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ZAPISNIK 

 
 

2. sestanka članov upravnega odbora Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 7. marca 2018 ob 17.00 uri, v  Domus 
Medici v Ljubljani 
 
Prisotni: Mitja Košnik, Robert Marčun, Matevž Harlander, Aleš Rozman, Peter Kecelj. 
 
Opravičeno odsotni: Nadja Triller, Jasmina Gabrijelčič, Stanislav Kajba, Sabina Škrgat, Brane Mežnar. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Predvidena strokovna srečanja, ki jih organizira ali pripozna ZPS. 
2. Predstavitev strokovnih skupin znotraj ZPS. 
3. Poročilo o poteku projekta vrednotenja storitev v pulmologiji. 
4. Seznanitev z rezultati ankete med člani glede pričakovanja od ZPS II del. 
5. Načrt strokovnih dogodkov ki jih pripozna ZPS. 
6. Klinični registri v pnevmologiji. 
7. Razno. 
 
Ad.1: Spomladansko srečanje bo 11. maja ob 15. uri na Medicinski fakulteti v Ljubljani. M Harlander je predstavil teme 
strokovnega srečanja. Pozvali bomo specializante – člane ZPS, da pripravijo prikaz primera, najboljši prikaz primera bi bil 
tudi nagrajen (glasuje publika) z 200 EU. M. Harlander pripravi navodila za prikaz primerov in posterje. 
 
Ad.2: Delovna skupina za maligne bolezni pljuč in za invazivno diagnostiko že deluje po celi Sloveniji in da imajo namen 
pripraviti zbornik z navodili. Skupina za funkcijsko diagnostiko (E. Topole) naj bi v kratkem pričela delovati, prav tako skupina 
Obstruktivne bolezni pljuč (S. Škrgat ), skupina za Pljučne okužbe in  tuberkulozo (V. Tomič), naj bi se sestala v tem tednu, 
prav tako naj bi se sestala skupina za pljučno hipertenzijo (M. Fležar, B. Salobir). 
A. Rozman predlaga, da bi komunikacija med člani UO ZPS potekala preko WhatsApp-a, delovanje le-tega bi predstavili na 
naslednjem sestanku. 
Bistvo teh skupin je, da se predstavijo preko predavanj in izdelave praktičnih navodil. Predlagane teme: 
 Oksigena terapija na avionu, 
 Pregled najpomembnejših pulmotoksičnih zdravil. 
 
Ad.3: Zaradi odsotnosti S. Kajbe, je ta točka prestavljena na naslednjo sejo UO. 
 
Ad.4: Ni bilo razprave. 
 
Ad.5: V mesecu juniju sestanek o Pljučni hipertenziji (B. Salobir), oktobra ali novembra Cistična fibroza pri otroku.  
J. Regvat, ki je na prejšnji seji predstavil rezultate raziskave Feniks, je pripravil izvleček za kongres ERS.  
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Ad.6: V pripravi je nov zakon o varovanju osebnih podatkov in potrebno bo najti način, kako priti do podatkov za register. 
Člani UO so bili mnenja, da  ZPS vztraja pri pristojnih institucijah do dostopnosti do podatkov. 
 
Ad.7: Pod razno ni bilo pripomb. 
 
Sestanek je bil končan ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisala        Predsednik ZPS                                                                                                 
Irena Dolhar                                                               Prof. Mitja Košnik, dr.med. 


