GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 13. julija 2021
ZAPISNIK

7. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v
obliki videokonference v torek, 8. junija 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 6. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Strokovni program 158. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina
3. Obravnava pobude za ustanovitev Slovenskega društva za estetsko medicino in
anti-aging v sklopu Slovenskega zdravniškega društva; M. Kosi
4. Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje iz obvladovanja bolečine;
M. Šoštarič
5. 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 6. redne seje GSS; M. Šoštarič
Na zapisnik 6. redne seje GSS ni pripomb.
SKLEP 1:
Na zapisnik 6. redne seje GSS ni bilo pripomb, zato je zapisnik sprejet.

Ad. 2. /: Strokovni program 158. kongresa SZD; M. Šoštarič
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič prisotne opomni, naj, če še niso, pošljejo predloge tem, ki bodo
obravnavane v okviru strokovnega dela Kongresa Slovenskega zdravniškega društva v
mesecu oktobru. Naslov strokovne teme Kongresa je »Dosežki slovenske medicine in
pogledi v prihodnost«, v okviru katere bodo predstavljeni največji dosežki medicine, tako
v svetovnem kot v slovenskem prostoru.
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Nekateri predsedniki Strokovnih svetov (prof. dr. Samo Fokter: Strokovni svet za
ortopedijo; prof. dr. Metka Volavšek: Strokovni svet za patologijo in sodno medicino; doc.
dr. Blaž Koritnik: Strokovni svet za nevrologijo; Simona Borštnar: Strokovni svet za
onkologijo) poročajo o aktivnostih glede izbora tem. Prof. dr. Samo Fokter postavi
vprašanje, ali lahko predlog posredujejo do konca junija, na katero izr. prof. dr. Maja
Šoštarič odgovori pritrdilno in doda, da bo dokončni program oblikovan v avgustu. Prisotni
se strinjajo, da bodo predloge tem posredovali do konca junija.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič prisotne povabi na slovesnost ob 160. obletnici Slovenskega
zdravniškega društva in 90. letniku delovanja Zdravniškega vestnika, ki bo v soboto, 11.
septembra 2021, v Kongresnem centru Hotela Union.
Prof. dr. Radko Komadina prisotne povabi na strokovno srečanje Slovenske medicinske
akademije na temo » Zasenčiti korono – kaj nam je razkrila epidemija in kako to
uporabiti za izboljšanje slovenske medicine«, ki bo v petek, 11. junija 2021, med 15. in 18.
uro.
SKLEP 2: Strokovni sveti bodo do konca junija poslali predloge tem, ki jih bodo predstavili
na 158. kongresu SZD v oktobru.

Ad. 3. /: Obravnava pobude za ustanovitev Slovenskega društva za estetsko medicino in
anti-aging v sklopu Slovenskega zdravniškega društva; M. Kosi
Slovensko zdravniško društvo je od Mariusza Kosija prejelo pobudo za ustanovitev
Slovenskega društva za estetsko medicino in anti-aging, zato izr. prof. dr. Maja Šoštarič
preda besedo Mariuszu Kosiju.
Mariusz Kosi se predstavi in pove, da je študij estetske medicine in anti-aginga končal v
okviru Poljskega zdravniškega društva in Evropskega mednarodnega združenja. Estetska
medicina obravnava pacienta celostno, ne le glede na bolezensko stanje, kar pomeni, da
zdravnik zazna tudi težave, ki niso povezane samo z njegovo specializacijo, in v primeru
le-teh pacienta usmeri k primernemu specialistu. Estetska medicina obravnava psihično in
fizično stanje pacienta. Prisotne seznani, da podiplomski študij estetske medicine in
anti-aginga obstaja v 32 državah, da na Poljskem obstaja specializacija estetske medicine
že 25 let in da je bilo na Hrvaškem Združenje za estetsko medicino ustanovljeno pred
dvema letoma. Delovanje združenja predstavi kot multidisciplinarno, z vključitvijo različnih
specialistov: dermatologov, stomatologov, kirurgov, plastičnih kirurgov, psihiatrov,
nevrologov ... Po končani predstavitvi prisotne prosi za podporo pri ustanovitvi združenja
za estetsko medicino in anti-aging v sklopu Slovenskega zdravniškega društva.
Prof. dr. Radko Komadina postavi vprašanje, ali gre za dejavnost programov, ki se v
Sloveniji že izvajajo, ali gre za izključno samoplačniško dejavnost.
Mariusz Kosi odgovori, da gre v večini primerov za samoplačniško dejavnost in da je
estetska medicina mlada veja, ki vključuje številne specialnosti, zaradi česar je težko
uvrščena v sistem javnega zdravja. Ob tej priložnosti omeni, da se v Sloveniji že izvajajo
določeni posegi s področja estetske medicine (npr. izboljšava videza), pri katerih bi bilo
treba paciente opozoriti tudi o negativnih posledicah teh posegov. Namen združenja je
svetovanje in zaščita pacientov, ustrezno reševanje zapletov in onemogočanje izvajanja
storitev nepooblaščenim izvajalcem.
Prof. dr. Radko Komadina vpraša, ali gre tu za bolnike ali za zdrave osebe.
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Mariusz Kosi meni, da vsak, ki ni zadovoljen s svojim videzom, je bolnik. Sporno se mu zdi,
da se je področje estetske medicine začelo s kirurškimi posegi, brez psihološke in
psihiatrične podpore.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič postavi vprašanje, ali je z estetsko medicino mišljena predvsem
estetska kirurgija ali tudi druga področja medicine, pri čemer estetska kirurgija predstavlja
le manjši del estetske medicine.
Mariusz Kosi odgovori pritrdilno, saj estetska medicina obravnava pacienta holistično,
torej gre za sintezo medicine, pri čemer je cilj izboljšanje kakovosti življenja in
preprečevanje splošnega staranja organizma.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič vpraša, ali so se že povezali z drugimi specialisti in ali že imajo
ustanovljeno delovno skupino, na kar Mariusz Kosi odgovori nikalno.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič postavi vprašanje o programu dela in projektih; kako je področje
estetske medicine urejeno s specializacijami, dodatnim in posebnimi znanji.
Mariusz Kosi pove, da je že nekaj kolegov iz Slovenije in tujine izrazilo željo po vključitvi v
združenje estetske medicine. Če bo Združenje aktivno delovalo dve leti, bodo lahko
zaprosili tudi za članstvo v Evropskem združenju za estetsko medicino.
Doc. dr. Blaža Koritnika zanima, kakšna je vloga nevrologov v takšnem združenju.
Mariusz Kosi razloži, da je znanje nevrologov neobhodno, da pa je potrebno tudi znanje
drugih specialnosti. Cilj je ugotoviti razloge za prehitro staranje, zakaj se nekateri starajo
hitreje, drugi počasneje, kaj je razlog za upad kognitivnih sposobnosti žensk, ko pridejo v
menopavzo …
Dr. Simona Borštnar vpraša, zakaj v združenju za estetsko medicino ne bo dermatologov
in estetskih kirurgov.
Marius Kosi odgovori, da dermatologi in estetski kirurgi niso izvzeti, ter ponovno opozori,
da estetska medicina pacienta obravnava celostno in ne le na podlagi videza.
Dr. Simona Borštnar omeni, da vidi pomen združenja predvsem v tem, da opozarja na
posege, ki niso primerni in ki so nevarni za paciente (nezadostno izobražen kader).
Poudari, da bi moralo združenje za estetsko medicino opozarjati na tveganja in k posegom
pristopiti strokovno in znanstveno.
Mariusz Kosi pritrdi in doda, da gre za poznavanje znanstveno dokazanih tehnik in posledic
določenih posegov, s katerimi je treba seznaniti paciente in jih usmeriti k primernemu
specialistu.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič zaključi, da podpira ustanovitev združenja za estetsko medicino
in anti-aging in da gre za multidisciplinaren pristop, zaradi česar je potrebno, da so v
združenju prisotne tudi druge specialnosti.
Prof. dr. Nataša Ihan, ki se je priključila kasneje, pripomni, da morajo biti v združenje nujno
vključeni tisti, ki imajo v nazivu pojem »estetska kirurgija«, ki je osnovna specializacija
plastične kirurgije.
Mariusz Kosi razloži, da je že navezal stik s posameznimi plastičnimi kirurgi, in ponovno
opomni na razliko med estetsko medicino in estetsko kirurgijo.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič razume združenje za estetsko medicino kot povezovalno in
odgovorno za vodenje regulative na tem področju, saj se bodo v nasprotnem primeru z
estetsko medicino ukvarjale različne stroke.
Dr. Božena Kotnik Kevorkijan postavi vprašanje, ali je star človek grd.
Mariusz Kosi razloži na primeru hormonov in prehranskih dopolnil, pri katerih za nekatere
poznamo vpliv, za druge pa ne, zato je smiselno, da paciente zavarujemo in izobražujemo
o znanstveno podprtih dokazih.
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Prof. dr. Borut Peterlin se zahvali za predstavitev in predlaga, da se naredi močan strokovni
načrt, iz katerega bo jasno razvidno, kaj je dodatna vrednost združenja za estetsko
medicino in anti-aging. Dodatno postavi vprašanje, ali je v estetsko medicino vključena tudi
genetika.
Mariusz Kosi odgovori pritrdilno in pojasni, da so v program študija vključene vse
specialnosti ter da so po njegovem mnenju ravno genetiki na prvem mestu.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič predlaga sprejetje sklepa, da je bil Glavni strokovni svet
seznanjen s pobudo ustanovitve združenja za estetsko medicino in anti-aging in da morajo
pobudniki ustanovitve združenja pripraviti natančen strokovni program s predlogom
ustanovnih članov iz subpodročij s poudarjeno multidisciplinarnostjo in ga posredovati na
Glavni strokovni svet, ki bo na podlagi poslanih dokumentov razpravljal o ustanovitvi
združenja, s čimer se vsi prisotni strinjajo.

SKLEP 3: Glavni strokovni svet je bil seznanjen s pobudo o ustanovitvi Združenja za
estetsko medicino in anti-aging. Po prejemu strokovnega programa, navedbi ustanovnih
članov s poudarjeno multidisciplinarnostjo bo na seji Glavnega strokovnega sveta
potekala razprava glede ustanovitve združenja.
Ad. 4. /: Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje iz obvladovanja bolečine;
SZD je prejelo popolne zapisnike o dodatnih znanjih s področja obvladovanja bolečin in
bo podelilo diplome za tečajnike, ki so uspešno zaključili dodatna znanja. Diplome
prejmejo naslednji tečajniki: dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med., dr. Alenka Spindler
Vesel, dr. med., Katarina Marušič, dr. med., Nina Kafel Jere, dr. med., Maja Mlinar, dr.
med. in Stanislav Malačič, dr. med.

SKLEP: Podelijo se diplome za tečajnike, ki so uspešno zaključili dodatna znanja iz
obvladovanja bolečine.
Ad. 5. /: Pobuda za spremembo specializacije iz radiologije
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič preda besedo izr. prof. dr. Dimitriju Kuhlju, ki predstavi predlog
spremembe specializacije iz radiologije. Prisotne seznani, da predlagane spremembe
specializacije v praksi že potekajo in da je potrebna le še formalna sprememba.
Specializacija urgentne radiologije vključuje 4 leta obveznega izobraževanja in 1 leto
izbirnega izobraževanja. V praksi to pomeni, da posamezniki lahko opravijo izbirno
izobraževanje v obdobju štirih let specializacije, tistim, ki pa v okviru obveznega
izobraževanja niso uspeli narediti dovolj posegov oz. diagnostične radiologije, se
specializacija podaljša za 1 leto, v katerem morajo opraviti manjkajoče število posegov.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič vpraša, ali je bil predlog sprejet na strokovnem svetu, na kar izr.
prof. dr. Dimitrij Kuhelj odgovori, da je to sklep Strokovnega sveta za radiologijo.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič prosi za zapisnik sestanka Strokovnega sveta za radiologijo, na
katerem je bil sprejet sklep o spremembi specializacije.
Pobuda za spremembo specializacije bo poslana na Zdravniško zbornico Slovenije, ko bo
Glavni strokovni svet prejel zapisnik Strokovnega sveta za radiologijo, na katerem je bila
sprememba specializacije potrjena.
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SKLEP 5: Glavni strokovni svet bo pobudo za spremembo specializacije posredoval v
obravnavo Zdravniški zbornici Slovenije takoj, ko prejme zapisnik sestanka Strokovnega
sveta za radiologijo, na katerem je bila sprememba specializacije potrjena.
Ad. 6. /: Razno
Prof. dr. Radko Komadina seznani člane Glavnega strokovnega sveta o problematiki, ki se
pojavlja v urgentnih centrih. V Sloveniji je 107 specialistov urgentne medicine, od katerih je
samo 81 zaposlenih v zdravstvenih domovih. Specialisti urgentne medicine iz Celja ne želijo
delati v urgentnem centru ali zdravstvenem domu, ampak na terenu. Prav tako urgentne
centre zapuščajo internisti. Predvideva, da je podobna situacija tudi v drugih urgentnih
centrih.
Razlog je pomanjkljiva zakonodaja, saj je v 44. členu Zakona o zdravniški službi navedeno,
da morajo zdravniki participirati v dežurni službi, kar velja tudi za primarni nivo. Nekateri
zdravstveni domovi so to dejavnost ohranili, nekateri pa ne. V Sloveniji se to rešuje na
različne načine, večinoma pa akutno zboleli državljani vstopajo v zdravstveni sistem
direktno, torej v bolnišnico. Urgentni centri so bili ustanovljeni kot »nove urgentne
bolnišnice«. Tako specialisti urgentne medicine delajo pri dveh delodajalcih, zaradi česar
zanje ne veljajo časovne omejitve dolžine delovnega časa.
Prof. dr. Radko Komadina prisotne seznani tudi s problematiko diplomantov medicinske
fakultete, ki po zaključku fakultete, v nasprotju z diplomanti drugih fakultet, nimajo poklica
in ne morejo začeti delati. S tem razlogom bi morali za zdravnika s strokovnim izpitom
uvesti zdravniško licenco, ki bi bila dosmrtna in bi jo imeli vsi zdravniki po končanem
študiju, vse od upokojitve. S tem bi dobili pravico do pisanja receptov, napotnic in pravico,
da delajo v obsegu splošne medicine. To bi bila zdravniška licenca, trenutna licenca pa bi
bila specialistična licenca, ki jo je treba obnavljati vsakih 7 let in jo zdravnik prejme po
zaključeni specializaciji. To pomeni, da bi zdravnike z zdravniško licenco lahko takoj
uporabili za delo v urgentnih centrih, v zdravstvenih domovih in v bolnišnicah. Zdravnik z
zdravniško licenco bi lahko delal na področjih, ki jih je osvojil na dodiplomskemu študiju na
medicinski fakulteti.
S tem se zaključi 7. redna seja GSS.
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič se prisotnim zahvali za udeležbo in jih obvesti, da je naslednja
redna seja GSS septembra. Če bo potrebno, bo v poletnih mesecih potekala dopisna seja.

Zapisala:
Ula Ukmar

Predsednica GSS:
izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
Predsednik SZD:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
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