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

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
GLAVNI STROKOVNI SVET
LJUBLJANA, Dunajska 162

Ljubljana, 12. november 2019

ZAPISNIK

27. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 12. novembra 2019, ob 15.30
uri v prostorih Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1.

Pregled zapisnika 26. redne seje GSS; M. Šoštarič

2. Uvajanje izobraževanja o paliativni oskrbi v vse specializantske kurikulume; R. Komadina, M.
Lopuh
3. Potrditev novega statuta Revmatološke sekcije SZD; M. Cevc
4. Pregled Statuta SZD in Poslovnika GSS; M. Šoštarič
5. Razno

Ad. 1. /
Na zapisnik 26. redne seje GSS ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet –

SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 26. redne seje GSS.

Ad. 2. /
Mateja Lopuh, dr. med., državna koordinatorica za paliativno oskrbo je predstavila stanje na
področju izobraževanja o paliativni oskrbi in izpostavila, da znanja na terenu med zdravniki ni zadosti,
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paliativna oskrba namreč zahteva določene veščine in spretnosti, ki jih je potrebno pridobiti z
dodatnim izobraževanjem. V okviru Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo od leta 2011
izvajajo 60-urno izobraževanje, ki pa je s strani zdravnikov slabo obiskan. Za uspešno implementacijo
paliativnega pristopa v neki družbi je potrebno imeti vsaj 40 % zdravniškega kadra usposobljenega
vsaj z osnovnim tečajem. Na Ministrstvu za zdravje je bilo v okviru nacionalnega programa že
predvidena uvrstitev izobraževanja na dodiplomski in podiplomski nivo (specializacijam, ki se
srečujejo s paliativnimi bolniki se omogoči osnovni enotedenski tečaj). K izobraževanju, ki bi ga
financiralo Ministrstvo za zdravje, bi morale pristopiti predvsem družinska medicina, urgentna
medicina, interna medicina, nevrologija, pediatrija, kirurgija itd., 80 % bolnikov s paliativnimi
boleznimi lahko namreč pokrije primarni nivo. Nosilec izobraževanja in koordinator bi bil Inštitut za
paliativno oskrbo, ki je ustanovljen v okviru Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Prof. Komadina je opozoril na posvet o paliativni oskrbi, ki ga je SZD 9. oktobra 2019 organiziral v
sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije in izpostavil, da mora medicina paliativno oskrbo
ponuditi slovenski laični in strokovni javnosti kot boljšo in strokovno zahtevnejšo alternativo
evtanaziji. Predlog Zdravniške zbornice in SZD je, da GSS odobri predlog, ki izhaja iz Ministrstva za
zdravje, da bi klinične stroke, ki se pri svojem delu srečujejo s terminalno bolnimi, v svoj program
dodale obvezen enotedenski tečaj iz področja paliativne oskrbe.

Soglasno je bil sprejet -

SKLEP 2:
Slovensko združenja za paliativno in hospic oskrbo pripravi predlog izobraževanja s področja
paliativne oskrbe, ki bi se umestil v obvezen kurikulum posameznih specializacij (predvidoma drugi ali
tretji letnik). Predlog izobraževanja v nadaljevanju pregleda GSS in ga v končno potrditev posreduje
Zdravniški zbornici Slovenije.

Ad. 3. /
Prim. M. Cevc je izpostavil pomanjkljivosti novega statuta Revmatološke sekcije SZD. Soglasno je bil
sprejet –
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SKLEP 3:
GSS Revmatološko sekcijo SZD pozove, da ponovno pregleda člene novega statuta in se po potrebi
posvetuje s prim. M. Cevcem.

Ad. 4. /
Obravnava Statuta SZD in Poslovnika GSS je prestavljena na eno izmed prihodnjih sej GSS.

Ad. 5. / RAZNO

-

Na seji je bilo predlagano, da se Skupščina Slovenskega zdravniškega društva preimenuje v
Letni kongres Slovenskega zdravniškega društva, pri čemer se v napovedniku v ospredje
postavi strokovni del programa.

-

Pomembni dogodki v decembru:
o

Skupna seja GSS & GO (torek, 10. december, 18.00, Gostinstvo Femec, Domus
Medica);

o

KZO primopredaja & tradicionalni koncert zdravnikov (četrtek, 12. december).

Predsednica GSS:

Zapisala:

doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Irena Perne
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