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GLAVNI STROKOVNI SVET                   Ljubljana, 10. marec 2021 
 

ZAPISNIK 
 

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

Šoštarič 
3. Predlog sprememb specializacije iz intenzivne medicine; T. Avčin 
4. Obravnava in potrditev priporočil Vertebrološkega združenja Slovenije za oskrbo zlomov 

prsno-ledvene hrbtenice; R. Komadina 
5. Obravnava in potrditev priporočil za obravnavo bolnika z astmo na primarni in 

specialistični pulmološki ravni v Sloveniji; Z. Fras 
6. Potrditev novega statuta Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno 

medicino SZD; M. Cevc 
7. Obravnava stališča Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije 

glede javnih objav zdravnika Matjaža Figlja, dr. med.; J. Balažic 
8. Razno 

 
 
Ad. 1. /:  Pregled zapisnika 3. redne seje GSS 
Dr. Irena Razboršek je poslala predlog za dopolnitev zadnjega stavka drugega odstavka točke 
Ad.3 zapisnika, kot sledi:  
 
Projekcije OECD tudi kažejo, da je število diplomantov zdravstvenih fakultet v Sloveniji skoraj 
pri vrhu razpredelnice, število diplomantov medicinske fakultete pa zaostaja in je pri repu 
razpredelnice.  
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Ostali člani GSS  k zapisniku 3. redne seje GSS niso prispevali pripomb, zato so soglasno  
sprejeli 
 
SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje GSS z uvrščeno pripombo dr. Irene Razboršek. 
 
 
Ad. 2. /:  Izhodne strategije po epidemiji bolezni covid-19 po posameznih strokovnih 
področjih 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je povedala, da je le polovica Strokovnih svetov 
posredovala izhodno strategijo, zato je ponovno pozvala prisotne, da čim prej oddajo 
poročila, saj je že krepko prekoračen napovedani rok za oddajo skupnega dokumenta MZ RS.  
Doc. dr. Mojca Gabrijelčič napiše komentar o slabem zbiranju podatkov v zdravstvu, kar bomo 
navedli v uvodnem delu Izhodne strategije GSS SZD. Prisotne seznani, da se pripravlja 
posodobitev Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ). 
 
SKLEP:  
2.1. Strokovni sveti naj manjkajoča poročila oddajo do 19. marca 2021.  Izhodna strategija bo 
posredovana na Ministrstvo za zdravje RS, s katerimi pričakujemo tvorno sodelovanje v post 
covid obdobju obnove zdravstvenega sistema v mirnem času.  
  
 
Ad. 3. /: Predlog sprememb specializacije iz intenzivne medicine 
GSS je prejel predlog Strokovnega sveta za pediatrijo SZD za spremembo specializacije iz 
intenzivne medicine. Prof. dr. Tadej Avčin je predstavil razloge za predlagano uvedbo 
dodatnega kurikuluma. Leta 2019 se je KO za pediatrično intenzivno medicino znašel v velikih 
kadrovskih težavah, ker je večina pediatrov intenzivistov zapustilo UKC Ljubljana. Na sestanku 
na ZZS so ugotovili, da bi kadrovski manjko lahko izpolnili z anesteziologi, ki bi zaključili 
prilagojeno specializacijo iz intenzivne medicine. Predlagajo spremembo kurikuluma 
specializacije pediatrične intenzivne medicine, oz. dopolnitev tako, da bi se na to specializacijo 
lahko prijavili specialisti anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne 
medicine. V program je dodano 6 mesečno kroženje na pediatričnih oddelkih. Ker sta 
ustanovitelja specializacije Intenzivna medicina Slovensko združenje za intenzivno medicino 
(SZIM) in Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM), se predlog 
SS za pediatrijo posreduje SS teh dveh spacializacij. Oba SS zaprosimo, da podajo mnenje 
glede predloga za spremembo specializacije iz intenzivne medicine. Prav tako je potrebno 
ugotoviti, koliko specialistov iz anesteziologije in perioperativne intenzivne medicine se bi 
odločilo za to specializacijo.   
 
SKLEP 3:  GSS podpira predlog, da se kurikulum vrne v ponovno obravnavo Slovenskemu 
združenju za intenzivno medicino, Slovenskemu združenju za anesteziologijo in intenzivno 
medicino ter se pred nadaljnjim odločanjem pridobi mnenje ustreznih SS.  
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Ad. 4. /: Obravnava in potrditev priporočil Vertebrološkega združenja Slovenije za oskrbo 
zlomov prsno-ledvene hrbtenice 
GSS je prejel v potrditev priporočila Vertebrološkega združenja Slovenije za oskrbo zlomov 
prsno-ledvene hrbtenice. K dokumentu so priložili soglasje Strokovnega sveta za kirurgijo SZD. 
K priporočilom, ki jih je kratko predstavil prof. dr. Radko Komadina, člani niso posredovali 
pripomb, zato so sprejeli 
 
SKLEP 4: Člani GSS potrjujejo priporočila Vertebrološkega združenja Slovenije za oskrbo 
zlomov prsno-ledvene hrbtenice kot  strokovno ustrezna in priporočajo, da se  čim prej  
objavijo v Zdravniškem vestniku. 
 
 
Ad. 5. /: Obravnava in potrditev priporočil za obravnavo bolnika z astmo na primarni in 
specialistični pulmološki ravni v Sloveniji 
GSS je prejel v potrditev posodobljena priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni 
in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji. Pripravila ga je multidisciplinarna delovna 
skupina. Strokovni svet za interno medicino SZD je izdal soglasje o strokovni ustreznosti 
priporočil. Obsežen dokument je kratko predstavil prof. dr. Zlatko Fras.  V razpravi je prof. dr. 
Tonka Poplas Susič zastavila vprašanje, ali je gradivo usklajeno z že sprejetimi priporočili za 
obravnavo bolnika z astmo na primarni ravni. Prof. dr. Zlatko Fras je povedal, da so v delovni 
skupini sodelovali tako predstavniki ZD Ljubljana kot tudi Katedre za družinsko medicino. Med 
avtorji sta navedeni tudi prof. dr. Davorina Petek in prof. dr. Tonka Poplas Susič. GSS predlaga, 
da vsi avtorji, vključno z imenovanima avtoricama, dokument ponovno pregledajo in se 
opredelijo glede svojega avtorstva pri njem.  
 
SKLEP 5: Prof. dr. Zlatko Fras naj posreduje SS za družinsko medicino zadnjo različico 
dokumenta in predlaga, da se vsi navedeni avtorji opredelijo, ali se strinjajo z vsebino v celoti, 
s čimer soglašajo, da so navedeni kot soavtorji priporočil. Po pridobitvi teh informacij, naj GSS 
priporočila ponovno obravnava. 
 
 
Ad. 6. /: Potrditev novega statuta Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno 
medicino SZD 
Prim. Matija Cevc je prisotne seznanil, da je predloženo prečiščeno besedilo v skladu s 
statutom društva SZD, zato ni zadržkov za sprejem novega statuta. Soglasno so sprejeli 
    
SKLEP 6: Člani GSS soglasno potrjujejo novi statut Slovenskega združenja za anesteziologijo in 
intenzivno medicino SZD. 
 
 
Ad. 7. /: Obravnava stališča Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice 
Slovenije glede javnih objav zdravnika Matjaža Figlja, dr. med. 
GSS je prejel v vednost stališče Odbora za pravno etična vprašanja Zdravniške zbornice 
Slovenije (OPEV ZZS) v zvezi z javnimi objavami zdravnika dr. Matjaža Figlja. OPEV ZZS  je po 
presoji predloženih zapisov in izjav ocenil, da je dr. Figelj kršil več določil Kodeksa zdravniške 
etike (KZE), zato je zadevo predal v obravnavo in presojo tožilcu Zdravniške zbornice. Tožilec 
je pred iztekom mandata s sklepom zavrgel pobudo. Po njegovem mnenju spornih elementov, 
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da bi se lahko sprožil pregon zoper zdravnika, ni. Novoizvoljeni tožilec ZZS, prof. dr. Jože 
Balažic, pa je povedal, da se z izdanim sklepom ne strinja, zato je na pravno službo ZZS že 
naslovil prošnjo, naj se preuči možnost za obnovo postopka. Predlagal je, da zadevo 
obravnava tudi Častno razsodišče SZD (ČR SZD), saj je dr. Figelj član SZD. Soglasno so sprejeli  
 
SKLEP 7: GSS zaprosi ČR SZD, da presodi, ali je dr. Figelj, ki je član SZD, ravnal v nasprotju s 
Kodeksom zdravniške etike. 
 
Ad. 8. /: 
1. GSS je obravnaval predlog imenovanja novih članov Strokovnega sveta za anesteziologijo 
in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo SZD, ki ga je zaradi poteka mandata 
članov posredoval Upravni odbor SZAIM. Soglasno so sprejeli  
 
SKLEP 8.1.: Na predlog Upravnega odbora SZAIM SZD se v Strokovni svet za anesteziologijo in 
reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo SZD imenujejo naslednji člani: Blaž 
Peček, dr. med., prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., doc. dr. Andreja Moller Petrun, dr. med., 
DESA, Silva Ostojić Kapš, dr. med., doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA, izr. prof. dr. 
Tatjana Stopar Pintarič, izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 
  
 
Zapisala:                Predsednica GSS:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

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


