PRAVILNIK O SESTAVI IN DELOVANJU STROKOVNIH SVETOV SZD
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se urejata sestava in delovanje Strokovnih svetov (v nadaljevanju: SS) Zveze zdravniških društev - Slovenskega
zdravniškega društva (v nadaljevanju: SZD).
2. člen
(1) Posamezen SS je najvišje avtonomno strokovno telo določene stroke.
(2) SS je pri svojih odločitvah zavezano dosežkom znanosti, strokovno preverjenim metodam in razvoju stroke.

II. SESTAVA
3. člen
(1) SS se ustanovijo za naslednja področja in imajo naslednje število članov:
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Naziv
Strokovni svet internističnih strok
Strokovni svet za kirurgijo
Strokovni svet za ginekologijo in porodništvo
Strokovni svet za pediatrijo
Strokovni svet za nevrologijo
Strokovni svet za psihiatrijo
Strokovni svet za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno
intenzivno terapijo
Strokovni svet za infektologijo
Strokovni svet za onkologijo
Strokovni svet za ortopedijo
Strokovni svet za radiologijo in slikovno diagnostiko
Strokovni svet za patologijo in sodno medicino
Strokovni svet za družinsko medicino
Strokovni svet za otorinolaringologijo
Strokovni svet za oftalmologijo
Strokovni svet za dermatovenerologijo
Strokovni svet za intenzivno medicino
Strokovni svet za stomatologijo
Strokovni svet za medicino dela, prometa in športa
Strokovni svet za javno zdravje
Strokovni svet za fizikalno medicino in rehabilitacijo
Strokovni svet za klinično mikrobiologijo in imunologijo
Strokovni svet za transfuzijsko medicino
Strokovni svet za transplantacijo
Strokovni svet medicinsko genetiko
Strokovni svet za urgentno medicino
Strokovni svet za maksilofacialno in oralno kirurgijo
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(2) SS večjih temeljnih medicinskih ved združujejo strokovne interese vseh skupin, ki delujejo na danem področju. Strokovna
združenja in sekcije uresničujejo svoje interese preko upravnih odborov pri svojih združenjih in sekcijah in lahko predlagajo člane v
SS svojega oz. sorodnih področij.

(3) GSS lahko na lastno pobudo ali predlog ustreznega združenja SZD ukine posamezni SS ali ustanovi za posamezno medicinsko
področje nov SS. Ustanovitev novega SS mora podpreti tudi SS, h kateremu ali h katerim je to področje sodilo doslej.

4. člen
(1) Sedež SS je praviloma na Slovenskem zdravniškem društvu, ki zagotavlja prostor in administrativno pomoč za njihovo delo.
(2) Izjemoma se lahko člani SS zaradi lažjega izpolnjevanja nalog odločijo, da je začasni sedež SS tudi na drugi lokaciji.

5. člen
SS lahko za obravnavo posameznih vprašanj ustanovi delovne skupine ali povabi k sodelovanju druge strokovnjake.

III. IMENOVANJA IN MANDATI
6. člen
(1) Člane posameznih SS medicinskih strok predlagajo združenja/sekcije SZD, imenuje pa jih GSS.
(2) Združenja/sekcije, ki praviloma sodelujejo pri oblikovanju predloga članov za posamezno interesno področje SS so navedeni v
prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) V kolikor je za določeno področje zainteresiranih več združenj/sekcij, kot je možnih članov posameznega SS, se predstavniki teh
združenj/sekcij praviloma predhodno med seboj uskladijo in GSS posredujejo usklajen predlog za imenovanje članov SS.
(4) V kolikor združenja/sekcije, ki so zainteresirana za določeno področje, ne uspejo pripraviti usklajenega predloga, lahko sestavo
SS določi neposredno GSS.
(5) Pri predlogu in imenovanju članov se upošteva strokovnost in regionalno zastopanost.

7. člen
Mandat člana SS je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
8. člen
(1) Vsak SS ima predsednika in njegovega namestnika, ki ga člani izberejo izmed sebe.
(2) Mandat predsednika in njegovega namestnika je 2 leti z možnostjo ponovitve mandata.
(3) Novega predsednika in njegovega namestnika izberejo člani SS najmanj 3 mesece pred potekom funkcije aktualnega predsednika
in njegovega namestnika.
9. člen
(1) Če posameznemu članu preneha mandat zaradi odpovedi, razrešitve ali iz drugega razloga, je ustrezno združenje/sekcija dolžno
posredovati GSS nov predlog za imenovanje.
(2) GSS mora najkasneje v roku 90 dni od prenehanja mandata imenovati novega člana SS. Novi član vstopi v mandat člana, ki mu je
mandat prenehal, z vsemi njegovimi pravicami in obveznostmi.

IV. NALOGE SS

10. člen
Naloge posameznih SS so:
a. spremljanje razvoja stroke ter zdravstvene politike in njenih ukrepov, ki se nanašajo na ožje strokovno področje SS-ja,
b. usklajevanje in dokončno oblikovanje strokovnih smernic za njihovo strokovno področje,
c. predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi
podprti medicini (EBM),
d. opredelitev kazalcev kakovosti s področja njihove dejavnosti,
e. spremljanje normativov in standardov kadrovskih in materialnih virov,
f. pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ustanove, organizacije in druge naročnike, s katerimi
sklene sporazum o sodelovanju
g. sprejemanje stališč in ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil.

V. NALOGE PREDSEDNIKA IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA
12. člen
(1) Predsednik zastopa, vodi in koordinira delo SS ter sklicuje in vodi seje SS.
(2) Predsednik podpisuje akte, sklepe in druge odločitve ter dokumente, ki jih sprejema SS, ter opravlja naloge, za katere ga SS
pooblasti.
13. člen
(1) Kadar je predsednik odsoten, ga v vseh njegovih pravicah in dolžnostih polnopravno nadomešča namestnik. Če je predsedniku
prenehal mandat predčasno, ga do imenovanja novega predsednika polnopravno nadomešča namestnik.
(2) Namestnik predsednika pomaga predsedujočemu pri pripravi sej in gradiv za obravnavo na sejah.

VI. SKLICEVANJE IN VODENJE SEJ SS
14. člen
(1) Seje SS sklicuje predsednik na:
• lastno pobudo,
• na pobudo GSS,
• na pobudo polovice članov SS,
• na pobudo združenj/strokovnih sekcij.
(2) Na pobudo GSS, članov SS in združenj/sekcij, je predsednik dolžan sklicati sejo najkasneje v 1 mesecu po prejemu pismene zahteve
za sklic seje SS.
15. člen
(1) Predlog dnevnega reda, mesto ter uro seje določi predsednik. Praviloma so seje na sedežu SZD.
(2) Na sejo se vabi vse člane SS, lahko pa tudi druge, za katere predsednik meni, da je potrebno, da sodelujejo pri obravnavi gradiva.

16. člen
(1) Vrstni red in vsebino dela posamezne seje, določa predsednik.
(2) Ne glede na zapisano vsebino dnevnega reda so obvezne sestavine posamezne seje:
• sprejem dnevnega reda,
• potrditev zapisnika prejšnje seje,
• vprašanja in pobude,
• razno.
17. člen

Vabilo in gradivo za sejo se pošlje članom SS praviloma najkasneje 7 dni pred sejo. Gradivo se pošlje tudi vabljenim na sejo.

18. člen
(1) Predsednik lahko izvede elektronsko sejo.
(2) Predsednik izvede elektronsko sejo tako, da vsem članom hkrati pošlje pisno izdelan predlog sklepov. Vprašanje za elektronsko
sejo mora biti postavljeno tako, da je mogoče nanj odgovoriti samo z “DA” ali “NE” oziroma “ZA” ali “PROTI”.
(3) Člani SS morajo svoj odgovor na vprašanje poslati elektronski pošti.
(4) Sklep elektronske seje je sprejet, kadar je “ZA” predlagani sklep absolutna večina vseh članov SS.
(5) O elektronski seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdi SS na naslednji seji, na kateri predsednik tudi utemelji vzroke za izvedbo
elektronske seje.

19. člen
(1) Posamezen SS je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj polovica članov.
(2) Sklep je sprejet, če zanj glasujeta večina navzočih članov. Če je število glasov pri glasovanju izenačeno, velja glas predsednika SS kot
odločujoči.
(3) Vsak član ima pravico podati ločeno mnenje.
20. člen
(1) SS mora delovati samoiniciativno in ažurno.
(2) O sejah se vodi zapisnik, ki se pošlje v roku 8 dni vsem članom SS.
(3) Zapisnike, sklepe, pobude in druge dokumente SS se vedno pošlje v vednost GSS.
(4) Vsak SS je dolžan GSS podati letno poročilo o svojem delu, na zahtevo GSS pa poročati o svojem delu tudi med letom.

VII. ZAPISNIK
21. člen
(1) O delu GO se napiše zapisnik lahko tudi na podlagi magnetnega zapisa, če je bila seja snemana.
(2) Zapisnik zajema glavne podatke o seji:

•
•
•
•
•
•
•

o času in kraju seje SS,
kdo je sejo vodil,
prisotni člani SS
dnevni red seje,
kdo je podal posamična poročila ali obrazložitve,
praviloma le skrajšan povzetek vsebine seje,
predlagane sklepe in izid glasovanj (vsebina sprejetega sklepa),

(3) Zapisnik podpiše predsednik.

22. člen
(1) Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka dnevnega reda “Potrditev zapisnika prejšnje seje”. Vsak član SS ima pravico
predlagati pri tej točki dnevnega reda pripombe k zapisniku.
(2) O utemeljenosti pripomb odločijo člani SS na seji brez obravnave. Če so pripombe sprejete, postanejo sestavni del zapisnika in
se priložijo k originalu zapisnika

23. člen
Če ima posamezni razpravljalec o sklepu k posamezni točki dnevnega reda ločeno mnenje, je to mnenje na poziv predsednika dolžan
diktirati na zapisnik, sicer se šteje le, da je glasoval proti. O takem mnenju ni razprave.

VIII. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO
24. člen
(1) Predsedniki in člani SS opravljajo delo po tem pravilniku pro bono.
(2) Prostor in administrativno pomoč za delo SS zagotovi SZD v svojih prostorih.
(3) V kolikor se člani SS odločijo, da nimajo sedeža prostorih SZD, si mora SS zagotoviti lastno administrativno pomoč in prostor za
delovanje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
SS po tem pravilniku se oblikujejo najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po sprejetju na GSS.

Ljubljana, 14.02.2012 – sprejet na 26. redni seji GSS.
Prof.dr. Pavel Poredoš, dr.med.
Predsednik SZD
Dopolnitve sprejete 13.12.2018 – na skupni seji GSS in GO

PRILOGA I.

Predlog oblikovanja strokovnih svetov (SS) SZD
1.
-

-

-

SS za interno medicino:
Združenje internistov SZD
Združenje kardiologov Slovenije
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo
Slovensko nefrološko društvo SZD
Združenje endokrinologov Slovenije SZD
Združenje pnevmologov SZD
Sekcija za arterijsko hipertenzijo SZD
Združenje za žilne bolezni SZD
Sekcija za gastroenterološko endoskopijo SZD
Sekcja za antikoagulacijsko zdravljenje in preventivo trombemboničnih bolezni SZD
Sekcija za klinično fiziologijo in klinično farmakologijo SZD
Sekcija za medicino jeter, žolčnega sistema in trebušne slinavke SZD
Sekcija za revmatologijo SZD
Združenje hematologov SZD
Strokovna sekcija za prekomerno težo
Diabetološko združenje Slovenije

2. SS za kirurgijo:
- Združenje kirurgov Slovenije SZD
- Društvo travmatologov SZD
- Združenje urologov SZD
- Združenje za endoskopsko kirurgijo SZD
- Slovensko združenje za artroskopsko kirurgijo in poškodbe v športu SZD
- Vertebrološko združenje SZD
- Društvo digestivnih kirurgov SZD
- Sekcija torakalnih kirurgov SZD
- Sekcija kirurgov otroške kirurgije SZD
- Združenje za plastično kirurgijo SZD
- Sekcija za kirurgijo roke SZD
- Združenje za zdravljenje ran SZD
- Herniološka sekcija SZD
3. Svet za ginekologijo in porodništvo:
- Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije
- Združenje za perinatalno medicino SZD
- Združenje za ambulantno ginekologijo SZD
- Sekcija specializantov ginekologije in porodništva SZD
- Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo Slovenije
- Združenje za reproduktivno ginekologijo
4.
-

SS za pediatrijo:
Združenje za pediatrijo SZD
Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino SZD
Sekcija za otroško in mladostniško psihiatrijo SZD
Sekcija za otroško nevrologijo SZD

5. SS za nevrologijo:
- Združenje nevrologov Slovenije SZD
- Sekcija za epileptologijo SZD

-

Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Sekcija za otroško nevrologijo SZD
Sekcija za medicino avtonomnega živčevja SZD
Sekcija za glavobole SZD
Sekcija za možgansko-žilne bolezni SZD

6. SS za psihiatrijo:
- Združenje psihiatrov SZD
- Društvo za psihoterapijo SZD
- Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo SZD
- Sekcija za preprečevanje samomorov SZD
- Sekcija za medicino odvisnosti SZD
- Sekcija sodnih izvedencev za psihiatrijo SZD
7.

SS za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno
terapijo:

-

Združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino SZD
Slovensko združenje za zdravljenje bolečine
Sekcija za porodno anestezijo in analgezijo SZD
Združenje za akopunkturo SZD

8. SS za infektologijo:
- Združenje za infektologijo SZD
- Sekcija za tropsko in potovalno medicino SZD
- Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD
9. SS za onkologijo:
- Kancerološka sekcija SZD
- Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD
- Sekcija internistično onkologijo SZD
- Združenje za senologijo SZD
- Sekcija za onkološko kirurgijo SZD
- Sekcija za torakalno onkologijo SZD
10. SS za ortopedijo:
- Združenje ortopedov SZD
- Vertebrološko združenje pri SZD
11. SS za radiologijo in slikovno diagnostiko:
- Združenje radiologov Slovenije SZD
- Združenje za nuklearno medicino SZD
- Združenje za rabo ultrazvoka SZD
12. SS za patologijo in sodno medicino
- Združenje za patologijo in sodno medicino SZD
- Sekcija za citopatologijo SZD
13. SS za družinsko medicino:
- Združenje zdravnikov družinske medicine SZD
14. SS za otorinolaringologijo:
- Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD
15. SS za oftalmologijo
- Združenje oftalmologov Slovenije SZD
16. SS za dermatovenerologjo:
- Združenje slovenskih dermatovenerologov SZD

-

Sekcija za lasersko medicino SZD

17. SS za intenzivno medicino:
- Slovensko združenje za intenzivno medicino
18.
-

SS za stomatologijo:
Stomatološka sekcija SZD,
Sekcija pedontologov SZD
Sekcija za stomatološko protetiko SZD
Sekcija za ustne bolezni parodontologijo in stomatološko implantologijo SZD
Sekcija za zobne bolezni in edodontijo SZD
Sekcija za zobozdravstvo prizadetih SZD
Slovensko ortodontsko društvo

19. SS za medicino dela, prometa in športa:
- Združenje za medicino dela, prometa in športa SZD
- Združenje za letalsko in vesoljsko medicino SZD
- Združenje medicine športa SZD
20. SS za javno zdravje:
- Sekcija za preventivno medicino SZD
21. SS za fizikalno medicino in rehabilitacijo:
- Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD
- Združenje za akupunkturo SZD
22. SS za klinično mikrobiologijo in imunologijo:
- Sekcija klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD
- Imunološka alergološka sekcija SZD

23. SS za transfuzijsko medicino:
-

Združenje za transfuzijsko medicino SZD
Združenje hematologov SZD

24. SS za transplantacijo:
-

Slovensko združenje za transplantacijo pri SZD

25. SS za medicinsko genetiko
-

Združenje za medicinsko genetiko pri SZD

26. SS za urgentno medicino
-

Slovensko združenje za urgentno medicino

27. SS za maksilofacialno in oralno kirurgijo
-

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije

Neopredeljeni :
- Strokovno združenje sodnih izvedencev medicinskih strok
- Slovensko združenje za zavarovalniško medicino
- Medikohistorična sekcija SZD
- Sekcija mladih zdravnikov SZD
- Sekcija upokojenih zdravnikov SZD
- Sekcija za partizansko zdravstvo SZD
- Sekcija za gorniško medicino SZD
- Združenje za izobraževanje mladih SZD
- Združenje Medicinci 45 SZD
- Slovensko združenje paliativne medicine SZD

