
 

Stran | 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI STROKOVNI SVET                   Ljubljana, 25. maj 2021 
 

ZAPISNIK 
 

 
6. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki 
videokonference v torek, 11. maja 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. 
 
Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani 
 
 
 
DNEVNI RED: 
        

1. Pregled zapisnika 5. redne seje GSS; M. Šoštarič 
2. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za dermatovenerologijo SZD; M. Šoštarič 
3. Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije za področje oftalmologije; 

M. Hawlina 
4. Obravnava pobude za ustanovitev Slovenskega društva za estetsko medicino in anti-

aging v sklopu Slovenskega zdravniškega društva; M. Cevc 
5. Novi kodeks zdravniške etike – predlog WMA; R. Komadina 
6. Strokovni program 158. Kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
7. Razno 

 
 
Predsednica GSS prof. dr. Maja Šoštarič pozdravi prisotne in se jim zahvali za udeležbo ter 
predstavi dnevni red 6. redne seje. 
 
 
Ad. 1. /:  Pregled zapisnika 5. redne seje GSS; M. Šoštarič 
Na zapisnik 5. redne seje GSS ni pripomb. 
 
SKLEP 1:  
Na zapisnik 5. redne seje GSS ni bilo pripomb, zato je zapisnik sprejet. 
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Prof. dr. Maja Šoštarič omeni razpravo prejšnih sej na temo specializacije diplomiranih 
medicinskih sester. V zapisniku 5. seje je navedeno, da je Slovensko zdravniško društvo 
medicinskim sestram posredovalo dodatna vprašanja, strokovnim svetom, ki jih medicinske 
sestre predlagajo za prve specializacije, pa je posredovalo dopis s prošnjo po opredelitvi do 
vprašanj. Prof. dr. Maja Šoštarič  prosi predsednike strokovnih svetov za družinsko medicino, 
nevrologijo in urgentno medicino, da se opredeljio do poslanih vprašanj. Ko bo Slovensko 
zdravniško društvo prejelo odgovore s strani medicinskih sester, jih bo ponovno obravnavalo 
na seji Glavnega strokovnega sveta. 
Doc. dr. Blaž Koritnik prisotne seznani, da s strani medicinskih sester niso prejeli dodatnih 
pojasnil. 
Doc. dr. Martin Rakuša omeni, da tudi Strokovna sekcija za nevrologijo ni prejela vprašanj s 
strani medicinskih sester. 
Prof. dr. Maja Šoštarič predpostavlja, da so se, ali se še bodo, medicinske sestre pred 
predlagano specializacijo obrnile na Strokovna združenja in opredelile kurikulum ter delo, ki  
ga bodo opravljale s pridobljeno specializacijo ter razlago, kako bi njihovo delo vplivalo na 
delo zdravnikov. 
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani, da so tudi na seji Koordinacije zdravniških 
organizacij obravnavali pobudo o specializacijah medicinskih sester, pri čemer opozori na 
terminološko problematiko, saj gre za izrazoslovje, ki se uporablja za izobrazbo zdravnikov, 
pri čemer znanje in zahtevnost kurikuluma nista primerljiva. Z uporabo termina specializacija 
se poskuša doseči analogija z medicino, kar ni sprejemljivo. 
 
 
 
Ad. 2. /:  Potrditev novih članov Strokovnega sveta za dermatovenerologijo SZD; M. 
Šoštarič 
Prof. dr. Maja Šoštarič prisotne seznani, da je izbor predlaganih članov skladen s statutom 
Slovenskega zdravniškega društva in predlaga potrditev novih članov Strokovnega sveta za 
dermatovenerologijo (prof. dr. Igor Bertenjev - predsednik, Nataša Koser Kolar - 
podpredsednica, prim. Boris Kralj, asist. Dr. Mateja Starbek Zorko, prof. dr. Jovan Miljković). 
Prisotni se s predlogom strinjajo. 

 
SKLEP 2: Glavni strokovni svet se strinja s sestavo Strokovnega sveta za 
dermatovenerologijo. 
 
 
 
Ad. 3. /: Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije za področje 
oftalmologije; M. Hawlina 
Prof. dr. Marko Hawlina omeni, da so oftamologi Glavnemu strokovnemu svetu, pred enim 
letom, predstavili prenovljen program specializacije za področje oftamologije, pri čemer je 
prišlo do diskusije glede dolžine trajanja programa. Prvotno naj bi program trajal 5 let in pol, 
kar je neskladno s slovensko zakonodajo. Ta namreč omogoča le 1 leto daljši program 
specializacije, kot ga vsebuje evropska direktiva, kar pomeni, da program specializacije lahko 
traja 3 leta plus 1 leto, torej skupaj 4 leta. Opozori, da je trenutna dolžina specializacije 4 leta 
in pol. 
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Glavni strokovni svet se je pred enim letom soglasno strinjal, da obstajajo strokovni razlogi za 
podaljšanje specializacije, vendar je bil program specializacije zardi dolžine trajanja (5 let in 
pol) zavrnjen pri Zdravniški zbornici Slovenije. Trenuten predlog trajanja specializacije je 5 let. 
Vsebinsko program ni bistveno spremenjen, je pa bolj zgoščen, poleg tega je vanj vključen 
tudi modul paliativne medicine. 
 
SKLEP 3: Glavni strokovni svet se je seznanil s kurikulumom specializacije in ga potrdil, kar 
pomeni, da gre v nadaljnjo obravnavo na Zdravniško zbornico Slovenije in Ministrstvo za 
zdravje. 
 
 
Ad. 4. /: Obravnava pobude za ustanovitev Slovenskega društva za estetsko medicino in 
anti-aging v sklopu Slovenskega zdravniškega društva; M. Cevc 
Prof. dr. Maja Šoštarič prisotne seznani, da je Slovensko zdravniško društvo, s strani Mariusza 
Kosija, specialista ginekologije in porodništva, prejelo pobudo za ustanovitev Slovenskega 
društva za estetsko medicino in anti-aging in preda besedo prim. Matiji Cevcu. 
Prim. Matija Cevc prisotne seznani, da se skladno s Statutom Slovenskega zdravniškega 
društva, Slovensko društvo za estetsko medicino in anti-aging ne more imenovati „društvo”, 
lahko pa se imenuje „združenje”. Za ustanovitev novega interdisciplinarnega združenja 
morajo vpletena združenja dati soglasje. 
Po mnenju prim. Matije Cevca gre za poslovno združenje, ki bi kot združenje pod okriljem 
Slovenskega zdravniškega društva pridobilo strokoven pomen, in predlaga, da bi mnenje o 
ustanovitvi Združenja za estetsko medicino in anti – aging posredovala združenja, ki jih 
Mariusz Kosi omenja v pobudi. 
Prof. dr. Radko Komadina se s predlaganim strinja in omeni, da so v Slovenskem zdravniškem 
društvu enako delovali pred nekaj leti, obenem pa opozori na strokovno vprašanje 
lepote/nelepote kot diagnoze. 
Prim. Matija Cevc prisotnim prebere združenja, ki naj bi jih združevalo Slovensko društvo za 
estetsko medicino in anti-aging in jih Mariusz Kosi omenja v pobudi: združenje za splošno 
medicino, kirurgijo, endokrinologijo, interno medicino, prehrano, dermatologijo, 
ginekologijo, dentalno medicino, angiologijo, ortopedijo in fiziologijo, pa tudi antropologijo, 
filozofijo, pedagogiko, psihologijo in sociologijo. 
Doc. dr. Martin Rakuša postavi vprašanje glede možnosti članov iz drugih področij v 
strokovnih združenjih SZD. 
Prim. Matija Cevc pojasni, da so med člani nekaterih drugih društev tudi člani iż drugih 
področij, vendar le -  ti ne morejo biti voljeni na fukncije SZD, ki bi lahko vplivale na delovanje 
SZD. 
Prof. dr. Radko Komadina doda, da je potrebno obstoječa združenja vprašati, ali se dejavnost 
pojavlja na novo, ali je morda že vključena v obstoječa združenja SZD. 
Prim. Matija Cevc predlaga, da bi bilo smiselno vprašati pobudnike za ustanovitev Slovenskega 
društva za estetsko medicino in anti-aging o namenu novega združenja v okviru medicinske 
stroke. 
Prof. dr. Maja Šoštarič povzame, da je potrebno rešiti pravno vprašanje glede poimenovanja 
in nato za mnenje vprašati združenja, ki imajo sorodna strokovna področja. Predlaga, da bi 
Mariusz Kosija povabili na sestanek z namenom predstavitve predlaganega združenja. 
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SKLEP: Mariusz Kosija povabimo na sestanek naslednje seje Glavnega strokovnega sveta, 
kjer mu predstavimo vprašanja, ki jih nato posredujemo sorodnim strokovnim sekcijam. 
 
 
 
Ad. 5. /: Novi kodeks zdravniške etike – predlog WMA; R. Komadina 
Prof. dr. Jože Balažič, predsednik Komisije za medicinsko etiko Slovenskega zdravniškega 
društva, omeni, da je kodeks Slovenskega zdravniškega društva dober in sodoben posnetek 
predloga novega Etičnega kodeksa WMA, z izjemo nekaj členov vezanih na okolje. Zato 
predlaga, da bi Etični kodeks Slovenskega zdravniškega društva ostal enak z dodatkom člena 
ali dveh, ki bi bila vezana na okolje. Omeni, da bi predlog novega Etičnega kodeksa WMA 
posredovali tudi prof. dr. Matjažu Zwittru, s čimer se vsi priostni strinjajo.  
Prof. dr. Radko Komadina se strinja, da spremembe Etičnega kodeksa SZD niso potrebne, saj 
je predlog novega Kodeksa WMA bolj ohlapen od Etičnega kodeksa SZD. 
Prim. Matija Cevc razloži, da je WMA posredovala predlog novega Etičnega kodeksa v pregled 
in morebitne pripombe.  
Prof. dr. Jože Balažič, predlaga, da se Slovensko zdravniško društvo zahvali za poslan predlog 
novega Etičnega kodeksa WMA na katerega SZD nima večjih vsebinskih pripomb. 
 
 
SKLEP 5: Na nov osnutek Etičnega kodeksa WMA ni večjih vsebinskih pripomb, o čemer se 
obvesti WMA in se jim zahvali za posredovan predlog. 
 
 
 
Ad. 6. /: Strokovni program 158. Kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
Prof. dr. Maja Šoštarič ponovno prosi strokovne sekcije za sodelovanje pri nastajanju 
strokovnega programa Kongresa Slovenskega zdravniškega društva, ki bo v mesecu oktobru. 
Naslov strokovne teme je »Dosežki slovenske medicine in pogledi v prihodnost«. 
Prisotnim predstavi, da bosta stanovski del Kongresa in slovesnost ob jubilejnih obletnicah 
potekala predčasno, medtem ko bo strokovni del Kongresa potekal tretji petek v oktobru, kar 
je 15. oktobra 2021.  
Stanovski del Kongresa na temo »Akademska medicina v Sloveniji« bo potekal v soboto, 11. 
septembra, prav tako obeleženje 90. letnika Zdravniškega vestnika in 160. obletnica 
Slovenskega zdravniškega društva. Vabilo na Kongres so že prejeli vsi člani SZD. V okviru 
slovesnosti ob 90. letniku Zdravniškega vestnika bo potekala predstavitev slovenske 
medicinske besede, ki jo pripravljajo kolegi iz Zdravniškega vestnika z urednico prof. dr. 
Ksenijo Geršak. Slovesnost bodo popestrili glasbeniki iz zdravniških vrst in študentje medicine, 
čemur bo sledila svečana večerja. Prisotni bodo tudi gostje iz tujine. 
Prof. dr. Maja Šoštarič je prepričana, da ima vsako strokovno združenje primerne dosežke, saj 
jih je bilo v preteklih letih veliko, zato prosi vse prisotne za razmislek in posredovanje 
predlogov tem ter predavateljev, še pred poletnimi počitnicami.  
Prof. dr. Radko Komadina se strinja s prof. dr. Majo Šoštarič in omeni, da bodo primariati 
podeljeni v okviru strokovnega dela Kongresa, torej 15. oktobra.  
 
SKLEP 6: Strokovni sveti posredujejo predloge tem in predavateljev na temo “Dosežki 
slovenske medicine in pogledi v prihodnost”pred poletnimi počitnicami. 
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Zapisala:                Predsednica GSS:   
Ula Ukmar                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr.  med. 
 

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


