GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 25. oktober 2021
ZAPISNIK

9. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki
videokonference v torek, 12. oktobra 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:
Pregled zapisnika 8. redne seje GSS; M. Šoštarič
Predlog za spremembo specializacije iz javnega zdravja; P. Vračko, V. Zadnik
Strokovni program 158. kongresa SZD; M. Šoštarič
Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje s področja paliativne oskrbe;
M. Šoštarič
5. Razno
1.
2.
3.
4.

Ad. 1. /: Pregled zapisnika 8. redne seje GSS
K zapisniku 8. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli –
SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 8. redne seje GSS.

Ad. 2. /: Predlog za spremembo specializacije iz javnega zdravja; P. Vračko, V. Zadnik
Mag. Pia Vračko, dr. med., in prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., sta predstavili predlog
prenovljenega programa specializacije iz javnega zdravja, ki ga je na pobudo SZD in ZZS
pripravila za to imenovana delovna skupina. Dopolnitev obstoječega programa temelji na
UEMS Public Health ETR, ASPHER Public Health Curriculum, usmeritvah SIZ za prenovo
programov specializacij in trenutno veljavni zakonodaji. Dokument je nastal v sodelovanju s
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številnimi specialisti javnega zdravja in z vključitvijo široke strokovne javnosti. Prenovljeni
program prinaša naslednje številne novosti: strukturiran urnik in kurikulum programa,
določitev učnih ciljev po posameznih vsebinskih sklopih in ravneh znanja, nabor osnovne
literature za vsak učni sklop, opredelitev splošnih in specifičnih kompetenc zdravnika
specialista javnega zdravja, podaljšanje programa za pridobivanje izbirnih poglobljenih znanj
za obdobje 1 leta. Tako se bo skupno trajanje specializacije podaljšalo iz 4 na 5 let. Dodatna
novost je tudi e-List specializanta. Elementi, ki se že izvajajo (upravljanje s kakovostjo
specializacije, načrt preverjanja znanja in mehkih veščin, obveznosti letnega razgovora,
dopolnjena navodila za pripravo specialistične naloge), bodo odslej tudi uradni del programa.
V razpravi, ki je sledila, je bil predlog deležen predvsem pohval za strukturo in vsebino, ki sledi
kompetenčnem modelu in je usklajen z usmeritvami UEMS. Izražen je bi interes kliničnih strok
za sodelovanje in povezovanje s stroko javnega zdravja, še posebej na področju
epidemiološkega spremljanja bolezni in raziskav. Na področju nalezljivih bolezni je bila
podana iniciativa za sodelovanje strok javnega zdravja in infekcijskih bolezni.
Sprejme se sklep –
SKLEP 2: Člani GSS so se seznanili s predlogom sprememb in potrdili prenovljeni program
specializacije iz javnega zdravja. Potrjeni program se pošlje na ZZS v nadaljni postopek
sprejemanja.

Ad. 3. /: Strokovni program 158. Kongresa SZD; M. Šoštarič
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je prisotne seznanila s celotnim programom 158. kongresa SZD, ki
bo potekal 15. oktobra 2021 in člane GSS ponovno povabila, da se udeležijo strokovnega
srečanja in večerne slovesnosti, na kateri se bo podelilo Gerbčevo priznanje, Dergančevo
priznanje in diplome novoimenovanim častnim članom Slovenskega zdravniškega društva ter
listine novoimenovanim primarijem.

Ad. 4. /: Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje s področja paliativne
oskrbe; M. Šoštarič
Člani GSS so se seznanili s prejemom predloga Maje Kolšek-Šušteršič, dr. med., za dodelitev
diplom za dodatno znanje s področja paliativne oskrbe kandidatom, ki so opravili zaključni
izpit. Priloženi zapisniki o uspešno opravljenih izpitih dokazujejo, da so kandidati opravili
izpite in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome. Sprejme se sklep –
SKLEP 4:
Na seji se je obravnaval predlog Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe pri SZD za
dodelitev diplom za dodatno znanje s področja paliativne oskrbe kandidatom, ki so opravili
zaključni izpit in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome.
Diplomo za dodatno znanje s področja paliativne oskrbe prejmejo Vesna Arcet Rodič, dr.
med., Anja Kokalj Palandačič, dr. med., Andreja Sevšek Krajšek, dr. med., Simona Šilec, dr.
med., Urška Trebičnik, dr. med., Iztok Rozman, dr. med., Vida Vrečar, dr. med., Špela Baznik,
dr. med., Sara Bertok, dr. med., Marija Burnik, dr. med., Marjeta Demšar,dr. med., Petra
Gornik, dr. med., Barbara Grm, dr. med., Vesna Milojevič Teršek, dr. med., Branka Štigl, dr.
med., Ana Švigelj, dr.med., Antoneta Živanović, dr. med., Alja Beznec, dr. med., Vesna
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Borovnik Lesjak, dr. med., Luka Čavka, dr. med., dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med., Andreja
Čičak, dr. med., Ines Gumilar, dr. med., Nataša Habe, dr. med., Tanja Ješe, dr. med., Simona
Kos, dr. med., Jasmina Markovič Božič, dr. med., Anja Oman Puntar, dr. med., Anja Prelog
Hozjan, dr. med., Hema Smrekar, dr. med., Alenka Spindler Vesel, dr. med., Katarina Trdin, dr.
med., Mojca Žerdin, dr. med., Veronika Vezjak, dr. med., Ana Šubic, dr. med.
Ad. 5. /: Razno
Prim. Matija Cevc je predstavil pobudo oz. prošnjo KZO, da bi GSS sprejel ustrezno odločitev
in podprl njihov predlog o spremembi postopka za vpis na Medicinsko fakulteto. Ugotavlja se
namreč, da marsikateri od zdaj delujočih zdravnikov ne bi bil sprejet na Medicinsko fakulteto
pod zdaj veljavnimi pogoji, ko se upoštevajo izključno le točke, pridobljene na izobraževanju
na srednji stopnji (letni uspeh in matura). Zato menijo, da bi bilo potrebno ponovno uvesti
sprejemne izpite. Na ta način bi se dosegla ustreznejša izbira kandidatov, ki bodo po
končanem študiju opravljali zdravniški poklic. Pri sedanjem sistemu so v prednosti t.i. pridna
dekleta, ki imajo običajno boljše ocene v gimnaziji in zato pridejo lažje na Medicinsko
fakulteto. Sprejemni postopek za vpis na Medicinsko fakulteto bi temeljil na kombinaciji
rezultatov sprejemnega izpita, točk, pridobljenih pri maturi in psihološkega testa oz.
intervjuja. Z uvedbo tega predloga za izbiro kandidatov za vpis na MF bi lahko privabili
nekoliko drugačen profil bodočih zdravnikov. Ne nazadnje je pomembna tudi uravnoteženost
populacije zdravnikov glede na spol.
V kratki razpravi so člani GSS menili, da je predlagana sprememba smiselna, vendar pa bo
potrebno vprašanju posvetiti še veliko pozornosti v bližnji prihodnosti. Predlagajo, da se za ta
namen oblikuje strokovna skupina, ki bi pripravila osnovna izhodišča za razpravo in predloge
zaključkov.
SKLEP 5:
Člani GSS so se seznanili s predlogom KZO o vsebinski spremembi postopka za vpis na
Medicinsko fakulteto. Pobudi so naklonjeni, a menijo, da je zanjo potrebna podrobnejša
razprava, zato se bo ta točka obravnavala na naslednji seji GSS.

Zapisala:
Irena Perne

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