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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 20. april 2022 
 

 
ZAPISNIK 

 
 
13. redne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je 
potekala v obliki videokonference v torek, 12. aprila 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 12. redne seje GSS SZD; M. Šoštarič 
2. Obravnava poziva Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za določitev ustrezne 

specialnosti za obravnavo mialgičnega encefalomielitisa glede na pobudo Društva bolnikov 
Zebra; B. Koritnik, T.Popolas Susič 

3. Potrditev posodobljenega pravilnika za posebno znanje s področja klinične nevrofiziologije 
– elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije; M. Cevc 

4. Pomen združenj, sekcij in strokovnih svetov SZD pri oblikovanju specializacij in meril za 
akreditacijo učnih ustanov; M. Šoštarič, M. Hawlina 

5. Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje iz obvladovanja bolečine; M. 
Šoštarič 

6. Določitev strokovne teme 159. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
7. Razno 

      
 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 12. redne seje GSS SZD 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič se je uvodoma zahvalila izr. prof. dr. Nataši Toplak za posredovani 
zapisnik Strokovnega sveta (v nadaljevanju: SS) za pediatrijo in jo zaprosila, da prisotne 
seznani s sklepom, ki so ga sprejeli na seji v zvezi s predlaganimi multidisciplinarnimi 
slovenskimi priporočili za obravnavo hoanalne atrezije s pregledom literature. Predsednica SS 
za pediatrijo je povedala, da je bila imenovana strokovna skupina pediatrov, ki je pregledala 
posredovano različico besedila ter se povezala tudi z avtorji priporočil. Po mnenju skupine, ki 
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ga v celoti podpira SS za pediatrijo, besedilo v trenutni obliki ni primerno za objavo in ga bo 
potrebno strokovno dopolniti. Ob tem je prim. Vojko Didanovič predlagal, da bi na vsebino 
pripravljenih priporočil podali mnenje še maksilofacialni kirurgi, ortodonti in stomatologi, saj 
hoanalne atrezije zaradi motenj  v rasti obraznega skeleta zadevajo tudi te stroke.  
 
K zapisniku 12. redne seje GSS SZD prisotni niso imeli pripomb, zato je bil zapisnik 12. redne 
seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1:  

1. Člani GSS SZD so soglasno potrdili zapisnik 12. redne seje GSS SZD. 
2. Po mnenju SS za pediatrijo multidisciplinarna slovenska priporočila za obravnavo hoanalne 
atrezije s pregledom literature v trenutni obliki niso primerna za objavo. Avtorji so bili s 
stališčem pediatrov že seznanjeni. Na vsebino priporočil bodo podali svoje pripombe in 
predloge avtorjem še maksilofacialni kirurgi, ortodonti in stomatologi, saj hoanalne atrezije 
zaradi motenj  v rasti obraznega skeleta obravnavajo tudi te stroke.  

 
 
Ad 2.: Obravnava poziva Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za določitev ustrezne 
specialnosti za obravnavo mialgičnega encefalomielitisa glede na pobudo Društva bolnikov 
Zebra; B. Koritnik, T.Popolas Susič 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je prisotne seznanila z dopisom Ministrstva za zdravje Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: MZ RS), s katerim je na pobudo Društva bolnikov Zebra pozvalo 
Zdravniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) in SZD, naj določita ustrezno 
specialnost za obravnavo mialgičnega encefalomielitisa. Predsednica GSS SZD je za mnenje 
zaprosila SS za nevrologijo in SS za družinsko medicino.  
 
Doc. dr. Blaž Koritnik je pojasnil, da sta mialgični encefalomielitis (v Sloveniji se ta izraz ne 
uporablja) in sindrom kronične utrujenosti sindromski diagnozi ter del širšega spektra 
bolezenskih stanj, med katera sodijo še fibromialgija, sindrom izgorelosti in dolgi covid. Zaradi 
različnih simptomov, ki opredeljujejo te bolezni, ni mogoče definirati ene same specialnosti, 
ki bi obravnavale osebe s temi boleznimi, saj se s tem področjem ukvarja več strok, med 
drugim družinska medicina, revmatologija, fizikalna medicina, nevrologija, psihiatrija in 
infektologija.  
Po mnenju nevrologov bi bil smiseln stopenjski pristop. Osnovna diagnostika in terapija naj 
potekata na primarni ravni v sodelovanju družinskih zdravnikov in referenčnih ambulant 
(Centrov za krepitev zdravja) ob možnosti posvetovanja z multidisciplinarnim timom, medtem 
ko bi kompleksnejše primere obravnavali ustrezni specialisti. 
Prav tako se nevrologi strinjajo z že podano pobudo Združenja za zdravljenje bolečine za 
pripravo nacionalnih smernic za obravnavo bolnikov s kronično bolečino in podobnimi 
sindromi, saj bi se na ta način izboljšala oskrba bolnikov s sindromom kronične utrujenosti.   
 
Izr. prof. dr. Tonka Poplas se je strinjala z mnenjem nevrologov, da ena sama specialnost v 
tem primeru ni dovolj za ustrezno obravnavo. Gre za zdravljenje, ki narekuje močno 
povezovanje strok. SS za družinsko medicino že pripravlja svoje stališče. 
 
V razpravi, ki je nato sledila, je mag. Klemen Grabljevec, ki je nadomeščal odsotnost doc. dr. 
Metke Moharič, povedal, da je društvo Zebra v zvezi s tem problemom naslovilo dopis tudi na 
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Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljevanju: URI Soča), 
kjer pa niso zelo zainteresirani, da bi odprli kapacitete za bolnike tega društva. Takih bolnikov 
v URI Soča še niso obravnavali, se pa pojavljajo na obravnavo drugod in to ne v majhnem 
številu. Trenutno jim ni mogoče nuditi celostne obravnave, zato bi bilo kljub vsemu smotrno 
oblikovati delovno skupino za pripravo smernic, v kateri bi sodelovale že prej omenjene 
specialnosti. Sprejet je bil  
 
SKLEP 2:  

GSS SZD počaka na stališče SS za družinsko medicino. Izr. prof. dr. Maja Šoštarič pridobi tudi 
mnenje Združenja za terapijo bolečine in preveri, ali je priprava smernic že v teku.  Člani GSS 
SZD naj razmislijo o pobudi za ustanovitev multidisciplinarne delovne skupine, ki bo pripravila 
nacionalne smernice za obravnavo bolnikov s kronično bolečino in podobnimi sindromi.  

 
 
Ad 3.: Potrditev posodobljenega pravilnika za posebno znanje s področja klinične 
nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije; M. Cevc 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je v  uvodu povedala, da je Sekcija za klinično nevrofiziologijo v 
sodelovanju s Sekcijo za epileptologijo in Sekcijo za spanje pripravila posodobljeno različico 
pravilnika za organiziranje pridobivanja posebnih znanj s področja klinična nevrofiziologija. 
Program s tega področja obsega 3 ločena področja: elektromiografijo, elektroencefalografijo 
in somnologijo. V nadaljevanju je predlagala, da bi se vloga obravnavala na eni  prihodnjih sej 
po tem, ko bo sprejet novi pravilnik o posebnih znanjih zdravnikov ter doktorjev dentalne 
medicine. Posebna in dodatna znanja se že vrsto let organizirajo v okviru SZD, žal pa ta 
izobraževanja do sedaj niso imela formalnopravne veljavnosti. Z novim pravilnikom, ki sta ga 
pripravila SZD in zbornica, bo kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejel 
certifikat o posebnih  znanjih na določenem strokovnem področju. 
 
Mag. Klemen Grabljevec je povedal, da imajo v njihovi ustanovi problem z uvajanjem fiziatrov 
v nevrofiziološko diagnostiko. Po dosedanjem pravilniku se je fiziater lahko udeležil 
izobraževanja s področja klinične nevrofiziologije in za to prejel diplomo. V novi posodobljeni 
različici pravilnika pa je omenjeno, da je izobraževanje namenjeno izključno specialistom 
nevrologom, kar pa bo za URI Soča predstavljal problem, saj se s takimi bolniki stalno 
srečujejo. Nevrofiziolška diagnostika je eden od neobhodnih diagnostičnih metod v fazi 
rehabilitacije tako za spremljanje okrevanja kot tudi za napoved končnega izida rehabilitacije. 
Zato si želijo,  da bi se tega izobraževanja lahko udeležil izjemoma kakšen njihov fiziater, ki to 
opravlja kot vsakodnevno rutino. Na ta način jim ne bi bilo treba zaposliti nevrologov samo za 
postavljanje teh diagnoz. Izrazil je skrb za nadaljnje izvajanje terciarne dejavnosti in celostne 
rehabilitacije brez postavljanja določenih diagnoz. Zastavil je vprašanje, na koga naj se 
obrnejo v zvezi s tem problemom.  
 
Doc. dr. Blaž Koritnik je pojasnil, da je klinična nevrofiziologija nekaj posebnega, ker je v 
nekaterih državah samostojna specializacija. V preteklih letih so bila potrdila o pridobljenih 
posebnih znanjih s tega področja urejena  s  tremi enosemestrskimi podiplomskimi tečaji, ki 
so jih morali kandidati opraviti, da so lahko potem s certifikatom izvajali te preiskave. 
Formalno sicer ni potrebno, da kandidat s certifikatom izvaja te preiskave, si pa v resnici tega 
res želijo, saj bi se s tem zagotavljala ustrezna raven kakovosti. Prenovljeni pravilnik je 
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usklajen z novimi usmeritvami evropske nevrofiziološke zveze, ki navajajo, da je nevrologija 
tista podlaga, ki jo zdravnik potrebuje, da lahko kompetentno  izvaja EMG in ostale preiskave. 
 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da vlogo s programom izobraževanja pripravi 
posamezno združenje. Program mora vsebovati tudi podatek, katerim zdravnikom katere 
temeljne specializacije je namenjen program. Zato naj se URI Soča glede tega problema obrne 
neposredno na predlagatelje tega pravilnika. Sprejet je bil  
 
SKLEP 3:  

Potrditev posodobljenega pravilnika za pridobitev posebnih znanj s področja klinične 
nevrofiziologije – elektromiografije, elektroencefalografije in somnologije  se prestavi na eno 
od prihodnjih sej po tem, ko bo MZ RS potrdilo novi pravilnik o pridobivanju posebnih znanj 
zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine, ki ga je pripravil SZD v sodelovanju z zbornico. 

 
 
Ad 4.: Pomen združenj, sekcij in strokovnih svetov SZD pri oblikovanju specializacij in meril 
za akreditacijo učnih ustanov; M. Šoštarič, M. Hawlina 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je povedala, da se je zbornica odzvala na dopis, ki smo ga 
posredovali novembra 2021 in v katerem smo jasno izrazili nestrinjanje z njihovim 
interpretiranjem nalog in ciljev SS SZD. V nadaljevanju je prof. dr. Marko Hawlina podrobneje 
seznanil prisotne z odgovorom zbornice, v katerem so zapisali, da so preučili veljavne pravne 
predpise, a na podlagi le-teh ni mogoče slediti navedbam GSS SZD glede pristojnosti SZD in 
njegovih organov. V odgovoru so citirali tudi 38.a člen in 76. člen zakona o zdravniški službi, 
ki določata pristojnosti SZD. Vse ostale pristojnosti SZD, ki smo si jih po mnenju pravne službe 
zbornice v svojem statutu oziroma drugih internih aktih podelili kar sami, pa nimajo nobene 
pravne podlage in ne zavezujejo drugih deležnikov. Prav tako te akti tudi ne morejo 
predstavljati pravne podlage, ki bi SZD omogočale razkrivanje podatkov v zvezi s postopki, ki 
jih vodi zbornica na podlagi svojih zakonskih pooblastil.  
 
S tako pravno interpretacijo zbornice se GSS SZD seveda ne strinja. SZD je avtonomno 
strokovno telo vseh medicinskih strok, ki preko svojih združenj, sekcij in SS lahko podaja 
mnenja glede vseh strokovnih vprašanj, tudi tistih, ki zadevajo specializacijo. To še posebej 
velja v primerih, ko posamezna določila, kot so npr. strokovne podlage za akreditacijo 
posameznih ustanov, neposredno zadevajo vprašanja strokovnih vsebin, ki naj bi jih ta 
določila upoštevala. Vsekakor pa si SZD pridržuje pravico proste strokovne razprave o vseh 
javnih dokumentih, ki nimajo oznake »tajno«. 
 
V nadaljevanju je prof. dr. Marko Hawlina prisotne seznanil še z zapletom, ki se je zgodil na 
zbornici na področju okulistike, ko je koordinatorica pri akreditaciji konkretnega izvajalca 
podala strokovne argumente, a jih administrativni del zbornice ni upošteval. Zaradi 
nespoštovanja njenega mnenja je v nadaljevanju odklonila sodelovanje in prejela sklep 
zbornice o razrešitvi. Sledil je sestanek oftalmologov s pravniki zbornice, a so predstavljene 
argumente tudi na tem sestanku prezrli. Sklep o razrešitvi je bil kasneje preklican, zato je 
koordinatorica svoja stališča predstavila SS za oftalmologijo, saj je želela pridobiti še njihovo 
mnenje. S tem je očitno kršila pravila zbornice, saj je prejela ostro pismo, v katerem je bilo 
navedeno, da koordinator ne sme seznanjati SS s stališči, ki niso v njegovem ozkem delokrogu. 
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Stroka po njihovem nima pravice dajati kakršnih koli strokovnih oz. drugih mnenj v zvezi z 
zadevami, ki so zunaj samega procesa sprejemanja kurikuluma.   
 
Enak zaplet se je pripetil na zbornici tudi s koordinatorjem internistične onkologije, kateremu 
niso potrdili novega mandata, čeprav je bil skupni kandidat. Dr. Simona Borštnar je povedala, 
da je zbornica potrdila protikandidata iz sekundarnega centra, ki naj bi imel boljši načrt razvoja 
internistične onkologije in mreže internistov onkologov v Sloveniji. Njegovega programa ne 
poznajo, zato pripravljajo strokovni ugovor.  
 
Še en zaplet je opisala doc. dr. Mojca Gabrijelčič, ki se je zgodil pri pripravi nove specializacije 
s področja javnega zdravja zaradi razširitve obsega strokovnih baz za specializante.  
 
Ponovno je bilo poudarjeno, da se pri oblikovanju novih specializacij ne sme pozabiti na 
določitev strokovnih pogojev za akreditacijo posameznih ustanov, na osnovi katerih so lahko 
zdravstvene ustanove učne baze za izvajanje teh specializacij. SS bi morali na svoje sestanke 
vabiti tudi koordinatorje ali pa jih vsaj seznanjati s sprejetimi sklepi.  
 
Iz vseh teh razlogov, predvsem pa da bi se izognili nadaljnjim enostranskim interpretacijam 
vloge SZD, se je s podporo Izvršnega odbora SZD pripravil nov odgovor za zbornico, v katerem 
SZD vztraja pri svojih navedbah in predlaga sestanek, saj sta obe partnerski organizaciji 
skupno odgovorni za vsebinske, formalne in organizacijske vidike izobraževanja v slovenski 
medicini. Sprejet je bil 
 
SKLEP 4:  

Članom GSS se posreduje odziv zbornice na naš dopis v zvezi z interpretiranjem nalog in ciljev 
Strokovnih svetov SZD in predlog odgovora GSS SZD na odziv zbornice s prošnjo, da v roku 
tedna dni podajo svoje mnenje. Po prejemu večine mnenj se pošlje odgovor na zbornico. 

 
 
Ad 5.: Obravnava prošnje za izdajo diplom za dodatno znanje s področjaobvladovanja 
bolečine; M. Šoštarič 
Člani GSS SZD so se seznanili s prejemom predloga Slovenskega združenja za zdravljenje 
bolečine SZD za dodelitev diplom za dodatno znanje iz obvladovanja bolečine kandidatom, ki 
so opravili zaključni izpit. Priloženi zapisniki o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
dokazujejo, da so kandidati opravili izpit in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome. 
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP 5:  

Na seji se je obravnaval predlog Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine SZD, za 
dodelitev diplom za dodatno znanje iz obvladovanja bolečine kandidatom, ki so uspešno 
opravili preizkus znanja in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev diplome. Diplome za dodatno 
znanje iz obvladovanja bolečine prejmejo  Barbara Kumše, dr. med., Darja Logar, dr. med., 
Mateja Fišer Šuligoj, dr. med., Helena Omejc, dr. med., Anja Valič, dr. med., Katarina  Videčnik  
Hečimović,  dr. med., Polona Burja, dr. med., Dragana  Dukić, dr. med., Tomaž Hitij, dr. med., 
Miodrag Žunić, dr. med. 
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Ad 6.: Določitev strokovne teme 159. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je prisotne pozvala, da razmislijo o strokovni temi 159. kongresa 
SZD, ki bo 14. oktobra 2022. S predsednikom SZD predlagata, da bi bila letošnja tema lahko s 
področja koagulacije in tromboprofilakse. Sprejet je bil 
 
SKLEP 6:  

Člani GSS naj do prihodnje seje pripravijo predloge za končno določitev strokovne teme 159. 
kongresa SZD. 

 
 
Ad 7.:  Razno 
1. Predsednica GSS je povedala, da je po evidenci SZD več kot polovici SS potekel mandat, zato 
bo potrebno člane na novo imenovati. Člane GSS SZD je prosila, da pozovejo svoja združenja 
oziroma sekcije k pripravi predloga novih članov SS, ki jim je potekel mandat, in jih pošljejo 
GSS SZD v potrditev. Ob tem je poudarila, da je mandat predsednika 2 leti, mandat člana pa 4 
leta, a z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednica GSS SZD je izrazila tudi željo po bolj 
rednem posredovanju zapisnikov sej SS. Sprejet je bil  
 
SKLEP Ad 7.1:  

Člani GSS SZD zaprosijo združenja oziroma sekcije, ki sodelujejo pri oblikovanju predloga 
članov za posamezno interesno področje SS, da pripravijo predloge novih članov, ki jim je 
potekel mandat. Novi predlogi se bodo potrdili na junijski seji GSS SZD. 

 
2. Predlog SS za pediatrijo za uvedbo subspecializacije se bo obravnaval naslednji seji GSS SZD.  
 
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS SZD:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


