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GLAVNI STROKOVNI SVET                        Ljubljana, 22. maja 2020 

 

ZAPISNIK 

 
 

32. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v 

obliki video konference v torek, 14. aprila 2020, od 15.30 do 17. ure. 

 

Virtualna prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prijavljenih prek aplikacije 
zoom za sodelovanje prek računalniških ekranov, kar je sestavni del zapisnika, s pridobitvijo 
podpisov pa tudi na papirju. 

 

Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 31. redne seje GSS; (Poročevalka M. Šoštarič)  
2. Strokovno delo v subakutnem obdobju prisotnosti pandemije COVID-19; (Poročevalci: M. 

Šoštarič, R. Komadina,  T. Poplas Susič) 

3. Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz urgentne medicine; (Poročevalec G. Prosen) 

4. Potrditev strokovne teme 157. skupščine SZD; (Poročevalka M. Šoštarič)  
5. Razno 

 

 

 

Ad. 1. /:  Zapisnik 31. redne seje GSS 

 

K zapisniku 31. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli – 

 

SKLEP 1: 

Potrdi se zapisnik 31. redne seje GSS. 

 

 

Ad. 2. /:   Strokovno delo v subakutnem obdobju prisotnosti pandemije COVID-19 

 

Prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., je prisotne seznanila, da je RSK za družinsko medicino  
v sodelovanju s predstavniki NIJZ pripravil izhodišča za ustrezno organiziran način dela 
zaposlenih v ambulantah družinske medicine. Sistem dela bi moral tudi v prihodnje 
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omogočiti čim večje število obravnav bolnikov na daljavo, kadar so le-te strokovno 

enakovredne obravnavi ob osebni prisotnosti bolnika pri zdravniku. Na ta način bi zmanjšali 

uporabo varovalne opreme in vseh varovalnih mehanizmov, ki so bili uvedeni, pa tudi 

izrazito povečana varnostna tveganja, ki se opažajo v zadnjem času. Zataknilo se je pri 

sistemu financiranja, saj plačnik, v tem primeru ZZZS, noče priznati spremenjenega načina 
dela za plačilo storitve.  

 

Člani GSS so bili mnenja, da se je epidemiološki situaciji prilagojeni način dela izkazal kot 
dobra praksa in ga je smiselno ohraniti tudi v prihodnje. Predlagali so opredeliti storitev  

posvet na daljavo tudi med kolegi na primarni in sekundarni oziroma terciarni ravni za 

selekcionirane bolnike in ga uradno z dogovorom vzpostaviti s plačnikom. Zato so podprli 

predlog za ustrezno ovrednotenje različnih oblik in vsebin pri obravnavi bolnikov. Ponovno 

so poudarili, kako pomembna je enotnost stroke tudi pri sprejemanju oblik in vsebin dela. 

Zavarovanci potrebujejo enotna in natančna navodila, ki jih bodo ozavestila, da obravnava 

za zdaj ne bo več mogla potekati na način, kot je bila organizirana pred razglasitvijo 

epidemije.  Po razpravi so sprejeli sklep – 

 

SKLEP 2: 

Člani GSS ocenjujejo, da bi morala slovenska država v času epidemioloških razmer končno 
prepoznati ranljivost zdravstvenega sistema. Nameniti bo morala bistveno več pozornosti za 

reševanje kadrovske in prostorske podhranjenosti in za posodobitev javnega zdravstvena 

sistema. GSS s  pozivom vladi pričakuje ustrezno ureditev standardov in normativov v skladu 

z epidemiološkimi merili,  ovrednotenje novih oblik  zdravstvenih storitev na daljavo, 

povečati prostorske in kadrovske zmogljivosti. 

  

Posebno skrb je treba na ravni države posvetiti zdravstveni obravnavi v domovih starejših 
občanov, pri čemer se pomanjkanje kadrov pač ne bo moglo reševati s premeščanjem 
zdravnikov iz vseh zdravstvenih ravni. Domovom je  potrebno zagotoviti stalnega 

polnozaposlenega zdravnika. 

 

Člani GSS ocenjujejo, da se je epidemiološki situaciji prilagojeni način dela izkazal kot dobra 
praksa in ga je smiselno ohraniti. Predlagajo ustrezno ovrednotenje različnih oblik in vsebin 

pri obravnavi bolnikov na osnovi enotnih in natančnih navodil za obravnavo bolnikov, ki jih 

pripravi zdravstvena stroka. 

 

Člani GSS opozorjajo, da se dramatično povišuje končni strošek zdravljenja katere koli 

bolezni zaradi prevelikega kadrovskega in prostorskega varčevanja, zato je najpomebneje 

vzpostaviti nove časovne in kadrovske normative. Ob tem ne gre prezreti na skrite  rezerve v 

sistemu, ki jih predstavljajo  najprej zasebniki, nato pa naravna zdravilišča z opremljenimi 
ambulantami za različne specialistične dejavnosti, kar bi bilo modro vključili v javni 
zdravstveni sistem. Pri pripravi rešitev je treba vključiti strokovne svete posameznih strok. 
 

Ad. 3. /: Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz urgentne medicine 

 

Predlagatelji niso uspeli pravočasno pripraviti dopolnitev Kurikuluma specializacije iz 

urgentne medicine, zato se točka umakne iz dnevnega reda 32. redne seje GSS SZD. Sprejeli 

so naslednji sklep – 
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SKLEP 3: 

Predlog prenovljenega kurikuluma se bo obravnaval na eni od prihodnjih sej. 

 

 

Ad. 4. /:  Strokovna tema 157. skupščine SZD 

GSS je ponovno razpravljal o strokovni temi ob 157. skupščini SZD. Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 4: 

Potrdi se predlog strokovne teme 157. skupščine SZD z naslovom »Geriatrija«. 

 

 

Ad. 5. /: Razno 

 

Doc. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. je seznanila prisotne s sklepom Odbora za strokovno 

medicinska vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije, št. 27/42/2020,  v katerem predlaga 

GSS SZD, da poda uradno mnenje o dokumentarni oddaji Holesterol – velika prevara, ki jo je 

predvajal RTV SLO2 dne 14. februarja 2020. Prim. Matija Cevc, dr. med., je povedal, da je 

bilo mnenje o neprimernosti posredovano medijski hiši že pred časom. V razpravi so se člani 
strinjali, da bi morali pri tovrstnih oddajah nujno sodelovati tudi slovenski  strokovnjaki s 

posameznih področij. Sprejeli so sklep – 

 

SKLEP 5. 1.: 

Ga. Ula Ukmar pripravi v sodelovanju s prim. Matijem Cevcem, dr. med., pismo za medije, v 

katerem se predlaga, da se  pri oddajah s področja zdravstva povabi k sodelovanju tudi 

strokovnjake posameznih področij. 
 

SKLEP 5. 2. : 

Že imenovana komisija v sestavi prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,  prim. Matija Cevc, dr. 
med., in Leon Herman, dr. dent. med., se ponovno spodbudi, da pripravi predlog dopolnitve 

pravilnika o posebnih in dodatnih znanjih. 

 

SKLEP 5. 3.: Prihodnje seje GSS bodo zopet potekale na lokaciji Domus Medica ob ustrezni 

zagotovitvi varnostne razdalje med udeleženci. Člani, ki osebno ne bodo mogli prisostvovati 

na seji, bodo imeli možnost virtualnega sodelovanja preko spletne aplikacije zoom.  

 

 

Zapisala:                Predsednica GSS:  

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

          Predsednik SZD: 

                 prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 


