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W: www.zps-slo.si 

Portorož, 30. novembra 2012 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 

sestanka Letne skupščine Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 30. novembra  ob 18.20 uri v Kongresnem centru 
Bernardin v Portorožu. 
 
Otvoritev skupščine: predsednica ZPS Nadja Triller 
 
Predlog in volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije: 
 
Delovno predsedstvo: 
 

1. Brane Mežnar 
2. Marjan Koterle 
3. Duška Vidovič 
 

Zapisnikar: Irena Dolhar 
 
Verfikacijska komisija: 
 
Katja Mohorčič 
Jernej Sitar 
 
Dnevni red:  
 
1. Poročilo predsednice za leto 2012.  
2. Poročilo verifikacijske komisije. 
3. Poročilo blagajnika (Robert Marčun).  
4. Poročilo nadzornega odbora (Andrej Debeljak). 
5. Predstavitev predloga novega Pravilnika o zdravniških licencah. 
6. Program za leto 2013. 
7. Podelitev Levičnikove nagrade.  
8. Razno in sklepna beseda. 
 
Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Brane Mežnar, za člana Marjan Koterle in Dušanka Vidovič. Sledile 
so volitve delovnega predsedstva.  Vsi navzoči so z dvigom rok enoglasno potrdili predlagano delovno predsedstvo. 

 
Ad.1, Prisotne člane ZPS je pozdravila predsednica ZPS Nadja Triller in v nadaljevanju podala poročilo o delu ZPS v letu 
2012. ZPS je v preteklem letu organiziralo 3 strokovna  srečanja 12. marca na Golniku »Pomen novosti v smernicah GOLD 
2012«, Spomladansko srečanje 12. maja na MF v Ljubljani »Plevralni izliv«, Jesensko srečanje 30. novembra in 1. decembra  
v Portorožu »Motnje dihanja v spanju«. Klinika Golnik in ZPS sta organizirala 5. Slovenski pnevmološki kongres z 
mednarodno udeležbo, 5. in 6. oktobra na Bledu. Pnevmologi so se udeležili tudi ERS kongresa, kjer so sodelovali v 
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posterskih sekcijah, A. Rozman se je kot nacionalni delegat za Slovenijo udeležil nekaj sestankov.  Delo komisij je nekoliko 
zamrlo,  ZPS pa je pobudnik  multicentrične raziskave Časovni zamiki v diagnostiki in zdravljenju raka pljuč. Raziskava že 
poteka in bo zaključena konec leta 2012. V raziskavi sodelujejo Klinika Golnik, Bolnišnica Topolšica, Pljučni oddelek UKC 
Maribor, Bolnišnica Novo mesto in  Onkološki inštitut Ljubljana. Vključevanje bolnikov bo zaključeno konec decembra 2012, 
obdelava vzorcev februarja 2013, analiza rezultatov pa aprila 2013.  
V letu 2013 ZPS načrtuje 3. mednarodno srečanje Združenja pnevmologov Slovenije-Hrvaške-Madžarske. Gostiteljica 3. 
mednarodnega srečanja bo Hrvaška. Srečanje bo 18.-20. aprila na Brionih. Predsednica je prisotne pozvala, naj se srečanja 
udeležijo v čim večjem številu, pričakuje pa tudi aktivne udeležbe v obliki s predavanj in posterjev. Tema srečanja bo KOPB, 
rak, infekti. Prispevki (abstrakti)  naj bodo pripravljeni do konca februarja v angleškem jeziku. 
Maja 2013 ZPS načrtuje enodnevno strokovno srečanje na MF v Ljubljani na temo: Slikovna diagnostika pljučnih bolezni. Na 
to srečanje bomo povabili tudi člane sekcije radiologov Slovenije.  
Načrtujemo ponovno udeležbo na ERS kongresu, ki bo naslednje letu v Barceloni. Zaželena je aktivna udeležba s posterji 
oz. ustnimi prezentacijami. Naši člani so tudi aktivni na ERS kongresih kot recenzenti abstraktov, sodelujejo kot moderatorji v 
posterskih sekcijah. Naš nacionalni delegat je Aleš Rozman.   
Jesensko srečanje ZPS bo konec novembra v Portorožu. To srečanje bomo pripravili skupaj s torakalnimi kirurgi in onkologi 
radioterapevti.  Predlagane teme so bronhoskopsko in kirurško zdravljenje emfizema, transplantacija pljuč (izbor bolnikov, ki 
so kandidati za transplantacijo, priprava bolnika na transplantacijo, operativni poseg, pooperativno vodenje bolnika). Rak 
pljuč: kirurško zdravljenje, priprava bolnika na operativni poseg in predstavitev različnih op možnosti (torakoskopsko vs. 
torakotomija) . Obsevalno zdravljenje, stereotaktično obsevanje. 
Predsednica je opozorila, da moramo posodobiti nekatere smernice, čakamo na posodobljene smernice za respiratorno 
endoskopijo. Sodelujemo tudi pri pripravi smernic za Obravnavo raka pljuč skupaj z onkologi, torakalnimi kirurgi, radiologi in 
patologi. 
Na koncu je pozvala A. Rozmana, da poda poročilo o delu v  ERS, kjer nas predstavlja  kot nacionalni delegat.  
Aleš Rozman je v kratkem nagovoru poudaril, da je potrebno, da bi bila Slovenija v  ERS-u bolj prepoznavna. Prisotne je 
pozval, da naj vzpodbudijo  mlajše kolege t.j. specializante pnevmologije, naj se včlanijo v ERS, saj  je  za njih članarina 
brezplačna. Potrebno bi bilo tudi bolj aktivno sodelovanje v ERS-u (pljučni rak). Glede slovenske vasi, ki smo jo imeli na 
nekaj kongresih ERS pa meni, da se na način, kot smo jo predstavljali, ni dobro prijela.  
M. Fležar seznani člane sekcije o opravljenem izpitu za European driving licence for spirometry (EDSL) in s tem akreditiran 
tečaj za usposabljanje izvajanja spirometrije v okviru ERS. Poleg tega sta z M. Košnikom člana HERMES izobraževalne 
skupine in EBAP akreditacijske komisije ERS. 
 
Ad.3: R. Marčun je podal finančno poročilo za leto 2012. ZPS je poslovalo pozitivno. Vsa strokovna srečanja, ki jih je ZPS 
organiziralo so bila brez kotizacije, čeprav se  članarina ne zaračunava. 
 
Ad.4: A. Debeljak je dejal, da nadzorni odbor ni imel pretiranega dela in je čestital za dobro opravljeno delo. 
 
Ad.5: Predsednica je prebrala pismo prof. Poredoša, predsednika SZD, o pridobivanju kreditnih točk za podaljšanje 
zdravniške licence. Prisotnim je povedala, da bo ZPS predlagalo, da se vsa strokovna srečanja ZPS, Golniški simpozij ter 
morebitna druga strokovna srečanja, ki jih organizirajo druge pulmološke ustanove uvrstijo v srečanja, ki sodijo med ne-
obhodni del stalnega podiplomskega izobraževanja in za katerega se bodo podeljevale »kapitalne« licenčne točke. 
 
Ad.7: Levičnikovo nagrado za leto 2012 je prejel Robert Marčun za doktorsko disertacijo z naslovom: Vloga ehokardiografije 
in NT-proBNP pri bolnikih z akutnim poslabšanjem kronične obstruktivne pljučne  bolezni.  
 
Ad.9: Pripomb oz. razprave pod razno ni bilo.   
  
Sestanek se je končal ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala         Predsednica ZPS   
Irena Dolhar        Prim. Nadja Triller, dr.med. 
 


