GLAVNI STROKOVNI SVET
Ljubljana, 8. september 2020
ZAPISNIK

34. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je bila v torek, 8. septembra 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.
Seji se je pridružila izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., ki je predstavila dopis, ki sta ga
poleg SZD prejela tudi ZZS in Ministrstvo za zdravje. S tem razlogom se je spremenil
predlagani dnevni red, ki so ga sodelujoči soglasno sprejeli.

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 33. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za medicino dela, prometa in športa SZD;
M. Šoštarič
3. Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja medicine športa;
M. Šoštarič
4. Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja medicinskega
izvedenstva in zavarovalniške medicine; M. Šoštarič
5. Obravnava in potrditev priporočil z naslovom Sodobne možnosti obravnave bolnikov
z boleznijo perikarda; Z. Fras, K. Geršak
6. Slovenska priporočila za rabo nujne kontracepcije; I. Takač, K. Geršak
7. Razno
Uvod
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. najavi točko “Razno” v okviru katere je na sejo povabljena
izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., ki je skupaj s kolegi(cami) naslovila dopis na
Ministrstvo za zdravje, na SZD in na ZZS, zato predlaga obravnavo točke razno pred 5. točko
s čimer se prisotni strinjajo.
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Ad. 1. /: Zapisnik 33. redne seje GSS
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. povzame točke, ki so bile obravnavane in sprejete na 33.
redni seji GSS.
K zapisniku 33. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb in zapisnik soglasno
sprejeli.
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 33. redne seje GSS.

Ad. 2. /: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za medicino dela, prometa in športa
SZD.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. omeni, da je SZD prejelo zapisnik seje iz katerega je
razvidno, da je Davidu Denkovskemu, dr. med. s 1.9.2020 prenehal mandat člana SS
ZMDPŠ. Član SS ZMDPŠ postane član dr. Boris Kopilović, dr. med., spec., kar velja od
1.9.2020.
SKLEP 2: Prisotni soglasno potrdijo novga člane Strokovnega sveta za medicino dela,
prometa in športa SZD, dr. Borisa Kopilovića, dr. med., spec.
Ad. 3. /: Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja medicine
športa.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. razloži, da je bilo v okviru SZD prvič organizirano
pridobivanje posebnih znanj s področja medicine dela, prometa in športa. Prvi dve udeleženki
sta uspešno opravili izobraževanje (teoretični in praktični del). Za podelitev diplome GSS
potrebuje tudi zapisnik izpita. Diplome bo SZD podelilo, ko bo prejelo zapisnik izpita, kot je
skladno s pravilnikom.
SKLEP 3: Po prejemu zapisnika izpita SZD podeli diplomi.
Ad. 4. /: Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja
medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. predstavi, da so organizatorji želeli diplome podeliti tudi
mentorjem, ki so sodelovali pri izobraževanju, kar ni skladno s pravilnikom o posebnih
znanjih, na kar jih je SZD opozorilo.
SZD je s strani mag. Jane Mrak, dr. med. in dr. Ticijane Prijon, dr. med., spec. prejelo izpitni
zapisnik in informacijo, da so vsi mentorji uspešno opravili izobraževanje. S tem razlogom
lahko SZD vsem mentorjem podeli diplome.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. na tej točki opozori, da bi bilo smiselno sprejeti natančnejše
smernice za pridobitev posebnih znanj, saj se bo SZD s tovrstnimi situacijami v prihodnje še
srečevali.
SKLEP 4: Vseh 37 udeležencev prejme diplome za posebna znanja s področja
medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine.
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Ad. 4. /: Dopis o dostopnosti zdravnikov na primarnem nivoju, obrazne maske in drugi
zaščitni ukrepi.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. razloži, da je na SZD prejel dopis o dostopnosti
zdravnikov na primarnem nivoju, ki jih predstavlja izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med. Dopis
je bil poslan tudi na ZZS, Združenje zdravnikov za družinsko medicino pri ZZS in državni
sekretarki dr. Tini Bregant, dr.med. Besedo preda izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., kot
soavtorici dopisa.
Izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med. predstavi vsebino dopisa, v katerem omenja problem
dostopnosti zdravnikov na primarnem nivoju in pobudo o nošenju mask med zdravniki.
Telemedicina, ki se je vzpostavila v začetku epidemije je postala stalnica, zaradi katere
številni pacienti ne uspejo prit do osebnega zdravnika (zasedene telefonske linije, bolniki so
nevešči uporabe elektronske pošte...). Izpostavi paradoks, da imajo zdravniki s primarnega
nivoja trenutno malo pacientov, a le ti kljub temu ne uspejo priti do njih. Poleg tega omeni
tudi dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi (ki pa so prazni) in težave s katerimi se
soočajo kronični bolniki. Predlaga, da bi zdravniki dali pobudo, kako reševati tovrstne težave.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. preda besedo izr. prof. dr. Tonki Poplas Susič, dr. med., s
primarnega nivoja, ki prisotnim predstavi nasprotna dejstva: da so pacienti sprejeli sistem
naročanja šele med epidemijo, čeprav bi se morali bolniki že dalj časa naročati pred obiskom
zdravnika, da so vrste pred zdravstvenimi domovi zato, ker bolniki ne upoštevajo navodil, naj
pridejo pred zdravstveno ustanovo 5 min pred obravnavo. Opiše navodila NIJZ, skladno s
katerimi, se bolniki v zdravstvenih ustanovah in čakalnicah ne smejo srečevati, in da je
potrebno po vsakem pregledanem pacientu ambulanto razkužiti in prezračiti. Predstavi
problem količine e-pošte in telefonskih klicev in odgovarjanje nanje. Izrazi mnenje, da v
kolikor se zdravniki prednostno odločijo za telefonske klice in e-pošto, jim zmanjka čas za
osebno obravnavo pacientov. Razloži sistem vračanja klicev bolnikom, ki ni sporen, in
realizacijo storitev, ki v polletnem obdobju ni nižja od realizacije pred epidemijo. Izpostavi
pa odgovornost pacientov in nesmiselno birokracijo ter številne administrativne storitve s
katerimi se soočajo. Opiše tudi navodila s strani Ministrstva za obravnavo bolnikov, ki niso
naročeni in po katerih se ravnajo.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. izrazi skrb, da rešitve niso v rokah zdravnikov in da je za
večje število pregledanih pacientov potrebno večje število ambulant in čakalnic ter tudi več
osebja.
Prof. dr. Ksenija Geršak dr. med. omeni veliko količino dela, ki ga zdravnik ne more opraviti
v delovnem času in da bi morali upoštevati tudi pravice zdravnikov.
Prisotni izrazijo željo po prejetju dopisa.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. povzame, da bodo vsi člani GSS prejeli dopis, nadaljevanje
razprave pa bo sledilo na naslednji seji. Dejstvo je, da so zdravniki na primarni ravni
preobremenjeni in da jim odgovorajanje na e-pošto in telefonske klice vzame veliko časa,
zaradi česar se skrajšuje neposredni ordinacijski čas zdravnika.
Z drugim delom dopisa, o zgledu zdravnikov pri nošenju mask v času epidemije, se vsi
prisotni strinjajo.
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SKLEP 4: Zdravniki so zaznali enormno breme telefonske medicine, ki ni regulirana s
strani plačnika in predstavlja varnostno tveganje za bolnika ter pomembno skrajšuje
neposredni ordinacijski čas zdravnika. SZD bo na spletni strani objavilo novico o
enormnem bremenu telefonske medicine. Dopis bodo prejeli vsi člani GSS, zaključke
pa bodo sklenili na naslednji seji.
Ad. 5. /: Obravnava in potrditev priporočil z naslovom Sodobne možnosti obravnave
bolnikov z boleznijo perikarda.
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. in prof. dr. Ksenija Geršak dr. med. povesta, da so priporočila
strokovno ustrezna in posledično sprejeta, za kar so potrdilo že posredovali na Slovensko
zdravniško društvo; potreben pa je popravek oz. dopolnitev avtorjev, saj morajo priporočila,
v kolikor so slovenska, vsebovati več avtorjev in ne le enega.
SKLEP 5: Priporočila so strokovno ustrezna in potrjena, počakamo na popravek pri
navedbi avtorjev in priporočila posredujemo na Zdravniški vestnik.
Ad. 6. /: Slovenska priporočila za rabo nujne kontracepcije.
Prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svet. razloži vzrok situacije o sprejetju priporočil. Kot
rešitev predlaga vključitev v diskusijo nevtralnega strokovnjaka s področja kontracepcije. Leta naj poskuša doseči konsenz med vsemi vpletenimi. Ob tej priložnosti se zahvali Komisiji
RS za medicinsko etiko za mnenje, ki ga je potrebno vključiti v končno spooročilo.
Prof. dr. Iztok Tekač, dr. med. se s predlaganim strinja in kot neodvisnega strokovnjaka
predlaga doc. dr. Vilmo Kovač, dr. med., ki dela na primarnem, sekundarnem in terciarnem
nivoju.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. obrazloži, da je Glavni strokovni svet SZD priporočila že
potrdil in da je vanje potrebno dodati le še mnenje KME.
Doc. dr. Božidar Voljč, dr. med. poudari, da ne gre za strokovno ampak za svetovno nazorsko
temo.
Prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svet. kot drugo rešitev predlaga, da priporočila niso
slovenska ampak samo priporočila enega izmed ginekoloških združenj, kar posledično
pomeni tudi, da ne bodo objavljena v Zdravniškem vestniku.
.
SKLEP 6: V diskusijo se vključi doc. dr. Vilmo Kovač, dr. med., ki poskuša priti do
konsenza vseh vpletenih, priporočila pa se dopolni z mnenjem KME. V nasprotnem
primeru se priporočila smatrajo kot sprejeta, saj jih je potrdil strokovni svet SZD.
Točka 7. Strokovni svet za javno zdravje je dal pobudo, da bi za izobraževanje članov
ZZS uvedli tudi izobraževanje o epidemiologiji.
Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med. prisotne seznani o pobudi in predlaga, da jo podpre tudi SZD
s čimer se prisotni strinjajo.
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SKLEP 7: SZD podpira pobudo uvedbe izobraževanja članov ZZS o epidemiji.

Zapisala:
Ula Ukmar

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

med.
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