GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 29. julija 2020

ZAPISNIK

33. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 9. junija 2020, ob
15.30 v prostorih stavbe Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana.
Fizična prisotnost članov, nekaterih članov pa tudi v obliki virtualnega sodelovanja preko
spletne aplikacije ZOOM, je razvidna iz liste prisotnosti, ki je sestavni del originalnega
zapisnika.
Zaradi opravičene odsotnosti poročevalca dr. Božidarja Voljča se je seje na predlog prof. dr.
Radka Komadine udeležil dr. Franci Vindišar. Sodelujoči so soglasno sprejeli zamenjavo
predlaganega dnevnega reda.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 32. redne seje GSS; M. Šoštarič
Covid-19 in Domovi starejših občanov; R. Komadina; F. Vindišar
Potrditev novih članov Strokovnega sveta za urgentno medicino SZD; M. Šoštarič
Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz urgentne medicine; M. Šoštarič
Izobraževanje iz palativne oskrbe; M. Šoštarič
Poročilo o pripravah na kongres SZD; M. Šoštarič, R. Komadina
Razno

Ad. 1. /: Zapisnik 32. redne seje GSS
K zapisniku 32. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli –
SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 32. redne seje GSS.

Ad. 2. /: COVID-19 in Domovi starejših občanov
Prof. dr. Radko Komadina je uvodoma povedal, da so osrednji mediji v zadnjih dneh zopet
zavajajoče problematizirali zdravniške postopke, sramotili ugled stroke in trud zaposlenih v
Stran | 1

DSO, kjer so bila najhujša žarišča okužb s koronavirusom ter v javnosti zasejali neupravičen
dvom v strokovno oskrbo oskrbovancev DSO. Zdravniške komisije naj bi ustvarjale “sezname
smrti” v času epidemije in zavestno tvegale večjo število okužb med najbolj ogroženimi
delom prebivalstva. V nadaljevanju je povedal, da je Zdravniška zbornica Slovenije na poziv
ministra za zdravje RS že odredila izredni strokovni nadzor nad celotnim postopkom
odločanja o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 v domovih za starejše, ki bo ocenil
kakovost opravljenega dela in pokazal, ali so bili medijski očitki in očitki nekdanjega ministra
za zdravje prof. dr. Dušana Kebra upravičeni glede ravnanja stroke.
V nadaljevanju je strokovni direktor SB Celje, dr. Franci Vindišar, seznanil prisotne z
natančnim časovnim in vsebinskim potekom dogajanja v času epidemije covida-19 ko so
zdravstveni delavci iz SB Celje priskočili na pomoč pri obravnavi oskrbovancev, ki so se
okužili s koronavirusom, obvladovanju okužbe in preprečevanju njenega širjenja v DSO
Šmarje pri Jelšah.
Prisotni so bili enotnega mnenja, da se je z navedenimi očitki povzročila očitna krivica
zdravnikom, ki so v času epidemije opravili izjemno delo, zato so sprejeli naslednji sklep v
obliki stališč v zvezi z zdravstveno obravnavo stanovalcev v domovih starejših občanov v
času pandemije covida-19.
SKLEP 2:
1. DSO -ji so kot socialne varstvene ustanove nezamenljivi, a jih bo potrebno v novem
Zakonu o dolgotrajni oskrbi redefinirati. Nujno se je strateško pripraviti na nadaljevanje
pandemije, opozarjamo na nemogočo prostorsko situacijo v DSO - jih in na premajhno
število zdravstvenih delavcev v njih.
2. Glede na visoko povprečno starost prebivalcev, ki so visoko polimorbidni in bolujejo za
kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi, bi pri večini njihovih stanovalcev že v preteklosti
potrebovali paliativni načrt, utemeljen na interdisciplinarni konziliarni presoji.
3. Epidemija je presenetila svet, zdravstveni sistemi so bili primorani ravnati po
mednarodnih smernicah medicine v izrednih razmerah.
4. Ministrstvo je v preteklih letih pripravilo Algoritem ukrepanja za oceno stabilnosti
napredovale, neozdravljive kronične bolezni, ki ga je posredovalo zdravstvenim ustanovam
ob začetku epidemije.
5. Algoritem poziva k predhodni presoji ali intenzivno zdravljenje bolniku koristi ali mu le
bistveno poslabša in skrajša življenje.
6. Vložni kartoni stanovalcev DSO - jev so bili dobrodošli za zagotavljanje medicinske pomoči
okuženim in obolelim. GSS pričakuje, da bodo strokovni nadzori Zdravniške zbornice
Slovenije, ki so bili razpisani 8.6.2020 ovrgli blatenje zdravnikov in njihovih sodelavcev.
7. Zdravje ne sme biti gospodarska kategorija, ne glede na stroškovno učinkovitost, je nujno
odrediti obvezne rezerve v zdravstvenem sistemu, ki je trenutno prisiljen delati brez rezerv.
8. Pričakujemo, da bo sistemsko rešeno izobraževanje delavcev v DSO-jih.
9. Zdravniki in njihovi sodelavci so dosedanje delo z okuženimi in bolnimi s COVID – 19
opravili z odliko.
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Ad. 3. /: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za urgentno medicino SZD
Člani GSS so zaradi poteka mandata obravnavali predlog imenovanja novih članov
Strokovnega sveta za urgentno medicino SZD, ki ga je posredovala Sekcija za urgentno
medicino SZD. Sprejeli so naslednji sklep –
SKLEP 3:
Na predlog Sekcije za urgentno medicino SZD, so bili v Strokovni svet za urgentno medicino
SZD imenovani naslednji člani:
predsednik: doc. dr. Matej Strnad, dr. med.; člani: Špela Baznik, dr. med., Rok Brce, dr.
med., Rok Maček, dr. med., dr. Peter Radšel, dr. med., mag. Renata Rajapakse, dr. med.,
Uroš Lampič, dr. med.

Ad. 4. /: Dopolnitev Kurikuluma za specializacijo iz urgentne medicine
GSS je obravnaval predlog prenovljenega programa specializacije za področje urgentne
medicine in sprejel naslednji

SKLEP 4:
Člani GSS so potrdili prenovljeni program specializacije iz urgentne medicine. Potrjeni program se
pošlje na ZZS v nadaljnji postopek sprejemanja.

Ad. 5. /: Izobraževanje iz palativne oskrbe
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je povedala, da je na GSS že potekala razprava, ki se je
zaključila s sklepom, da je potrebno vsebino paliativne medicine nujno umestiti v
kurikulume, saj je na tem področju pri večini specializacij pomanjkljiva edukacija. GSS je tudi
potrdil predlagano vsebino iz paliativne oskrbe v kurikulume kliničnih specializacij (predlog
št.2), ki ga je pripravila za to imenovana delovna skupina. Nekatere specializacije že imajo
vključen tečaj kot obvezno vsebino. Ostale oblikovalce programov specializacij pa bo
potrebno spodbuditi, da ga bodo čim prej vključili.
SKLEP 5:
GSS posreduje dopis predsednikom združenj in sekcij, s katerim se le-ti spodbudi, da čim
prej vključijo obvezno vsebino iz paliativne oskrbe v svoje specializacije in s tem omogočijo
izobraževanje čim večjemu številu specializantov.
Ad. 6. /: Poročilo o pripravah na kongres SZD
Člani GSS so bili seznanjeni, da potekajo priprave na XV. kongres in 157. redno letno (volilno)
skupščino SZD po predvidenem načrtu. Letošnjo strokovno temo bomo posvetili obravnavi
starostnika v slovenskem zdravstvenem sistemu 2020. V okviru stanovske teme pa bo
potekala razprava o vplivu covida-19 na organizacijo zdravnikovega dela.

Ad. 7. /: Razno
GSS je obravnaval predlog prenovljenega programa specializacije za področje ortopedske
kirurgije in sprejel naslednji
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SKLEP 7.1.:
Člani GSS so potrdili prenovljeni program specializacije iz ortopedske kirurgije. Ko bo
Združenje za ortopedijo SZD posredovalo še manjkajoče pozitivno mnenje Strokovnega
sveta za ortopedijo SZD, se bo potrjeni program poslal na ZZS v nadaljnji postopek
sprejemanja.

Zapisala:
Irena Perne

Predsednica GSS:
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
Predsednik SZD:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
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