GLAVNI STROKOVNI SVET

Ljubljana, 15. januar 2021

ZAPISNIK
2. redne seje Glavnega strokovnega sveta (GSS) SZD, ki je zaradi pandemije potekala v obliki
video konference v torek, 12. januarja 2021.
Virtualna prisotnost članov je razvidna iz seznama sodelujočih in prijavljenih prek aplikacije
zoom za sočasno sodelovanje prek računalniških ekranov, kar je sestavni del zapisnika, z
naknadno pridobitvijo podpisov pa tudi na papirju.
Sodelujoči so soglasno sprejeli naslednji predlagani

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. redne seje GSS; M. Šoštarič
2. Nadaljevanje razprave o izhodni strategiji po covidnem obdobju; R. Komadina
3. Obravanava vloge o pridruženem članstvu Slovenskega flebološkega in limfološkega
društva v SZD; M. Cevc
4. Razno

Ad. 1. /: Pregled zapisnika 1. redne seje GSS
K zapisniku 1. redne seje GSS sodelujoči niso prispevali pripomb, zato so soglasno sprejeli –
SKLEP 1:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje GSS.
Ad. 2. /: Nadaljevanje razprave o izhodni strategiji po covidnem obdobju
Člani GSS so nadaljevali razpravo o škodi po epidemiji covida-19 v slovenskem zdravstvenem
sistemu. Prvi paket predlogov za pokrizni izhod in ohranitev delovanja zdravstvenega sistema
je bil v mesecu decembru že posredovan predsedniku Vlade RS in ministrstvu za zdravje RS.
V odgovoru nas je Vlada RS zaprosila, da pripravimo predloge za rešitve pričakovanih
problemov, ki jih na posamičnih strokovnih področjih predvidevamo.
Strokovni svet za ortopedijo je za svoje področje že pripravil izhodno strategijo za obnovo
trenutnega stanja. Sprejeti covidni ukrepi so čakalne dobe za ortopedske posege izrazito
podaljšali, zato bo potrebno po končani epidemiji močno povečati obseg dela.
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Vsi Strokovni sveti SZD naj po tem zgledu pripravijo svoje videnje pričakovanih problemov v
postcovid obdobju obnove zdravstvenega sistema.
SKLEP 2:
1. Strokovni sveti SZD naj do konca januarja opredelijo najpomembnejše zaostanke pri
obravnavi bolnikov na svojih strokovnih področjih in jih posredujejo GSS.
2. GSS pripravi katalog ugotovljenih zaostankov pri obravnavi bolnikov za vsa strokovna
področja in ga posreduje organizatorju javnega zdravstva.
Ad. 3. /: Obravanava vloge o pridruženem članstvu Slovenskega flebološkega in
limfološkega društva v SZD
Prim. Matija Cevc, dr. med., je seznanil prisotne z vlogo Slovenskega flebološkega in
limfološkega društva za pridruženo članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu. V
nadaljevanju je povedal, da obe matični združenji ne nasprotujeta vpisu oziroma pridružitvi
omenjenega društva. Sprejeli so sklep –
SKLEP 3: Ugodi se prošnji Slovenskega flebološkega in limfološkega društva, da postane
pridruženi član SZD. S predalgateljem se nadaljujejo vse potrebne aktivnosti za pridružitev.
Ad. 4. /:
1. prof. dr. Rako Komadina, dr. med., je seznanil člane GSS, da je z večih strokovnih teles prišla
pobuda v podporo cepljenju. Pobudo so obravnavali na Odboru za etično-pravna vprašanja
ZZS in pripravili poziv javnosti, ki so ga sopodpisali KME RS, obe Medicinski fakulteti in KME
SZD. Pobudo s podobno vsebino je posredovala javnosti tudi KZO, ki ji v letu 2021 predseduje
SZZZZS.
SKLEP 4/1: Dejstva, kot so število umrlih na časovno enoto, večtedensko naraščanje števila
hospitaliziranih na oddelkih za Covid 19, nenadzorovana rast okužb, strahoten davek smrti pri
ogroženih skupinah prebivalstva, trenutno še neizmerjen učinek epidemije na bolnike z
drugimi boleznimi, ki se sedaj ne zdravijo tako, kot bi se morale, kažejo, da epidemije ne
nadzorujemo in da je še lep čas ne bomo.
Edini način zoperstavljanja epidemiji, ki nam ga nudi znanstvena medicina ta trenutek, je, da
se čim več ljudi cepi, pri čemer moramo biti zdravstveni delavci za zgled.
2. izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., je prisotne seznanila z dvema informacijama iz
prejšnjega mandata.
V okviru SZD se uspešno organizirajo izobraževanja s področja dodatnih in posebnih znanj.
Specializantom, ki v programu svoje specializacije nimajo vsebinsko vključene paliative, je
ponujena možnost, da se brezplačno udeležijo izobraževanj s tega področja.
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