GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 20. marec 2022
ZAPISNIK

12. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je potekala v obliki videokonference
v torek, 8. marca 2022.
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 11. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije za področje medicine
dela, prometa in športa; A. Margan
3. Obravnava pobude za ustanovitev Strokovnega sveta za urologijo SZD; M. Zupančič
4. Obravnava in potrditev multidisciplinarnih slovenskih priporočil za obravnavo
hoanalne atrezije s pregledom literature; J. Urbančič
5. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za pediatrijo SZD; M. Šoštarič
6. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD;
M. Šoštarič
7. Obravnava prošnje za izdajo diplome za posebno znanje s področja
elektroencefalografije; M. Šoštarič
8. Člani UEMS; M. Šoštarič
9. Razno

Ad 1.: Pregled zapisnika 11. redne seje GSS
K zapisniku 11. redne seje GSS prisotni niso imeli pripomb, zato je bil zapisnik 11. redne seje
soglasno sprejet.
SKLEP 1: Člani GSS so soglasno potrdili zapisnik 11. redne seje GSS.
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Ad 2.: Potrditev predloga prenovljenega programa specializacije za področje medicine dela,
prometa in športa; A. Margan
Predlog prenovljenega programa specializacije za področje medicine dela, prometa in športa
je predstavil asist. Davor Denkovski, ker je bila predlagateljica dr. Andrea Margan odsotna.
Dokument je nastal v sodelovanju širše z ustreznimi strokovnjaki zastopane delovne skupine.
Novi program upošteva specifičnosti slovenske MDPŠ in je usklajen z evroskim kurikulom za
področje medicine dela. Prenovljena specializacija se deli v 3 sklope in sicer: uvod v
specializacijo (3 mes.), klinični del (6 mes.) in izbirni del specializacije (6 mes.). Novost
prenovljenega programa je 12 modulov. Zaželeno je vsakoletno izvajanje modulov, najmanj
pa 2-krat v času specializacije. Dodatna novost je predizpitni pisni kolokvij. Vsem, ki bodo imeli
evropski izpit iz medicine dela, se jim bo le ta upošteval kot že opravljen predizpitni pisni
kolokvij. V dokumentu so natačno razloženi učni cilji, ki jih mora specializant osvojiti med
specializacijo. Tudi na področju medicine dela je potrebno povečati število specializantov.
Aktivnih specialistov namreč primanjkuje, upad pa se bo še povečeval zaradi upokojitev. Zato
je brez povečanja specialistov ogroženo zagotavljanje učinkovitega izvajanja aktivnega
zdravstvenega varstva zaposlenih, delavcev, zlasti voznikov in športnikov. Soglasno je bil
sprejet
SKLEP 2: Člani GSS SZD so se seznanili s predlogom sprememb in potrdili prenovljeni program
specializacije medicine dela, prometa in športa, ki se pošlje na ZZS v nadaljnji postopek
sprejemanja. Predlagatelj programa posreduje GSS SZD še manjkajoči zapisnik seje SS ZMDPŠ,
na kateri so novo različico programa soglasno podprli.

Ad 3.: Obravnava pobude za ustanovitev Strokovnega sveta za urologijo SZD; M. Zupančič
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da je prejela pobudo Združenja urologov SZD za
ustanovitev novega Strokovnega sveta za urologijo. Razloge za konstituiranje sveta sta podala
novi predsednik dr. Zoran Krstanoski in doc. dr. Dejan Bratuš.
Urologija je sicer kirurška veja medicine, je pa zaradi svoje raznolikosti v primerjavi z ostalimi
kirurškimi strokami že vrsto let v svetu priznana kot samostojna kirurška dejavnost, ki ima
svojo specializacijo. V Sloveniji se je urologija dokončno osamosvojila leta 2018, ko se je
ustanovil RSK za urologijo pri MZ RS. Po mnenju Združenja urologov SZD bi bilo smiselno
ustanoviti še Strokovni svet za urologijo SZD. Eden od odločilnih razlogov je potreba po
prenovitvi programa specializacije, kar se bo uresničilo že v bližnji prihodnosti.
Sledila je kratka razprava, po kateri je predsednica predlagala glasovanje. Člani GSS so predlog
podprli in soglasno sprejeli
SKLEP 3:
1. Ustanovi se Strokovni svet za urologijo SZD v sestavi 5 članov.
2. Predsednik novoimenovanega Strokovnega sveta za urologijo SZD naj pošlje predlog
za imenovanje članov v potrditev GSS SZD.
3. Predlaga se, da iz Strokovnega sveta za kirurgijo izstopi član, ki je urolog. Ko se le-ta
razreši, naj se to strokovno telo strukturno ustrezno reorganizira.
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Ad 4.: Obravnava in potrditev multidisciplinarnih slovenskih priporočil za obravnavo
hoanalne atrezije s pregledom literature; J. Urbančič
Asist. Jure Urbančič je predstavil vsebino dokumenta in skupino avtorjev, vključenih v
nastajanje multidisciplinarnih slovenskih priporočil. Dokument so zastavili najprej kot
smernice in jih kot to zvrst tudi sprejeli na Strokovnem svetu za otorinolaringologijo SZD lani.
Vendar pa so jih kasneje v skladu z navodili odgovorne urednice Zdravniškega vestnika
preimenovali v priporočila.
Sledila je razprava, v kateri so bili izraženi pomisleki, saj je dokument obravnaval le Strokovni
svet za otorinolaringologijo SZD. Z ozirom na to, da hoanalna atrezija terja interdisciplinarno
obravnavo, ki jo vodita pediater neonatolog in otorinolaringolog kirurg v sodelovanju s
specialisti drugih področij, bi moral podati svoje mnenje tudi Strokovni svet za pediatrijo SS.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP 4: Članom GSS so bila predstavljena multidisciplinarna slovenska priporočila za
obravnavo hoanalne atrezije s pregledom literature. Pred dokončno potrditvijo se počaka še
na mnenje Strokovnega sveta za pediatrijo SZD, ki se naj posreduje GSS do naslednje, tj.
letošnje aprilske seje. Če pripomb Strokovni svet za pediatrijo SZD do tedaj ne bo posredoval,
bo GSS smatral, da se ta organ z vsebino strinja, zato se bodo priporočila potrdila za objavo v
Zdravniškemu vestniku.

Ad 5.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za pediatrijo SZD; M. Šoštarič
Predsednica GSS je najprej pozdravila izr. prof. dr. Natašo Toplak, ki je bila izvoljena za novo
predsednico Strokovnega sveta za pediatrijo SZD in je na predlog prof. dr. Tadeja Avčina
prevzela njegovo mesto v GSS. V nadaljevanju je prisotne seznanila z novo sestavo
Strokovnega sveta za pediatrijo SZD, ki vključuje predstavnike vseh sekcij, delujoče pod
okriljem Združenja za pediatrijo. Soglasno je bil sprejet
SKLEP 5: V Strokovni svet za pediatrijo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi:
predsednica izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., namestnik predsednice doc. dr. Vojko
Berce, dr. med., člani pa izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., dr. Tina Srovin
Plankar, dr. med., doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., Peter Najdenov, dr. med.,
Denis Baš, dr. med, Breda Franetič Prunk, dr. med., Polonca Truden Dobrin, dr. med.

Ad 6.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD;
M. Šoštarič
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da je prejela tudi predlog sprememb za sestavo
Strokovnega sveta za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD. Z odstopom prof. dr. Nataše Ihan
Hren je mesto predsednika in člana GSS SZD prevzel prim. Vojko Didanovič, ki je bil tudi
prisoten na seji in deležen prijaznega pozdrava. Člani GSS so se seznanili s predlogom novih
članov Strokovnega sveta za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD in soglasno sprejeli
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SKLEP 6: V Strokovni svet za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD so bili imenovani naslednji
člani, kakor sledi: predsednik prim. Vojko Didanovič, dr. med., namestnik asist. dr. Tadej
Dovšak, dr. med., dr. dent. med., člani pa doc. dr. Marko Božič, dr. med., dr. dent. med.,
Gordan Čok, dr. dent. med. in Sašo Lipovec, dr. dent. med.

Ad 7.: Obravnava prošnje za izdajo diplome za posebno znanje s področja
elektroencefalografije; M. Šoštarič
Člani GSS so se seznanili, da so prejeli predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice
Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplome za posebno znanje s področja
elektroencefalografije kandidatki, ki je opravila zaključni izpit. Priloženi zapisnik o uspešno
opravljenem izpitu dokazuje, da je kandidatka opravila izpit in izpolnjuje vse pogoje za
dodelitev diplome. Soglasno je bil sprejet
SKLEP 7: Na seji se je obravnaval predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije
za klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplome za posebno znanje s področja
elektroencefalografije kandidatki, ki je opravila zaključni izpit in izpolnjuje vse pogoje za
dodelitev diplome. Diplomo za posebno znanje s področja elektroencefalografije prejme
Maša Hafner, dr. med.

Ad 8: Člani UEMS
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič pove, da je bil predlog nekaterih novih predstavnikov zdravniških
strok v UEMS obravnavan že na prejšnji seji, vendar pa ni bil zaradi določenih pomislekov, ki
so jih člani GSS posebej poudarili, potrjen v celoti.
Na naš poziv sta predsednika Strokovnega sveta za kirurgijo SZD in Strokovnega sveta za
ortopedijo SZD uskladila svoja stališča in predlagala asist. dr. Miha Vodičarja za predstavnika
vertebrološkega področja v UEMS.
Prav tako se je na naš poziv odzvala tudi Sekcija kirurgov otroške kirurgije in predlagala dr.
Jožeta Maučeca za predstavnika otroške kirurgije v UEMS.
V vmesnem času je ZZS poslala obvestilo, da se je ustanovilo še multidisciplinarno strokovno
združenje za kirurgijo glave in vratu. Zato smo pozvali Združenje in Strokovni svet za
maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD, Strokovni svet za otorinolaringologijo SZD in Strokovni
svet za kirurgijo SZD, da pošljejo usklajeni predlog za enega kandidata v članstvo UEMS. Z
ozirom na to, da je ZZS imenovala otolarinolaringologa za prvega slovenskega predstavnika,
so predlagali mag. Andrejo Eberlinc za drugo predstavnico tega združenja.
Prim. Vojko Didanovič je ob tem pojasnil, da je za izbor predstavnika potekala vsebinska
razprava na več pogovorih. Stroke so si po izmenjavi mnenj enotne, da gre za
multidisciplinarno delovno skupino, v kateri je nujno sodelovanje maksilofacialnih in oralnih
kirurgov. Pokazala se je tudi potreba po boljšem medsebojnem sodelovanju strok v Sloveniji.
Zato bodo pripravili predlog za ustanovitev Sekcije za kirurgijo glave in vratu. Ob tem
pričakujejo pomoč obeh novoizvoljenih predstavnikov, pomoč obeh zdravniških organizacij
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(SZD in ZZS) in vseh zainteresiranih. Na ta način bo možno zagotoviti potrebni
multidisciplinarni razvoj področja, ustreči strokovnim interesom vseh udeležencev in
nadaljevati dobro sodelovanje vseh strok.
SKLEP 8: GSS je imenoval nove predstavnike zdravniških strok v UEMS, kakor sledi: asist. dr.
Miha Vodičarja, dr. med., za predstavnika MJC Spine Surgery, Jožeta Maučeca, dr. med., za
predstavnika Pediatric Surgery in mag. Andrejo Eberlinc, dr. med., za predstavnico MJC Head
and Neck Surgery.

Ad 9.: Razno
1. Doc. dr. Mojca Gabrijelčič je prisotne seznanila z dvema informacijama:
- Prejšnji mesec je bila sklicana ustanovna seja RSK za klinično prehrano. Za predsednico je
bila izvoljena dr. Nada Rotovnik Kozjek. Izjemno so se tudi zavzeli za ustanovitev Strokovnega
sveta za klinično prehrano SZD. Izr. prof. dr. Maja Šoštarič zato predlaga, da pripravijo predlog
z utemeljitvijo in ga posredujejo na GSS za obravnavo na eno naslednjih sej.
- Prejšnji teden je potekal tudi sestanek RSK in SS za javno zdravje glede upravljanja
preventivnih programov reproduktivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni za
ginekologijo in druge stroke. Zaradi mnenja RSK za ginekologijo, ki se razlikuje od ostalih
mnenj članov posameznih strok javnega zdravja, je bila zadolžena, da priskrbi sestavo
Strokovnega sveta za ginekologijo pri SZD, ker želijo vključiti člane obeh teles. Predsednica
GSS je predlagala, da vprašanje posreduje predsedniku Strokovnega sveta za ginekologijo SZD.
2. Prof. dr. Radko Komadina je prisotne obvestil, da v sodelovanju z ZZS trenutno poteka
priprava pravilnika o posebnih znanjih SZD, ki naj bi jih država priznala zdravnikom, ki imajo
veljavno licenco za svojo osnovno dejavnost v R Sloveniji.

Zapisala:
Irena Perne

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