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ZAPISNIK 
 

sestanka članov Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 8. junija 2016 ob 17. uri, v  Domus Medici v Ljubljani. 
 
Prisotni: Brane Mežnar, Renata Verboten Kopriva, Sabina Škrgat, Nadja Triller, Kecelj Peter, Leskovec Žakelj Marina, 
Maček Cafuta Arjana, Zalokar Polona, Barbara Salobir, Stanislav Kajba, Dušanka Vidovič, Irena Hudoklin, Eva Topole. 
 
Dnevni red: 
 
1. Predlog kataloga storitev za pulmologijo. 
2. Razno. 
 
Ad.1: Predsednica ZPS je v uvodu povedala, da so bili P. Kecelj, B. Mežnar, I. Hudoklin, M. Košnik in ona na ZZZS in 
predstavili Predlog kataloga storitev za pulmologijo. Glede na pogovor na ZZZS je potrebno 
 

 pripraviti osnovno idejo, 
 dodati vsebino, 
 posebna skupina pulmologov bi pripravljeno septembra predstavila na ZZZS. 

 
V nadaljevanju N. Triller predstavi Predlog kataloga storitev za ortopedijo in nevrologijo, izhodišča za pulmologijo sta poslala 
B. Mežnar in P. Kecelj. 
Ob Predlogu kataloga storitev za pulmologijo se je razvila razprava, v kateri so sodelovali vsi prisotni pulmologi in sklep je bil, 
da je potrebno 
 

 katalog napisati kratko in razumljivo. 
 na ZZZS je potrebno argumente dobro predstaviti. 

 
E. Topole je predlagala, da je v katalog potrebno dodati tudi prehrano pljučnega bolnika. 
Ožja skupina pulmologov se bo ponovno sestala 29.6.2016. 
 
Ad.2: E. Topole je predstavila pilotni projekt rehabilitacije pljučnih bolnikov, vodja katerega je J. Šorli. Podpora temu projektu  
je farmacevtska firma Novartis, izdelali so tudi plakate in na njih je kot kontaktna oseba napisana E. Topole.     
Razvila se je razprava prisotnih pulmologov in zaključek je bil, da je potrebno preko ZPS obvestiti o tem vse pulmologe. 
 
B. Salobir je predstavila neodvisno raziskavo o ustnem zdravju pri KOPB bolnikih, ki jo v okviru dela svojega doktorata vodi 
zobozdravnica Jana Krapež  iz Stomatološke klinike. Pričakuje se odziv pacientov iz cele Slovenije, zato so prisotni sklenili, 
da se povabilo pošlje vsem pulmologom (že poslano). 
 
Sestanek je bil končan ob 19. uri. 
 

Zapisala        Predsednica ZPS                                                                                                 
Irena Dolhar                                                               Prim. Nadja Triller, dr.med. 
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