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Slovensko zdravniško društvo 

Dunajska 162 

1000 Ljubljana       

 

                                                                  Ljubljana, 14. 05. 2019 

 

 

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SZD (GSS) 

 

Torek, 14. maj 2019, ob 15.30 uri v prostorih SZD v Domus Medica na Dunajski 162 v Ljubljani. 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 22. redne seje GSS; R. Komadina 

2. Poročilo o razgovoru z MZ RS v zvezi s posebnimi znanji in morebitno spremembo 

zakonodaje na področju specializacij (morebitni sklic strokovnega parlamenta); R. 

Komadina  

3. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami s področja zdravstva; L. Herman 

4. Potrditev predloga nove subspecializacije iz klinične farmakologije; R. Komadina 

5. Problem akreditiranja klinik in kliničnih oddelkov za programe s področja radiologije (žilna 

kirurgija, UZ, MR); Z. Fras 

6. Potrditev strokovne teme 156. skupščine SZD (18. - 19. 10. 2019); R. Komadina 

7. Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije za področje oftalmologije; M. 

Hawlina 

8. Razno 

 

 

Ad. 1./ 

Pregled zapisnika zadnje redne seje je podal prof. dr. Radko Komadina. Na zapisnik 22. redne 

seje ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet – 

 

SKLEP 1:  

Potrdi se zapisnik 22. redne seje GSS. 

 

 

Ad. 2./ 

Prof. dr. Radko Komadina je podal poročilo razgovora pri generalni direktorici Direktorata za 

zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje dr. Tanji Mate, ki je bila naklonjena posodobitvi 

zakonodaje na področju specializacij. Soglasno je bil sprejet -  

 

SKLEP 2:  

SZD skliče strokovni parlament, ki bo potekala v okviru redne junijske seje GSS, na katerega so 

vabljeni predsedniki vseh strokovnih sekcij in združenj. Tema srečanja bodo specializacije in 

posebna znanja.  
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Ad. 3./ 

Leon Herman, generalni sekretar SZD, je podal poročilo srečanja s Francom Zalarjem in Natašo 

Jan, predstavnikoma Društva za zdravje srca in ožilja. SZD kot veliko priložnost za izvedbo 

skupnih projektov vidi sodelovanje z Nacionalno mrežo NVO s področja javnega zdravja 25 x 25. 

Organizacija združuje različne organizacije, ki zastopajo interese bolnikov. Soglasno je bil sprejet 

–  

 

SKLEP 3:  

GSS se strinja s sodelovanjem z Nacionalno mrežo NVO s področja javnega zdravja 25 x 25. SZD si 

bo skupaj z društvom prizadeval za skupne interese in izvedbo skupnih projektov. 

 

 

Ad. 4./ 

GSS je obravnaval predlog nove subspecializacije iz klinične farmakologije. Soglasno je bil sprejet 

-  

 

SKLEP 4:  

GSS potrjuje predlog nove subspecializacije iz klinične farmakologije. 

 

 

Ad. 5./   

GSS se je seznanil s problematiko akreditiranja klinik in kliničnih oddelkov za programe s področja 

radiologije (žilna kirurgija, UZ, MR), ki jo je predstavil prof. dr. Zlatko Fras. Doc. dr. Pavel 

Berden iz Kliničnega inštituta za radiologijo UKC Ljubljana je predstavil algoritem obravnave 

bolnikov, ki potrebujejo preiskave MR srca. Soglasno je bil sprejet - 

 

SKLEP 5: 

GSS se je seznanil s problematiko akreditiranja klinik in kliničnih oddelkov za programe s področja 

radiologije. 

 

 

Ad. 6./   

GSS je ponovno obravnaval strokovno temo 156. skupščine SZD. Soglasno je bil sprejet –  

 

SKLEP 6: 

Potrdi se predlog strokovne teme 156. skupščine SZD: »bolezenska stanja, pri katerih je 

pomembna časovna komponenta obravnave«. 

 

 

Ad. 7./   

Prof. dr. Marko Hawlina je predstavil predlog prenovljenega programa specializacije za področje 

oftalmologije. Soglasno je bil sprejet -  

 

SKLEP 7: 

GSS potrjuje predlog prenovljenega programa specializacije za področje oftalmologije.  
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Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica GSS: 

Irena Perne       doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 

 


