

ZZS. 

V razpravi, ki je sledila, so prisotni omenjeni dogovor pozdravili, kajti področje potrebuje 

formalizacijo. Niso pa se strinjali z mandatom članov v posamezni UEMS sekciji, ki bi naj bil 3 

leta, saj ni skladen z mandatom v posamezni UEMS sekciji, ki je 4 leta in se lahko neomejeno 

ponavlja. Okrog dolžine mandata je bilo izraženo kar nekaj besed, vendar so na koncu člani GSS 

odločili in soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 5: 
GSS podpira omenjeni Dogovor o sodelovanju slovenskih predstavnikov v UEMS, vendar predlaga, 

da je mandate slovenskih predstavnikov v omenjenem dogovoru 4 leta. Kot takega ga podpišeta 

predsednica ZZS in predsednik SZD in se ga skupaj s seznamom aktualnih predstavnikov 
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(imenovanja s strani združenj in sekcij) po potrditvi na GSS, objavi na spletni strani ZZS pa tudi 

na spletni strani SZD.  

 

Ob tej točki je prof. Maja Šoštarič povedala, da smo prejeli dva predloga za imenovanje 

slovenskega predstavnika (imenuje SZD) v EUMS in sicer za UEMS za področje dermatologije in 

UEMS za področje pediatrije.  

Skladno s prejetima predlogoma -  predsednice Združenja slovenskih dermatologov in predsednice 

Združenja za pediatrijo, je bil soglasno sprejet – 

 

SKLEP 6: 
GSS je na osnovi prejetega predloga imenoval slovenkega predstavnika s strani SZD: 

 

1. prim. doc. dr. Marka Potočnika, dr. med. v UEMS za področje dermatologije, 

2. dr. Matejo Vintar Spreitzer, dr. med. v UEMS za področje pediatrije. 

 

Ad. 6. / R A Z N O 

1. Doc. Šoštaričeva je povedala, da smo s strani predsednice Komisije za strokovna etična 

vprašanja UKC LJ prof. Lindičeve prejeli pobudo, da se vse zdravniške organizacije skupaj 

združijo v oblikovanju usklajene drže, ki bo kljub težki situaciji v zdravstvu ob 

spoštovanju dostojanstva vseh vpletenih omogočila mirno in varno strokovno delo v korist 

bolnikom.  

»Nesprejemljivo je, da se v aktualni situaciji, v kateri mediji znova in znova javno 

diskreditirajo posamezne zaposlene brez preverjanja objektivnih dejstev, zaupanje 

bolnikov do zdravnikov neupravičeno zmanjšuje, hkrati pa povečuje nestrpnost do vseh 

zdravstvenih delavcev. Zaradi naraščanja verbalnega in fizičnega nasilja nad zaposlenimi 

v zdravstvu, ki smo jim priča s strani medijev in posameznikov, smo mnenja, da bi bilo 

primerno, da se vodstva inštitucij nemudoma zoperstavijo neupravičeni stigmatizaciji 

zaposlenih in zdravstvenih inštitucij ...«, med drugim v pismu navaja prof. Lindičeva. 

Prof. Komadina je povedal, da se strinja z vsebino pisma. Kajti nesprejemljivo je, da so 

zdravniki postali strelovod za jalovo zdravstveno politiko. Omenjeno pobudo bo predstavil 

na Koordinaciji zdravniških organizacij. Bil je mnenja, da bi jo z podporo vseh zdravniških 

organizacij predstavili javnosti. S predlaganim so se strinjali vsi prisotni. 

Nadalje je še povedal, da na KZO razmišljajo, da bi v okviru Domus Medica imeli varuha 

zdravnikovih pravic. 

 

2. Doc. Maja Šoštarič je povedala, da smo s strani predsednika Sveta za izobraževanje pri 

ZZS prejeli prošnjo v zvezi s pregledom in objavo strokovnih rešitev in smernic. V razpravi, 

ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da SZD s svojimi strokovnimi telesi smernice dosledno 

sprejema in jih objavlja v Zdravniškem vestniku. Res pa je, da ni skupnega nabora 

sprejetih in objavljenih smernic in priporočil, ki bi bila dostopna na enem mestu. 

 

Soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 7: 
GSS bo pozval vsa združenja in sekcije kot tudi strokovne svete, jih seznanil s pobudo in zaprosil, 

da pripravijo sezname sprejetih smernic in priporočil, ki so tudi ažurirana in bodo kot taka 
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objavljena na spletni strani SZD. Na družbenih omrežjih pa teh vsebin nikakor ne bi objavljali, 

morda le povezave. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                 Predsednica GSS: 

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


