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GLAVNI STROKOVNI SVET                   Ljubljana, 19. april 2021 
 

ZAPISNIK 
 

 
5. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki 
videokonference v torek, 13. aprila 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 4. redne seje GSS; M. Šoštarič 
2. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za infektologijo SZD; M. Šoštarič 
3. Priporočila za rabo nujne kontracepcije; M. Šoštarič 
4. Obravnava pobude za predstavitev strokovnih izhodišč kliničnih specializacij s področja 

zdravstvene nege; M. Šoštarič 
5. Določitev strokovne teme 158. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
6. Razno 

 
 
Ad. 1. /:  Pregled zapisnika 4. redne seje GSS 
doc. dr. Primož Gradišek je poslal predlog za dopolnitev točke Ad.3 zapisnika, kot sledi:  
 
„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 s specialisti anesteziologi, ki bi 
zaključili prilagojeno specializacijo iz intenzivne medicine – pediatrična usmeritev. Predlagajo 
spremembo kurikuluma specializacije pediatrične intenzivne medicine – pediatrična 
usmeritev, oz. dopolnitev tako, da bi se na to specializacijo lahko prijavili specialisti 
anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. V programu je 
dodano 6 mesečno kroženje po pediatričnih oddelkih.  
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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 specializacij. Oba SS zaprosimo, da podajo 
mnenje glede predloga za spremembo specializacije iz intenzivne medicine – pediatrična 
usmeritev, ko pridobita mnenji  obeh ustanoviteljev specializacije (SZIM in SZAIM). Prav 
tako je potrebno ugotoviti, koliko specialistov iz anesteziologije in perioperativne intenzivne 
medicine se bi odločilo za to specializacijo.”     
 
Ostali člani GSS  k zapisniku 4. redne seje GSS niso prispevali pripomb, zato so soglasno  
sprejeli   
 
SKLEP 1:  
Potrdi se zapisnik 4. redne seje GSS s pripombami doc. dr. Primoža Gradiška tako, da se 
besedilo vključi v t.i. prečiščeno besedilo zapisnika 4. seje, ki se kot tako hrani v arhivu 
namesto predloga zapisnika. 
 
   
Ad. 2. /:  Potrditev novih članov Strokovnega sveta za infektologijo SZD   
Člani GSS so zaradi izteka mandata dosedanjih članov  obravnavali predlog za  imenovanje 
novih članov Strokovnega sveta za infektologijo SZD, ki ga je posredoval Strokovni svet za 
infektologijo SZD. GSS je soglasno sprejel 
 
SKLEP 2:  
V Strokovni svet za infektologijo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: predsednica 
dr. Božena Kotnik Kevorkijan,  člani pa: prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., doc. dr. Tatjana Lejko 
Zupanc, dr. med., prof. dr. Bojana Beović, dr. med., prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. 
 
 
 
Ad. 3. /: Priporočila za rabo nujne kontracepcije 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je seznanila prisotne z obvestilom, da so avtorice Priporočil za rabo 
nujne kontracepcije pripravile dopolnjeni dokument za ponovno obravnavo, katere prvo 
različico je prejel GSS že oktobra 2019. Priporočila so se v preteklem mandatu večkrat 
obravnavala zaradi pripomb  Združenja za ambulantno ginekologijo SZD. Pridobljeno je bilo 
strokovno mnenje KME RS in kasneje še mnenje doc. dr. Vilme Kovač, strokovnjakinje s 
področja kontracepcije. GSS je ob zadnji razpravi sklenil, da pozove avtorice k pripravi 
sprememb in dopolnitev priporočil v skladu s stališčem KME RS.  
Doc. Meglič je v nadaljevanju pojasnil, da so avtorice upoštevale vse pripombe, ki so jih podali 
strokovnjaki. Priporočila je že potrdil RSK za ginekologijo in porodništvo. Dokument mora 
obravnavati še SS za ginekologijo in porodništvo.  
 
SKLEP 3:   
GSS pozove SS za ginekologijo SZD, da obravnava Priporočila za rabo nujne kontracepcije in 
posreduje zapisnik seje, da se bo dokument lahko potrdil za objavo. 
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Ad. 4. /: Obravnava pobude za predstavitev strokovnih izhodišč za klinične specializacije s 
področja zdravstvene nege 
Člani GSS so prejeli pobudo za predstavitev strokovnih izhodišč glede načrtovanih kliničnih 
specializacij v dejavnosti zdravstvene nege. Na osnovi javnega pooblastila z odločbo 
Ministrstva za zdravje sta jih pripravili Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije  in Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v 
nadaljevanju Zbornica – Zveza). Predlog omenja klinično specializacijo s področja promocije 
zdravja in integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primari ravni zdravstvene 
dejavnosti, klinično specializacijo s področja duševnega zdravja, psihiatrije in nevrologije ter 
klinično specializacijo s podočja urgentnih stanj. Predlog se sklicujejo tudi na direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta Evrope pri prevzemanju večje odgovornosti diplomiranih 
medicinskih sester.  
 
Sledila je  obširna razprava o dokumentu, v kateri je bilo izpostavljenih več vprašanj, in sicer: 
 
-  S kakšnim namenom prihaja pobuda za predstavitev strokovnih predlogov in izhodišč  
   omenjenih specializacij na SZD?  
-  Ali Zbornica – Zveza sploh potrebujeta mnenje SZD za nadaljnje pogovore z MZ RS? 
-  Ali je res nujno, da ta področja postanejo nova specializacija, namesto da se določena znanja  
   okrepijo v  okviru dodiplomskega študija zdravstvene nege? 
-  Kaj pomenijo  te klinične specializacije za konkretno delo v klinični praksi? 
-  Kdo bo določil morebitni prenos kakršnih koli pristojnosti z zdravnikov na medicinske sestre?  
-  Ali se bo na ta način sploh še ohranila struktura po definiciji zakona o zdravniški službi, da 
    zdravnik usmerja delo zdravstvenega tima?  
-  Kako bo organizirano delo v javnem zdravstvu v primeru, da se bodo predlagane  
   specializacije uvedle? Kadra v zdravstveni negi že sedaj namreč močno primanjkuje. 
-  Kako bo zagotovljeno, da bodo bolniki deležni najboljše obravnave s področja specialistov  
   zdravstvenene nege po prenosu pristojnosti z zdravnikov? 
-  Kdaj se predvideva uvedba teh specializacij? 
 
Opozorili so zlasti, česa dokument sploh ne vsebuje: 
-  Predlog ne navaja poteka usposabljanja. 
-  Predlog ne predstavi ekonomskih posledic uvedbe novih pecializacij na zdravstveni sistem.  
-  Pristojnosti  nosilcev specializacije po pridobljeni specializaciji niso opredeljene. 
-  Kurikulum specializacije mora opredeliti čim več praktičnega dela. 
 
Postavlja se načelno vprašanje o smiselnosti prenosa dobrih praks v tujini v slovenski prostor. 
Skuša se pridobiti podatek o poti do uveljavitve takšnih specializacij. 
 
Po razpravi GSS sprejme naslednji 
 
SKLEP 4:  
4.1. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije naj GSS pisno pojasnita, kaj sploh pričakujeta 
od predlaganega sestanka s SZD, predstavita naj pisno tudi svoj pogled na potek dela po 
uveljavitvi predlaganih specializacij in podrobneje obrazložita vlogo specialistov zdravstvene 
nege. 



 

  Stran | 4  
   

4.2. Strokovne svete s področij družinska medicina, psihiatrija, nevrologija in urgentna 
medicina, ki se jim gradivo skupaj z zapisnikom GSS posreduje,  se zaprosi, da se opredelijo do 
predloga Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v zvezi z uvedbo kliničnih 
specializacij v zdravstveni negi. 
 
 
Ad. 5. /: Določitev strokovne teme 158. kongresa SZD 
Prof. dr. R. Komadina je seznanil člane, da Slovensko zdravniško društvo letos obeležuje 
pomembni obletnici, zato bomo letošnji kongres, ki se sicer tradicionalno uresniči 3. petek v 
oktobru, izpeljali v dveh delih.  
Proslava ob 160. letnici delovanja Slovenskega zdravniškega društva in 90. letniku izhajanja 
Zdravniškega vestnika bo 11. septembra 2021 v Grand hotelu Union. V sklopu tega dogodka 
bomo v sodelovanju s Slovensko medicinsko akademijo, Medicinsko fakulteto Ul in 
Medicinsko fakulteto UM predstavili stanovsko temo z naslovom: Akademska medicina kot 
razvojna priložnost za državo in posvetili pozornost Pomenu slovenske medicinske besede. 
Kongres, ki bo 15. oktobra 2021, se bo posvetil strokovni temi z naslovom: Dosežki in 
perspektive slovenske medicine. SS se povabi, da sodelujejo pri oblikovanju programa. Na 
naslednji seji GSS predstavijo svoje predloge. V primeru novega jesenskega vala epidemije 
covida-19 in zaprtja države se proslava preloži za 1 leto, kongres pa se izpelje v obliki spletnega 
srečanja. 
 
SKLEP 5:  
Člani GSS  naj do naslednje seje pripravijo predloge za strokovno temo 158. kongresa SZD z 
naslovom Dosežki in perspektive slovenske medicine. 
  
 
Ad. 6. /: 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je prisotne seznanila z dopisom v zvezi z ustanovitvijo novega 
zdravniškega društva s področju estetske medicine v sklopu Slovenskega zdravniškega društva 
Posredoval ga je dr. Mariusz Kosi.  Sprejme se naslednji  
 
SKLEP 6:  
Pobudo za ustanovitev Slovenskega društva za estetsko medicino in anti–aging v Sloveniji v 
sklopu Slovenskega zdravniškega društva se posreduje z dokumentacijo v proučitev  prim. 
Cevcu. Po prejemu njegovega mnenja se bi dokument obravnaval na naslednji seji GSS.   
 
 
 
Zapisala:                Predsednica GSS:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

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


