GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 25. marca 2020

ZAPISNIK
izredne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je
bila v četrtek, 25. marca 2020, ob 16. uri, v obliki video konference.
Prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prisotnih pred svojimi ekrani, ki je
sestavni del zapisnika in s pridobitvijo podpisov tudi na papirju.

DNEVNI RED:
1. Aktualna situacija v slovenskem zdravstvu, povezana s koronavirusom COVID-19.; M.
Šoštarič, Radko Komadina
2. Razno

Ad. 1. /
Izredna seja v obliki video konference je bila sklicana na pobudo predsednikov SZD in SMA.
Člani GSS so bili enotnega mnenja, da bo enako kot v drugih državah tudi v Sloveniji največji
problem pomanjkanje zaščitne opreme za zdravstvene delavce, medicinske opreme za
najtežje bolne v EIT (aparatov za predihavanje) in testov za ugotavljanje okuženih z virusom
COVID-19, zato pričakujejo, da to Vlada RS v najkrajšem času reši. Potek epidemije v Italiji je
pokazal, da kakršna koli improvizacija in nezadostna uporaba zaščitne opreme za
zdravstvene delavce pomeni večjo obolevnost in smrtnost med njimi, s čimer se dodatno
poslabša raven oskrbe bolnikov s COVID-19.
Ponovno se je izkazalo, da so zdravniki družinske medicine najbolj izpostavljeni in
obremenjeni. Neustrezna in nezadostna zaščitna oprema bo lahko, če ne bo hitrega odziva
odgovorne zdravstvene oblasti, sprožila plaz okužb zdravstvenih delavcev in ohromila
zdravstveni sistem na primarni ravni. Vsi zdravniki pogrešajo jasna in natančna navodila
glede testiranja na okužbo z COVID-19, ker se vsak dan spreminjajo, ter se, kot kaže, očitno
prilagajajo trenutni preskrbljenosti z ustreznim materialom.
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V tej krizni situaciji se zdravniki srečujejo z naslednjimi etičnimi vprašanji: kako naj zdravnik
opravlja delo in zdravi bolnike, ko delodajalec ne zagotavlja ustrezne zaščitne opreme; Kako
ravnati, ko bo nastal problem posteljnih kapacitet in dosegljivosti medicinske opreme za vse
bolnike. Zdravnik se bo pač moral v trenutku odločiti, kdo najbolj potrebuje ustrezno
zdravstveno oskrbo oz. komu jo je prisiljen odtegniti. To so vprašanja, ki zahtevajo
multidisciplinarno odločanje, sodelovanje svojcev in tudi bolnika, če je za to sploh
sposoben. Člani GSS pričakujejo pripravljanje in sprejem tovrstnih priporočil na vseh ravneh
zdravstvenega varstva in v vseh ustanovah.
Člani GSS se strinjajo, da je ukrep omejitve zdravniške obravnave zgolj na nujna stanja
primeren. Ob tem pa se zavedajo, da bo ob izzvenitvi epidemije število čakajočih bolnikov
še večje. Poudarili so, da naj statistično beleženje upošteva umrljivost tudi pri bolnikih z
drugimi boleznimi, ki zaradi razmer niso bili še pravočasno ustrezno obravnavani.
V razpravi so udeleženci seje sporočili, da posamezne stroke že pripravljajo navodila za
ustrezno ravnanje v sedanji situaciji. Prav tako je Komisija za medicinsko etiko RS oblikovala
stališče, kako naj zdravniki ravnajo ob eskalaciji epidemije, npr. pri odrejanju priključitve na
respirator hudo prizadetih bolnikov. Statistična krivulja poteka epidemije je v vzponu, zato
naj se ukrepi sprejemajo hitro. Nenehno je treba pozivati prebivalce Slovenije, da v
trenutnih razmerah ni časa za reševanje nenujnih zadev, zato naj po nepotrebnem ne
obiskujejo zdravnika, saj je vsaka oseba potencialno kužna. Zmogljivosti naprav v zdravstvu
so omejene, prav tako je omejen tudi možni obseg dela zdravstvenega osebja.
Vlada Republike Slovenije naj takoj zagotovi potrebno zaščitno opremo in dodatne teste za
ugotavljanje okuženosti z virusom COVID–19. Tudi naj reši zamujeno priložnost pred
izbruhom epidemije v Sloveniji, povezano s prostorsko zmogljivostjo intenzivnih enot in z
medicinsko opremo v njih.
Vsi sodelujoči so enotno izjavili, da spoštujejo in bodo spoštovali medicinsko etiko svojega
poklica ne glede na trenutno situacijo in odzivanje Vlade Republike Slovenije.
Člani GSS pozivajo Ministrstvo za zdravje, da ponovno organizira izvajanje specialističnih
izpitov, strokovnih izpitov, podeljevanje licenc tako, da pri izvedbi uporabi možnost video
konferenc. Nedopustno je, da v tej težki kadrovski situaciji specializanti tik pred izpitom
zaradi neurejenega statusa ne delajo in ostajajo doma. Smiselno bi bilo s podzakonskimi akti
odobriti izvajanje specialističnih izpitov preko video konferenc tako, kot preverjanje znanja
že izvaja Evropsko združenje zdravnikov specialistov (UEMS).
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