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GLAVNI STROKOVNI SVET              Ljubljana, 24. oktober 2022 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
17. redne seje Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva (GSS SZD), ki je 
potekala v sejni sobi SZD in v obliki videokonference v torek, 11. oktobra 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 16. redne seje GSS SZD; M. Šoštarič 
2. Obravnava predloga za spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije; V. 
     Didanovič 
3. Obravnava prošnje za izdajo diplome za posebno znanje s področja 
     elektroencefalografije; M. Šoštarič 
4. Razmislek o strokovnih izzivih pred napovedano stavko Fidesa; R. Komadina 
5. Razno 

 
 
 
Ad 1.: Pregled zapisnika 16. redne seje GSS SZD 
K zapisniku 16. redne seje GSS SZD, ki je potekala v torek, 13. septembra 2022, prisotni niso 
imeli pripomb, zato je bil zapisnik 16. redne seje soglasno sprejet. 
 
SKLEP 1:  
Člani GSS SZD so soglasno potrdili zapisnik 16. redne seje GSS SZD. 
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Ad 2.:  Obravnava predloga za spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije; V. 
Didanovič 
Prim. asist. Vojko Didanovič, dr. med., je podal predlog in utemeljil razloge za spremembo 
naziva specializacije iz »maksilofacialne kirurgije« v »oromaksilofacialno kirurgijo«. S 
preimenovanjem bi kandidat po uspešno končani specializaciji pridobil naziv 
»oromaksilofacialni kirurg«, kar bi bilo v skladu z evropskimi smernicami, ki olajšajo širši 
pomen razumevanja stroke,  in po vzoru evropskih držav, ki imajo maksilofacialno kirurgijo 
podobno urejeno (nemško govoreče države: Mund-Kiefer-Gesicht Chirurgie, angleško 
govoreče: Oral and Maxillofacial surgery). Specialistom maksilofacilane kirurgije se bo 
specializacija z novim poimenovanjem lahko priznala na podlagi dela. 
 
V kratki razpravi, ki je sledila, je povedal, da se bo oralna kirurgija ohranila. Prav tako ne želijo 
ločiti uspešno delujočega Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo. So pa pridobili 
informacijo s strani MZ RS, da preimenovanje brez spremenjenega programa po zakonu ni 
mogoče. Z ozirom na to, da je bila leta 2015 specializacija temeljito prenovljena tudi na način, 
da v program specializacije lahko vstopi bodisi kandidat z diplomo splošne medicine ali 
dentalne medicine ali kandidat z obema diplomama (razlika je le v trajanju in strukturi 
specializacije), Strokovni svet za maksilofacialno in oralno kirurgijo SZD ne vidi potrebe, da bi 
program ponovno spreminjali. Pred izdelavo in oddajo predloga sprememb naj pridobijo na 
ZZS natančna navodila, da bo pravni postopek kratek in se odobritev ne bo nerazumno dolgo 
podaljševala.  
 
Sklep:  
Člani GSS se strinjajo s spremembo naziva specializacije maksilofacialne kirurgije iz 
»maksilofacialne kirurgije« v »oromaksilofacialno kirurgijo«. Strokovni svet za maksilofacialno 
in oralno kirurgijo SZD naj pripravi predlog spremembe, da se sproži postopek na ZZS.  
 
 
Ad 3.: Obravnava prošnje za izdajo diplome za posebno znanje s področja      
elektroencefalografije; M. Šoštarič 
Člani GSS SZD so se seznanili s prejemom predloga 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 3:  
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 dr. 
Veronika Rutar Gorišek, dr. med. 
 
 
Ad 4.: Razmislek o strokovnih izzivih pred napovedano stavko Fidesa; R. Komadina 
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je prisotne seznanil, da je bila na današnji dan predvidena 
skupna tiskovna konferenca vseh zdravniških organizacij, na kateri bi slovensko javnost 
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nagovorili, da se stavke zdravnikov, ki je napovedana 19. oktobra 2022, ne sme razumeti kot 
boj za višje zdravniške plače, pač pa kot prizadevanje za izboljšanje pogojev za delo z bolniki. 
Dogovor o sklicu tiskovne konference je bil kasneje preklican, je pa Izvršni odbor SZD v tem 
smislu že podal izjavo za javnost, ki je bila po informacijah pozitivno sprejeta. Javnost je bila 
obveščena, da si stavka želi zadržati strokovnjake v javnem sektorju, ki dobivajo izzive od 
drugod. Tako bi se javno zdravstvo, ki predstavlja hrbtenico zdravstvenega sistema v državi, 
še bolj kadrovsko siromašil. Cena zdravniškega dela je takšna, da se resnično postavlja 
vprašanje, ali je zdravnik res nosilec zdravstvene dejavnosti, kot je to napisano v uvodu zakona 
o zdravniški službi. To bo obravnaval tudi letošnji kongres SZD kot stanovsko temo.  
 
Ad 9.: Razno 
Ad. 9.1. 
Izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je seznanila prisotne z odstopom izr. prof. dr. Petra 
Jevnikarja, dr. dent. med., z mesta člana GSS SZD.  Njegovo mesto bo prevzela prof. dr. Ksenija 
Rener Sitar, dr. dent. med. 
 
Po obravnavi zadnje točke (pod Razno) se je izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., zahvalila za 
sodelovanje in s tem zaključila 17. redno sejo GSS. 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica GSS SZD:   
Irena Perne                            izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. 
 

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


