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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 13. november 2020 
 

ZAPISNIK 
 

 
36. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki 
video konference v torek, 10. novembra 2020, od 15.30 do 16. ure. 
 
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 35. redne seje GSS; M. Šoštarič  
2. Nadaljevanje razprave o dostopnosti zdravnikov v času epidemije covida-19; M. Šoštarič, 

R. Komadina 
3. Ponovna obravnava sprememb statuta Združenja za ukrepanje zdravstva ob velikih 

nesrečah MRMI; M. Cevc 
4. Razno 

 
 
 
Ad. 1. /:  Zapisnik 35. redne seje GSS 
K zapisniku 35. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli – 
 
SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 35. redne seje GSS. 
 
 
Ad. 2. /:   Nadaljevanje razprave o dostopnosti zdravnikov v času epidemije covida-19 
 
Člani GSS so nadaljevali razpravo o dostopnosti zdravnikov v času epidemije covida-19. 
Epidemiološke razmere so se namreč v zadnjem mesecu močno poslabšale. Krivulja o številu 
okužb  opazno narašča in zdravstveni sistem potiska na rob njegovih zmogljivosti. Zdravstvene 
ustanove se namreč ne soočajo samo s kadrovsko stisko in prostorskim pomanjkanjem, 
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ampak tudi s problemom okužb samih zdravstvenih delavcev. Zaradi zaostrene zdravstvene 
krize in kadrovskega primanjkljaja,  so predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij skupaj 
z vodstvom Zdravstvenega sveta Republike Slovenije in z Zbornico zdravstvene in babiške 
nege Slovenije  oblikovali nov predlog ukrepa, s katerim bi pozvali vse zdravnike in medicinske 
sestre k aktivni vključitvi v zdravstveno obravnavo bolnikov s covidom-19, vključno z 
zdravstvenimi delavci brez licence, in ga posredovali vladi R Slovenije. 
 
V nadaljevanju je izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., prisotne seznanila s problematiko, 
s katero se trenutno srečuje osebje na primarni ravni. Zaradi prostorske preobremenjenosti 
bolnišnic kmalu ne bodo več mogli hospitalizirati bolnikov, zato postajajo ključnega pomena 
strokovne enote družinske medicine. Organizacije družinske medicine so zato  pripravile 
predlog o novem načinu organiziranja zdravstvene oskrbe za bolnike, ki sicer potrebujejo 
hospitalizacijo, a zaradi dosežene zasedenosti načrtovanih postelj za bolnike s covidom-19 ne  
bodo sprejeti v bolnišnico. V ta namen naj  bi na območju celotne države pripravil seznam 
namestitvenih zmogljivosti za to skupino bolnikov. V poštev prihajajo zdravilišča, hoteli, 
izpraznjeni študentski domovi, v skrajnem primeru pa tudi preurejene telovadnice šol in 
športnih objektov. Za prostore bi na osnovi sprejetih negovalnih in zaščitnih standardov 
ustrezno poskrbeli štabi Civilne zaščite v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS. Zdravniško 
obravnavo v teh enotah  pa naj bi izvajalo zdravniško osebje primarne ravni in tisti študentje 
zadnjih letnikov MF, ki izvajajo vaje iz družinske medicine v okviru svojega rednega študijskega 
programa. Zdravstveno nego bi izvajale medicinske sestre in medicinski tehniki mreže 
osnovne ravni zdravstvenega varstva. 
  
Člani GSS so zamisel, ki jo je predstavila prof. dr. Tonka Poplas Susič, podprli in  soglasno 
sprejeli sklep – 
 
SKLEP 2: 
Člani GSS so se seznanili s pozivom ključnih organizacij družinske medicine in podprli predlog, 
da se na območju celotne Slovenije pripravijo pomožne namestitvene zmogljivosti za bolnike, 
ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, a zaradi zasedenosti bolnišničnih zmogljivosti ne morejo 
biti hospitalizirani.  
 
 
Ad. 3. /: Ponovna obravnava sprememb statuta Združenja za ukrepanje zdravstva ob velikih 
nesrečah MRMI 
 
Prim. Matija Cevc, dr. med., je GSS seznanil, da so statut Združenja za ukrepanje zdravstva ob 
velikih nesrečah MRMI ustrezno dopolnili. Opozoril je le na nerodno ubeseditev vsebine, ki 
opredeljuje imenovanje predsednika razsodišča. Predlaga, da se statut vendarle sprejme, a se 
zgolj slogovno preoblikujejo ustrezna mesta, s čimer so se prisotni strinjali.  GSS je sprejel zato  
naslednji sklep – 
 
 
SKLEP 4:  
Člani GSS potrjujejo prenovljeno vsebino statuta Združenja za ukrepanje zdravstva ob velikih 
nesrečah MRMI. Predloženi akt se sprejme s tem, da se poskrbi za slogovno predelavo 
ustreznega člena. 
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Zapisala:                Predsednica GSS:   
Irena Perne                            doc. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

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


