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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 17. december 2020 
 

ZAPISNIK 
 

 
1. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki 
video konference v torek, 15. decembra 2020. 
 
Virtualna prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prijavljenih prek aplikacije 
zoom za sočasno sodelovanje prek računalniških ekranov, kar je sestavni del zapisnika, z 
naknadno pridobitvijo podpisov pa tudi na papirju. 
 
Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 
 
DNEVNI RED: 
        

1. Konstituiranje GSS v novi sestavi in izvolitev predsednika; R. Komadina  
2. Izhodna strategija po covidnem obdobju; R. Komadina 
3. Razno 

 
 
Ad. 1. /:  Konstituiranje GSS v novi sestavi in izvolitev predsednika 
Sklicatelj seje,  prof. dr. Radko Komadina, je pozdravil nove člane in v skladu s statutom SZD 
vodil postopek izvolitve predsednika GSS. Predlagal je, da se v novem mandatu za predsednico 
GSS ponovno imenuje doc. dr. Maja Šoštarič. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali in ga 
soglasno potrdili. 
 
SKLEP 1: 
doc. dr. Maja Šoštarič se imenuje za predsednico GSS v novem mandatnem obdobju. 
 
Ad. 2. /:   Izhodna strategija po covidnem obdobju 
Člani GSS so razpravljali o kolateralni škodi po epidemiji covida-19, ki bo bistveno večja od 
primarne škode. Odgovornost v postepidemijski fazi obnove sistema bo moral prevzeti 
organizator javnega zdravstva.  
V razpravi so se oblikovali predlogi za posodobitev slovenskega zdravstva, ki bodo 
posredovani v kabinet ministra za zdravje RS in predsedniku Vlade RS:  
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1. Vsi zdravniki z licenco za delo naj se vključijo v obnovo sistema javnega zdravstva. 
2. Kadrovsko naj se dokapitalizira javno zdravstvo, investira naj se v nujno potrebne nove 

prostorske zmogljivosti, v skladu s standardi razvitih držav. Pripravi naj se dolgoročni 
kadrovski načrt, do tedaj pa omogoči pogodbeno delo po ustrezni ceni. 

3. Prepozna epidemijo covida-19 kot naravno nesrečo, ki je številnim državljanom 
onemogočila pravočasno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Za morebitno škodo 
na zdravju posameznega državljana naj se prizna nekrivdna odškodnina s strani 
države.  

4. Uravnoteži naj se zakonodaja, saj javni zavodi in koncesionarji delujejo pod različnimi 
pogoji, vsi pa obravnavajo državljane Slovenije, ki imajo po Ustavi Republike Slovenije 
zagotovljene enake pravice. 

5. Ukinejo naj se napotnice različnih hitrosti, izbrani družinski specialist pa naj sam 
kontrolira bolnike po specialistični obravnavi, s čimer se racionalizirajo napotitve in  
prednostna obravnava zbolelih.  

6. Institucionalno naj se poveča obseg zdravljenja na daljavo s pomočjo sodobnih 
informacijskih tehnologij, kar je potrebno ustrezno časovno in finančno ovrednotiti. 

7. Pri kroničnih bolnikih z dolgotrajno oskrbo naj se pripravi načrt dolgotrajne 
zdravstvene obravnave in dolgoročni načrt obravnave (paliativni načrt) z informiranim 
soglasjem bolnika in svojcev.  

8. Zagotovijo naj se dodatni viri financiranja javnega zdravstva, saj se bo razkorak med 
povpraševanjem po zdravstvenih storitvah in zmožnostjo ZZZS in drugih zdravstvenih 
zavarovalnic v postcovidni fazi povečal.  

 
Pričakovanja bolnikov v postcovidni krizi bodo velika. Nosilci dela opozarjajo na neživljenjska 
določila zakonov: 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti. 
• Zakon o pacientovih pravicah. 
• Zakon o zdravniški službi. 
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Kljub dolgoletnim prizadevanjem politike, Slovenija še vedno nima Zakona o dolgotrajni 
oskrbi. 
 
Epidemija covida-19 je razkrila strahovito pomanjkanje zdravnikov in sester, ki jih 
prerazporejajo na delovišča, ki jih ne poznajo in zanje nimajo strokovnih sposobnosti. Možne 
so napake. Medicinski deontologi opozarjajo, da ne gre za element malomarnosti, saj iz 
etičnih vzrokov nalog, za katere nimajo znanj, v izrednih razmerah ne smejo odkloniti. Še več! 
V postcovidni krizi bodo soočeni z etičnimi dilemami pri določanju prioritet z zaostanki, 
nakopičenimi pri dolgih čakalnih dobah pred epidemijo.  
 
Postcovidna kriza ponuja priložnost za posodobitev slovenskega zdravstva, ki bo usmerjena v 
prihodnost, v inovativno medicino, podprto z znanstvenim razvojem. Strokovni sveti SZD bodo 
opredelili najpomembnejše zaostanke pri obravnavi bolnikov na svojih strokovnih področjih 
in jih posredovali organizatorju javnega zdravstva. 
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Zapisala:                Predsednica GSS:   
Irena Perne                            doc. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

          Predsednik SZD: 
                 prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 
 
 
 
 
 


