
 

 
Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija 

T: +386 [0]4 25 69 493 

F: +386 [0]4 25 69 174 

E: irena.dolhar@klinika-golnik.si 

W: www.zps-slo.si 

 
ZAPISNIK 

 
 

1.sestanka članov upravnega odbora Združenja pnevmologov Slovenije (ZPS), ki je bil 17. maja 2017 ob 16.00 uri, v  Domus 
Medici v Ljubljani. 
 
Prisotni: Renata Verboten Kopriva, Sabina Škrgat, Nadja Triller, Mitja Košnik, Barbara Salobir, Jure Šorli, Viktorija Tomič 
(vabljena s strani predsednice ZPS). 
 
Dnevni red: 
 
1. Predpisovanje pripomočkov za respiratorno fizioterapijo. 
2. Predstavitev smernic astme in KOPB strokovni javnosti. 
3. Teme jesenskega srečanja ZPS v Portorožu. 
4. Razno. 
 
Ad.1: Sestanek je pričela S. Škrgat, ki je izpostavila problem predpisovanja pripomočkov za respiratorno fizioterapijo in sicer 
je problem predpisati FLUTTER in  PEEP valvule.  S strani M. Fležarja je bila nedavno podana pobuda za predpis PEEP 
valvule za bolnike s cistično fibrozo, vendar le za zdravnike, ki se s to boleznijo na Golniku ukvarjajo.  
Po razpravi so se člani UO dogovorili, da je potrebno s strani ZPS dati predlog rešitve na ZZZS ga. Alenki Franko oz. naj se 
del upravnega odbora ZPS sestane z njo.  
Člani UO ZPS so tudi predlagali, da bolniki ne pridejo oz. nimajo dovolj informacij o uporabi pripomočkov o respiratorni 
fizioterapiji. Predlagali so, da se postavi spletna stran za te bolnike, v skupini, ki bi bedela nad spletno stranjo, pa naj bi bili 
predstavniki iz Bolnišnice Topolšica, UKC Ljubljana in Klinike Golnik (zdravniki in fizioterapevti). OU ZPS predlaga zdravnike 
in fizioterapevte poimensko. Potrebno jih je seznaniti in vzpodbuditi k sodelovanju. Rezultate dela bi predstavili na naslednji 
spomladanski sekciji združenja. 
 
Ad.2: Izdajatelj smernic je Združenje pnevmologov Slovenije. Člani UO so predlagali, da bi bila predstavitev smernic astme 
in KOPB širši strokovni javnosti na Tavčarjevih dnevih, event  Scrotovih dnevih in na jesenskem srečanju ZPS v Portorožu. 
Na slednji bo smernice predstavila N. Triller kot predsednica. 
 
Ad.3: Predsednica  N. Triller je predstavila teme jesenskega srečanja ZPS, ki bo 1. in 2. decembra v Portorožu. Teme 
srečanja bodo:  

 Predstavitev registrov bolezni (IFA, težka astma) – petek. 

 Predstavitev smernic za astmo in KOPB pulmologom in program uvedbe smernic v vsakodnevno klinično delo po 
regijah (odgovornost za stroko v regijah) – petek. Tudi v smernicah je zapisano, da naj pulmolog v regiji pri svojem delu 
prevzame odgovornost za raven obravnave teh bolnikov. 

 Občni zbor članov ZPS – petek. 

 Pnevmonitis in drugi pogosti zapleti pri zdravljenju raka pljuč – sobota. 

 Zapleti pri zdravljenju z biološkimi zdravili (revmatologi ) ter QuantiFERON test, atipične mikobakterioze) – sobota. 

 Delavnica – Pravilna uporaba vdihovalnikov in pršilnikov – sobota. 

 Klinični primeri (4), ki naj se navezujejo na predstavljene teme – sobota. 
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Ad.4: Pod točko razno: 
 

 Člani UO ZPS so sklenili, da se pripravi strokovno mnenje za bolnike s TZKD in se ga pošlje Društvu pljučnih bolnikov 
glede uveljavitve pridobitve parkiranja na mestu za invalide za te bolnike. Društvo pljučnih bolnikov naj to strokovno 
mnenje nato posreduje naprej ustreznim službam. 

 V. Tomič sodeluje v pilotnem projektu, kjer pripravljajo standarde in normative za zdravnike na Ministrstvu za zdravje. V 
tem projektu so vključene Splošna bolnišnica Celje, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, UKC Maribor, Splošna bolnišnica 
Novo mesto, Onkološki inštitut Ljubljana in Klinika Golnik. Predstavila je dosedanje delo te skupine in ovrednotenje 
normativov. Člani UO ZPS so enotnega mnenja, da pred končnim sprejemom standardov in normativov želijo aktivno 
sodelovati pri oblikovanju le-teh. Članom ZPS se pošlje priloga normativov, kot so si jih zamislili na MZZ. Ministrici za 
zdravje bo poslan dopis, kjer je izpostavljena zaskrbljenost članov UO ZPS zaradi naglice in načina sprejemanja 
normativov mimo strokovnega združenja ter s prošnjo za vrnitev že oddanih normativov nazaj v branje OU ZPS pred 
dokončnim sprejetjem. 

 J. Šorli je obvestil člane UO ZPS o trenutnem stanju v Bolnišnici Topolšica. Člani UO dajejo podporo za obstoj 
Bolnišnice Topolšica kot samostojne enote. Ministrici za zdravje bo poslan tudi dopis s strani članov ZPS o podpori.  

 
 
Sestanek je bil končan ob 18.45 uri. 
 
Zapisala        Predsednica ZPS                                                                                                 
Irena Dolhar                                                               Prim. Nadja Triller, dr.med. 


