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GLAVNI STROKOVNI SVET                   Ljubljana, 16. februar 2021 
 

ZAPISNIK 
 

 
3. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki 
video konference v torek, 9. februarja 2021. 
 
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. Pregled zapisnika 2. redne seje GSS; M. Šoštarič 
2. Izhodne strategije po epidemiji bolezni covid-19 po posameznih strokovnih področjih; M. 

Šoštarič 
3. Mnenje GSS glede možnosti  prenosa del s sester na zdravnike; R. Komadina 
4. Razno 

 
 
Ad. 1. /:  Pregled zapisnika 2. redne seje GSS 
K zapisniku 2. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli – 
 
SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 2. redne seje GSS. 
 
 
Ad. 2. /:  Izhodne strategije po epidemiji bolezni covid-19 po posameznih strokovnih 
področjih 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je v uvodu povedala, da se je tretjina Strokovnih svetov 
SZD že odzvala in posredovala svoje ugotovitve in predloge za prenovo, preprečevanje 
nadaljnjega poslabšanja zdravstvenega stanja in vzpostavitev učinkovitega delovanja 
zdravstvenega sistema po končani epidemiji bolezni covid-19.  
Iz poročil je mogoče razbrati,  da so oškodovanost zaznala vsa strokovna področja. Omejitveni 
ukrepi so znatno zaustavili dinamiko delovanja dejavnosti.  
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Čakalne dobe so se zaradi omejene obravnave bolnikov in začasne zaustavitve elektivne 
dejavnosti izrazito podaljšale na primarni in sekundarni ravni.  
 
V sodelovanju s predstavniki strok bo potrebno povečati kadrovske zmogljivosti, znatno 
izboljšati delovne pogoje in prostorske zmogljivosti ter zagotoviti ustrezno opremo,  
spremeniti zakonodajne predpise, ustrezno finančno ovrednotiti dodatno delo v matični 
ustanovi in omogočiti dodatno delo tako v matični ustanovi kot pri drugem delodajalcu. V čim 
krajšem času je treba urediti podjemne pogodbe za delo upokojenih zdravnikov, če so 
sposobni za delo in so se pripravljeni vključiti v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 
  
Širiti je potrebno pobude v podporo cepljenju za preprečevanje bolezni covid-19.   
 
Epidemija covid-19 je povzročila tudi resne stresne preobremenitve in neznosen moralni 
pritisk na odločevalce, ki so se prisiljeni soočati tudi z dilemami, kako vsem bolnikom 
zagotoviti optimalno zdravstveno oskrbo oz. kako določati prioritete itd.  V zvezi s tem se 
odpirajo kompleksna vprašanja etične in pravne narave. Zato bi bila dobrodošla in  nadvse 
koristna stališča KME RS pri transparentnem zagotavljanju delovanja zdravstvenega sistema. 
Stališča bi olajšala veliko psihično breme pri odločitvah zdravnikov.  
 
SKLEP:  
2.1. Strokovne svete, ki še niso posredovali izhodne strategije, se ponovno pozove, da čim 
prej posredujejo svoje predloge, da bo lahko GSS pripravil skupni dokument o ugotovljenih 
zaostankih pri obravnavi bolnikov na vseh strokovnih področjih in ga posredoval MZ RS. 
  
2.2. KME RS se zaprosi, da pripravi jasna in pregledna izhodišča na etične in pravne izzive, s 
katerimi se v času epidemije covida-19 soočajo zdravniki.  
 
 
Ad. 3. /: Mnenje GSS glede prenosa del s sester na zdravnike 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je povedal, da  so mediji obvestili javnost o dogovarjanju 
med zdravstveno nego in strokovnim vodstvom UKCL o prenosu nekaterih opravil s sester na 
mlade zdravnike v času epidemije, s čemer bi razbremenili diplomirane medicinske sestre. 
Tako naj bi nekatere postopke, kot so odvzem krvi, vstavljanje intravenskega kanala itd., 
izvajali mladi zdravniki. Strokovna direktorica UKC Ljubljana je to odločitev utemeljila z 
obrazložitvijo, da bodo s prenosom del zdravniki postali še kompetentnejši odgovorni nosilci 
zdravstvene dejavnosti.  
 
Predsedniki KZO gledajo na problem večplastno in tej ideji nasprotujejo. Dogovor se namreč 
dotika vsebin veljavnega pravilnika, ki ureja vrsto, vsebino, trajanje in potek specializacij. 
Mladi zdravniki imajo  s programom specializacije predpisane oddelke in ustanove, v katerih 
morajo opraviti usposabljanje (t.i. kroženje). Za  to imajo natačno predpisan obseg dela. Vsako 
odstopanje od programa specializacije je v nasprotju pravilnikom o specializaciji. Pojavlja se 
vprašanje, katere naloge naj bi po omenjenem dogovoru ostale v pristojnosti diplomiranih 
medicinskih sester. Po podatkih OECD beležimo v  Sloveniji nadpovprečno število medicinskih 
sester oz. tehnikov, za razliko od zdravnikov, ki so v drugi polovici razpredelnice. Projekcije 
OECD tudi kažejo, da je diplomantov zdravstvenih fakultet v Sloveniji skoraj pri vrhu 
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razpredelnice, število diplomantov pa zaostaja in so pri repu razpredelnice.  Sprejeli    so    
sklep –  
 
SKLEP 3: Člani GSS odločno nasprotujejo dogovoru, sklenjenem  med zdravstveno nego in 
strokovnim vodstvom UKC Ljubljana, po katerem naj bi se nekateri postopki, ki so v 
pristojnosti diplomiranih medicinskih sester, prenesli na mlade zdravnike. 
 
 
Ad. 4. /:  
1. Člani GSS so bili obveščeni, da je SZD v času epidemije covida-19 na spletno stran dodalo 
nov zavihek z imenom covid-19, na katerem širimo novice in strokovno utemeljene 
informacije za splošno javnost, ki so jih pripravili predstavniki združenj in sekcij SZD. Zato 
prejemamo veliko vprašanj, tudi v zvezi s cepljenjem. Predstavnica SS za javno zdravje bo 
poskušala pridobiti kratko pojasnilo NIJZ glede določanja prioritet pri cepljenju  proti covidu-
19, kar bi objavili na naši spletni strani. SZD želi zavihek sproti čim bolj kakovostno 
dopolnjevati, zato  naj člani SS pripravljajo kratke prispevke s svojega področja.  
 
Vodstvu SZD je v interesu, da je spletna stran čim bolj prepoznavna in dobro obiskana. Zato 
bi si želeli spletno stran obogatiti tudi z objavo povezav do spletnih strani strokovnih združenj, 
društev in sekcij, ki so pod okriljem SZD. Prisotni bodo o nameri seznanili pristojne, da v čim 
krajšem času zagotovijo povezavo do njihove spletne strani, hkrati pa naj na svoji spletni strani 
ponudijo povezavo do vsebin na spletni strani SZD. 
 
2. Člani GSS naj pomagajo širiti informacijo o brezplačnem dvoletnem članstvu (torej brez 
članarine) za specializante, da bi jih čim več spodbudili k včlanitvi v SZD.  
 
 
 
  
 
Zapisala:                Predsednica GSS:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

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


