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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 24. maj 2022 
 

 
 

ZAPISNIK 
 

 
14. redne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je 
potekala v obliki videokonference v torek, 10. maja 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 13. redne seje GSS SZD; M. Šoštarič 
2. Obravnava predloga Strokovnega sveta za pediatrijo SZD za uvedbo subspecializacij;  
      N.Toplak  
3. Obravnava prošnje za ustanovitev Sekcije za pediatrično oftalmologijo; M. Cevc 
4. Potrditev novih članov Strokovnega sveta za ortopedijo SZD; M. Šoštarič 
5. Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja elektromiografije;  
      M. Šoštarič 
6. Določitev strokovne teme 159. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
7. Razno 

      
 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 13. redne seje GSS SZD 
K zapisniku 13. redne seje GSS SZD prisotni niso imeli pripomb, zato je bil zapisnik 13. redne 
seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1:  

Člani GSS SZD so soglasno potrdili zapisnik 13. redne seje GSS SZD. 
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Ad 2.: Obravnava predloga Strokovnega sveta za pediatrijo SZD za uvedbo subspecializacij; 
N. Toplak 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je zaprosila izr. prof. dr. Natašo Toplak, da prisotnim predstavi 
predlog  Strokovnega sveta za pediatrijo SZD (v nadaljevanju: SS za pediatrijo SZD) o uvedbi 
subspecializacij.  
 
Izr. prof. dr. Nataša Toplak je uvodoma povedala, da je bil program pediatrije prenovljen  leta 
2015. Osnovna specializacija pediatrije poteka 5 let. Znotraj tega obdobja je možna 
dispanzerska (1 leto kroženja na primarni ravni) ali hospitalna usmeritev (1 leto bolnica po 
izbiri), kar bi se lahko že vštelo v subspecializacijo. Pediatri pokrivajo primarno, terciarno in 
sekundarno raven. Želijo si prehajanja iz ene ravni na drugo, kar jim specializacija tudi 
omogoča. Bistveno pa je, da bi ohranili enotno specializacijo.  
V nadaljevanju je seznanila prisotne, da po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije (v 
nadaljevanju: zbornica) trenutno obstaja  57 specializacij, od tega 5 s področja pediatrije. 
Število specializacij s področja pediatrije se bo v prihodnje močno povečalo, če se ne bo 
poiskala hitra rešitev za spremembo oz. dopolnitev zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju: 
ZZdrS), da se subspecializacije po vzoru EU uradno priznajo tudi v Sloveniji. Posamezne 
subspecialnosti bodo prisiljene predlagati uradno nove specializacije, čeprav SS za pediatrijo 
SZD temu ni naklonjen. Želijo si, da bi se pediatrični oddelki priznali kot subspecializirani 
oddelki, ki kot taki na Pediatrični kliniki v Ljubljani delujejo že desetletja. Uspešno jih vodijo 
zdravniki, ki so subspecializacijo po večini pridobili v tujini, a v Sloveniji ni priznana. Evropska 
akademija za pediatrijo ima programe za vse subspecialnosti. Svet za izobraževanje na ZZS se 
je z idejo za uvedbo subspecialiazcije že seznanil in jo neformalno podprl. 
 
Sledila je razprava, v kateri je prof. dr. Radko Komadina povedal,  da se je v preteklih letih 
vodstvo SZD in zbornice večkrat sestalo s predstavniki Ministrstva za zdravje Republike 
Slovenije glede možnosti za uvedbo subspecializacij (2 leti) ob sočasnem skrajšanju trajanja 
temeljnih specializacij na t.i. evropske zahtevane čase, vendar novelirani ZZdrS decembra 
2021 to ni upošteval. Uvedena sta bila zgolj trajna osnovna licenca zdravnika in posebna 
znanja (v nadaljevanju: PZ), katerih programi ne smejo biti krajši od 180 ur. V nadaljevanju je 
tudi predlagal, da bi se v vmesnem obdobju, ko subspcializacije še niso uradno priznane,  
izkoristila možnost, ki jo ponuja novi ZZdrS. Kategorijo PZ bi lahko prevedli iz angleščine kot 
subspecializacija. Navedel je primer, kako so rešili problem specializacije iz travmatologije, ki 
v Evropi ni poznana. Naziv specialist travmatolog so prevedli v Orthopedic Trauma Surgeon. 
Na isti način bi lahko rešili želje pediatrov. Po opravljeni temeljni specializaciji bi specialistu 
pediatru omogočili dodatno izobraževanje v obliki  PZ iz določenega področja. Na predlog SS 
pediatrije, bi se udeležencu takega izobraževanja lahko priznala prva 2 semestra na podlagi 
dosedanje temeljne specializacije. Pri tem je tudi poudaril, da se specialistu pediatru v času 
izobraževanja ne bi spremenil status, zato bi še naprej prejemal plačo specialista.  
 
Doc. dr. Leon Meglič je povedal, da na ginekologiji že poteka subspecializacija iz onkološke 
ginekologije. Certificiralo jo je Evropsko združenje onkološke ginekologije. Trenutno jo 
opravljata  dva mlada kolega. Zaenkrat še ni znano, kam se bo ta subspecializacija umestila. 
 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič je predlagala, da se pozovejo nacionalni koordinatorji in 
predsedniki SS vseh specializacij, da podajo mnenje o tem, ali bi v primeru z zakonom priznane 
subspecializacije načrtovali kakršno koli spremembo specializacije.  
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SKLEP 2:  

Člani SS podpirajo predlog pediatrov o uvedbi subspecializacije na podlagi zakona. S  tem 
problemom se srečujejo tudi ostale specialnosti. Tudi v prihodnje želijo slediti evropskim 
zgledom, zato se predlaga pospešeno nadaljevanje aktivnosti za uresničitev teh rešitev tudi v 
Sloveniji. Nacionalni koordinotorji in predsedniki SS vseh specializacij se pozovejo, da podajo 
uradno mnenje o tem, ali bi v primeru, da se z zakonom priznajo subspecializacije, načrtovali 
kakršno koli spremembo specializacije. V vmesnem obdobju, ko subspcializacije še niso 
uradno priznane, naj se ta izobraževanja zainteresiranim zdravnikom omogočijo kot PZ na 
določenem strokovnem področju, za katera bodo po uspešno opravljenem preizkusu znanja 
prejeli ustrezen certifikat.  

 
 
Ad 3.: Obravnava prošnje za ustanovitev Sekcije za pediatrično oftalmologijo; M. Cevc 
Obravnava prošnje za ustanovitev Sekcije za pediatrično oftalmologijo se zaradi opravičene 
odsotnosti prim. Matije Cevca prestavi na naslednjo redno sejo GSS.   
 
 
Ad 4.: Potrditev novih članov Strokovnega sveta za ortopedijo SZD; M. Šoštarič 

Člani GSS so se seznanili s predlogom novih članov Strokovnega sveta za ortopedijo SZD in 
soglasno sprejeli  
 
SKLEP 4:  

V Strokovni svet za ortopedijo SZD so bili imenovani naslednji člani, kakor sledi: prof. dr. Matej 
Drobnič, dr. med., doc. dr. Miha Vodičar, dr. med., doc. dr. Matjaž Merc, dr. med., asist. dr. 
René Mihalič, dr. med., doc. dr. Rihard Trebše, dr. med. Novoizvoljeni Strokovni svet naj  
imenuje predsednika in o tem obvesti GSS.   

 
 
Ad 5.: Obravnava prošnje za izdajo diplom za posebno znanje s področja 
elektromiografije; M. Šoštarič 
Člani GSS so se seznanili s predlogom doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije za 
klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplom za posebno znanje s področja 
elektromiografije kandidatkama, ki sta opravili zaključni izpit. Priložena zapisnika o uspešno 
opravljenem izpitu dokazujeta, da sta kandidatki opravili izpit in izpolnjujeta vse pogoje za 
dodelitev diplome. Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP 5:  

Na seji se je obravnaval predlog doc. dr. Lee Leonardis, dr. med., predsednice Sekcije za 
klinično nevrofiziologijo SZD, za dodelitev diplom za posebno znanje s področja 
elektromiografije kandidatkama, ki sta opravili zaključni izpit in izpolnjujeta vse pogoje za 
dodelitev diplome. Diplomo za posebno znanje s področja elektromiografije prejmeta Jana 
Osolnik, dr. med., in Melita Rožman Klemenčič, dr. med. 
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Ad 6.: Določitev strokovne teme 159. kongresa SZD; M. Šoštarič, R. Komadina  
GSS je ponovno obravnaval in določil strokovno temo 159. kongresa SZD. Izr. prof. dr. Maja 
Šoštarič zaprosi prisotne za sodelovanje pri nastajanju strokovnega programa Kongresa 
Slovenskega zdravniškega društva, ki bo v oktobru. Soglasno je bil sprejet   
 
SKLEP 6: 

Člani GSS so potrdili predlog strokovne teme 159. kongresa SZD z delovnim naslovom »Motnje 
koagulabilnosti krvi in novosti na področju tromboprofilakse«. Strokovni sveti posredujejo 
predloge tem in predavatelje še pred poletnimi počitnicami. 

 
 
Ad 7.:  Razno 
Razprave pod točko »razno« ni bilo, zato se je izr. prof. dr. Maja Šoštarič zahvalila za 
sodelovanje in zaključila 14. redno sejo GSS. 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS SZD:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


