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ZAPISNIK 
 

 
sestanka razširjenega UO Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 30. novembra 2012 ob 13.00 uri, v Kongresnem centru 
Bernardin v Portorožu. 
 
Prisotni: N. Triller, B. Mežnar, R. Marčun, A. Rozman, I. Rozman Sinur, M. Harlander, M. Koterle, L. Rezar in L. Gabršček. 
Odsotni: N Edelbaher, D Vidovič, M Košnik, M Terčelj 
 
Zaključki:  
 

 Od 18. do 20. aprila 2013 bo na Brionih, Hrvaška, 3. Mednarodno  srečanje združenj pnevmologov Slovenije-Hrvaške-
Madžarske.   

o Hrvatje pričakujejo 40 udeležencev iz Slovenije, UO ZPS pa je mnenja, da je glede na trenutno stanje v državi 
realno pričakovati, da se bo srečanja udeležilo manj članov ZPS,  (vsaj 10 aktivno in 10 pasivno). 

o Predavanja in druge prezentacije na srečanju bodo potekale v angleškem jeziku. 
o UO ZPS se strinja, da je za aktivno udeležbo na srečanju potrebno vzpodbuditi mlade pnevmologe. Podan je 

bil predlog, da naj bi abstrakte (v angleščini) poslali preko spletne strani ZPS, UO pa jih bo nato posredoval 
ZPH. 

o Stroške avtobusnega prevoza na Brione bi krili iz sredstev ZPS ( v kolikor bo dovolj zainteresiranih za tak 
prevoz), krili pa bi lahko tudi nekaj kotizacij za specializante. Zainteresirani posamezniki naj oddajo prošnjo za 
kritje kotizacije UO ZPS najkasneje do 28. februarja 2013. Pisno vlogo naj pošljejo na naslov: g Irena Dolhar 
(za UO ZPS), Golnik 36, 4204 Golnik. 

 
 Spomladansko srečanje ZPS bo 11. maja 2013 na MF v Ljubljani. Predlagana tema srečanja je: Slikovna diagnostika 

pljučnih bolezni. Na to srečanje bomo povabili tudi člane sekcije radiologov Slovenije.  
        Vsebina srečanja: 

o Slikovne diagnostične metode v pnevmologiji (RTG, UZ, CT, PET-CT,MRI). 
o Invazivna rentgenska diagnostika in intervencije. 
o Zanimivi primeri iz prakse, ki naj bi jih predstavljali izkušeni zdravniki. Predstavili bi 4-5 primerov.  

 
 Jesensko srečanje bo 29. in 30. novembra 2013 v Portorožu. To srečanje bomo pripravili skupaj s torakalnimi kirurgi, 

onkologi radioterapevti.  Nekaj predlaganih tem: 
o Kirurško in bronhoskopsko zdravljenje emfizema. 
o Transplantacija pljuč (izbor bolnikov, ki so kandidati za transplantacijo, priprava bolnika na transplantacijo, 

operativni poseg, pooperativno vodenje bolnika). 
o Rak pljuč: kirurško zdravljenje, priprava bolnika na operativni poseg in predstavitev različnih op možnosti         

(torakoskopsko vs. torakotomija) . 
o obsevalno zdravljenje, stereotaktično obsevanje. 

       Program bo dokončno oblikovan po sestanku s kirurgi in radioterapevti in bo objavljen na spletni strani ZPS. 
 

Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri. 
 
Zapisala         Predsednica ZPS   
Irena Dolhar        Prim. Nadja Triller, dr.med. 
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