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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                    Ljubljana, 14.01.2019 

 

 

ZAPISNIK 19. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 

 

Torek, 08. januar 2018, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

Prisotni člani: prof. dr. Radko Komadina, doc. dr. Maja Šoštarič, izr. prof. dr. Davorina Petek, 

prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr. Mirt Kamenik, prof. dr. Tadej Avčin, prof. dr. Miran F. Kenda, 

Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., prof. dr. Metka Volavšek, doc. dr. Aleš Tomažič,  prof. 

dr. Iztok Takač, prim. Matija Cevc, prof. dr. Pavel Poredoš doc. dr. Božidar Voljč  

 

Svojo odsotnost so opravičili: prof. dr. Anton Crnjac, Leon Herman, dr. dent. med., prof. dr. 

Zlatko Fras, prof. dr. David. B. Vodušek, prof. dr. Srečko Koren,  prof. dr. Samo Fokter, doc. dr. 

Martin Rakuša, prof. dr. Tonka Poplas Susič, prof. dr. Ksenija Geršak, prof. dr. Igor Švab. 

 

Svoje odsotnosti niso opravičili: doc. dr. Rok Gašperšič, doc. dr. Aleš Fidler, asist. dr. Dragan 

Kovačič, prof. dr. Peter Pregelj in prof. dr. Marko Hawlina.  

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje in skupne seje GSS in GO (M. Šoštarič); 

2. Problematika osebnih zdravnikov s primarnega nivoja (zahteve ZZZS) (R. Komadina, T. 

Poplas Susič, D. Petek); 

3. Odločitev o imenovanju skbnikov izmed članov GSS za posamezne strokovne svete (M. 

Šoštarič) 

4.   Razno. 

 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika zadnje redne seje je podala doc. Maja Šoštarič. Na zapisnik 18. redne seje in 

skupne seje s člani GO ni bilo pripomb in sogasno je bil sprejet - 

SKLEP 1:  

Potrdi se zapisnik 18. redne seje GSS in skupne seje s člani GO. 

 

Ad. 2./ 

Doc. Šoštaričeva je povedala da so strokovnjaki, ZZS in SZD na tiskovni konferenci, ki je bila 21. 

decembra odgovorne pozvali k administrativni razbremenitvi družinskih zdravnikov. Opozorili so, 

da ZZZS z vedno novimi administrativnimi zahtevami in navodili negativno vpliva na strokovnost in 

varnost dela osebnih zdravnikov pri delu s svojimi bolniki. Podobne nevzdržne obremenitve  pa 

čutijo tudi pediatri in ginekologi na primarnem nivoju, so med drugim zapisali v sporočilu za 

javnost. 
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Prof. Petkova je povedala, da je bila imenovana delovna skupina, ki se bo lotila razreševanja tako 

starih kot novih problemov. Visoke obremenitve z glavarinami, ki se nikakor ne zmanjšujejo, in ob 

mnogo bolj kompleksnem delu, staranju prebivalstva in multimorbidnosti ter prenašanju 

nekaterih delov oskrbe na primarni nivo, vodijo do velike preobremenjenosti in težav pri 

zagotavljanju kakovostne obravnave. Opozorila je na številne nesmisle, s katerimi se zdravniki 

vsakodnevno srečujejo pri svojem delu, npr. zahteva o vpisovanju v naročilno knjigo na 

primarnem nivoju, ki je uzakonjena, je popoln nesmisel, ki bi ga moralo MZ nemudoma odpraviti.  

Intenzivno se išče dogovore z Ministrstvom in imajo planirane naslednje sestanke.  

V razpravi, ki je sledila so prisotni izrazili popolno strinjanje in podprli prizadevanja omenjene 

komisije v iskanju rešitev problemov. Opozorili so na pomanjkanje zdravnikov in odhajanje mladih 

zdravnikov, tudi diplomantov v tujino. Soglasno je bil sprejet - 

SKLEP 2:  

GSS v popolnosti podpira prizadevanja Komisije, ki ob sodelovanju vseh deležnikov in podpori MZ 

skuša razrešiti nakopičene problema v javnem zdravstvu na primarnem nivoju.  

 

Ad. 3./ 

Doc. Maja Šoštarič je spomnila na razpravo na prejšnji seji, ko je bilo predlagano, da bi ponovno 

imenovali skrbnike za posamezne strokovne svete in da bi z dodatnim osebnim kontaktom mogoče 

vzpodbudilo delo strokovnih svetov. Številni  strokovni sveti še niso bili imenovani, nekateri se še 

niso konstituirani in vse to slabi operativnost GSS. Skrbnike bi imenovali izmed članov GSS. 

S petimi glasovi za, dvema vzdžanima in enim proti je bil sprejet - 

SKLEP 3:  

Izmed članov GSS se imenuje skrbnike za posamezne Strokovne svete.  

 

Ad. 4./  Razno 

 

1.  

Doc. Šoštaričeva je povedala, da je prejela dopis dr. Danice Avsec, kjer avtorica navaja, da so 

člani Strokovnega sveta za transplantacijo imenovanim v prejšnjem mandatu, predlagani za člane 

tudi v II. mandatu. Tako je bil soglasno sprejet 

SKLEP 4:  

Na predlog Slovenskega združenja za transplantacijo pri SZD so v Strokovni svet za  

transplantacijo pri SZD bili imenovani naslednji člani:  prim. Danica Avsec Letonja, dr. med.,  

mag. Matjaž Hafner, dr. med., dr. Ivan Kneževič, dr. med., Milena Kotnik, dr. med., prim. dr. 

Vladimir Pfeifer, dr. med., asist. mag. Matjaž Sever, dr. med. in Igor Sterle, dr. med. 

 

2. 

Prof. dr. Radko Komadina je povedal, da je opravil razgovor z dr. Vesno Pekarović Džakulin, ki na 

ZZS vodi Odbor za osnovno zdravstvo in želi z nekaj somišljeniki v okviru SZD ustanoviti Sekcijo za 

vodenje in ekonomiko v zdravstvu (SVEZ).  

V pisni obrazložitvi, ki jo je posredovala navaja, da bi s spodbujanjem dobrih praks vodenja in 

upravljanja, svetovanjem in povezovanjem z različnimi deležniki v zdravstvenem sistemu ter 

strokovnim razvojem svojih članov, prispevali k razvoju uspešnejšega zdravstvenega sistema in 

učinkovitem vodenju ter povezovanju tako majhnih kot velikih zdravstvenih organizacij, enot, 

odsekov, oddelkov.  
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Soglasno je bil sprejet – 

SKLEP 5: 

Člani GSS podpirajo ustanovitev Sekcijo za vodenje in ekonomiko v zdravstvu pod okriljem SZD. 

 

3.  

Doc. Maja Šoštarič je podala kratko informacijo o aktivnostih glede posebnega znanja iz 

akupunkture, o podrobnostih se bo GSS seznanil na eni izmed prihodnjih sej. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                        Predsednica GSS: 

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

 

 


