GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 20. marca 2020

ZAPISNIK

30. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 10. marca 2020, ob
15.30 v prostorih Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana.
Prisotnost članov je razvidna iz liste prisotnosti, ki je sestavni del originalnega zapisnika.

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 29. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Obravnava predlaganih izhodišč za izvajanje akupunkture Slovenskega združenja za
akupunkturo SZD; M. Šoštarič
3. Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja elektromiografije
(EMG); M. Šoštarič
4. Obravnava prošnje za registracijo novoustanovljene Sekcije za vodenje in ekonomiko
v zdravstvu – SVEZ; M. Cevc
5. Geriatrični celostni pristop; R. Komadina
6. Razno

Ad. 1. /
Zapisnik 29. redne seje GSS se bo zaradi nesklepčnosti potrjeval na naslednji seji GSS.
Dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., je povedala, da je Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS)
odprla elektronski naslov na temo koronavirus COVID-19, na katero lahko zdravniki
usmerjajo odprta vprašanja. Največ vprašanj zastavljajo noseče zdravnice. Predvsem jim je
nejasno, kje in kakšno delo lahko opravljajo z ozirom na to, da zdravnikov primanjkuje. V
nadaljevanju je izpostavila vprašanje, ali se pri teh priporočilih lahko vključi SZD in njena
strokovna združenja, kajti ZZS nima ustreznih pristojnosti za posredovanje pravilnih
odgovorov ginekologom oz. osebnim zdravnikom, ki obravnavajo nosečnice. Ob tem je
poudarila, da potrebujejo takojšnje odgovore. Prisotne je seznanila tudi z ukrepom ZZS, da
so odpovedani vsi izobraževalni dogodki in srečanja do konca meseca marca oz. do
nadaljnjega.
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Ad. 2. /
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je seznanila prisotne, da je Slovensko združenje za
akupunkturo SZD ustrezno dopolnilo predlagana izhodišča za izvajanje akupunkture. Ob tem
je poudarila, da so postala naša združenja zelo zainteresirana za organizacijo posebnih in
dodatnih znanj. V slovenskem prostoru se organizira vse več izobraževanj, nekateri zdravniki
jih pridobijo tudi v tujini, zato je bilo pomembno, da smo imenovali komisijo, ki bo ustrezno
dopolnila Pravilnik o posebnih in dodatnih znanjih. Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je
povedal, da so posebna in dodatna znanja poleg specializacije tudi v interesu zakonodajalca.
Na sestanku z MZ RS novembra 2019, je bilo dogovorjeno, da se bo osvežil Zakon o
zdravniški službi z dodatnimi omenjenimi kategorijami. Po razpravi se sprejme sklep SKLEP 2:
Člani GSS so bili mnenja, da je Slovensko združenje za akupunkturo SZD ustrezno dopolnilo
predlagana izhodišča za priznanje dodatnega in posebnega znanja za izvajanje akupunkture,
zato se sprejmeta kurikuluma za dodatno in posebno znanje iz akupunkture.

Ad. 3. /
Člani GSS so se seznanili s prejemom predloga doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice
Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplom za posebno znanje s področja
elektromiografije kandidatom, ki so opravili zaključni izpit. Priloženi zapisniki o uspešno
opravljenih izpitih dokazujejo, da so kandidati opravili izpite in izpolnjujejo vse pogoje za
dodelitev diplome. Sprejme se sklep –
SKLEP 3:
Na seji se je obravnaval predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije za
klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplom za posebno znanje s področja
elektromiografije kandidatom, ki so opravili zaključni izpit in izpolnjujejo vse pogoje za
dodelitev diplome. Diplomo za posebno znanje s področja s področja elektromiografije
prejmejo dr. Dean Georgiev, dr. med., Timotej Petrijan, dr. med., in Tomaž Omerzu, dr. med.

Ad. 4. /
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je v odsotnosti prim. Cevca povedala, da je bil dopolnjeni
statut Sekcije za vodenje in ekonomiko v zdravstvu SZD podrobno pregledan. Na
popravljeno vsebino prim. Cevc ni imel pripomb, zato so se prisotni strinjali z registracijo
novoustanovljene Sekcije. Sprejme se sklep –
SKLEP 4:
Člani GSS so potrdili statut in registracijo novoustanovljene Sekcije za vodenje in ekonomiko
v zdravstvu SZD.

Ad. 5. /
Prof. Komadina je povedal, da je Svetovna zdravstvena organizacija naslednje 10-letno
obdobje posvetila problemu naraščanja starejše populacije. SZD se je že odzvalo in na
Stran | 2

sestanku z NIJZ potrdilo sodelovanje pri tem projektu. Če se želi Slovenija tvorno vključiti v
problem naraščanja starojoče družbe, bo potrebno po besedah predsednika Združenja za
geriatrijo, dr. Gregorja Veninška, najprej preveriti stanje in rezultate v slovenskem prostoru
za morebitne večje spremembe. Stroka trenutno ne razpolaga s podatki, ki bi omogočali
primerljivo analizo parametrov, kot so npr. kazalniki izidov, procesov, vsebin, kadrov. Preko
SZD bi bila smiselna pobuda, da bi vsi strokovnjaki, ki se srečujejo s starejšimi ljudmi, začeli
uvajati minimalni set funkcionalnih merjenj, ki bi morala postati navada. V nadaljnji razpravi
je bilo podanih še nekaj predlogov. Združenje za geriatrijo bi sklicalo sestanek s strokovnimi
združenji, kjer bi se spregovorilo o geriatričnem celostnem pristopu. Z ozirom na to, da je
geriatrija kadrovsko podhranjena, je prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., opozoril, da bi bile
potrebne aktivnosti za promocijo te avtonomne stroke. Povedal je, da je bil nacionalni
program vključno s predvidenimi finančnimi sredstvi za razvoj geriatrične medicine potrjen
na Zdravstvenem svetu že pred 7 leti. Vsled tega bi minister za zdravje RS lahko razpisal CRP
projekt.
SKLEP 5:
Člani GSS so se seznanili, da je Svetovna zdravstvena organizacija naslednje 10-letno
obdobje posvetila problemu naraščanja števila prebivalcev v tretjem življenjskem obdobju.
Geriatrija je trenutno kadrovsko podhranjena. Na naslednji seji GSS se bo obravnaval
nacionalni program geriatrične medicine, ki je bil že potrjen na Zdravstvenem svetu (v
prilogi zapisnika). SZD bo vključila vse napore v podporo tistim aktivnostim, ki bodo imele
ugodne učinke na vzpostavitev geriatrične medicine kot samostojno panogo v slovenskem
prostoru. Združenje za geriatrijo bo sklicalo sestanek vseh strokovnimi združenji, ki lahko
sodelujejo pri geriatričnem celostnem pristopu.

Ad. 6. /
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je povedala, da sta Združenje za infektologijo SZD in Sekcija
za protimikrobno zdravljenje SZD pridobila mnenje SS za infektologijo v zvezi s predlogom
prenovljene specializacije iz infektologije z epidemiologijo. Slednji se s prenovljenim
programom strinjajo, zato se sprejme sklep –
SKLEP 6:
Člani GSS so potrdili prenovljeni program specializacije iz infektologije z epidemiologijo.
Potrjeni program se pošlje na ZZS v nadaljni postopek sprejemanja.

Zapisala:
Irena Perne
med.

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