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ZAPISNIK
sestanka razširjenega UO Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 28. novembra 2014 ob 13.30 uri, v Kongresnem centru
Bernardin v Portorožu.
Prisotni: N. Triller, B. Mežnar, R. Marčun, A. Rozman, M. Harlander, M. Koterle, L. Rezar, L. Gabršček.
N. Edelbaher, D. Vidovič, M. Košnik, M. Terčelj.
Zaključki:
Spomladansko srečanje ZPS bo 18. aprila 2015 na MF v Mariboru. Predlagana tema srečanja so Vnetne bolezni
dihal. Srečanje bi organizirali skupaj z infektologi in katedro za družinsko medicino.
Konec maja ali v začetku junija bo strokovno srečanje Združenj pnevmologov Slovenije, Hrvaške, Madžarske, pridružili
bi se tudi Romuni in Srbi. Na sestanku je bil za predsednika strokovnega odbora izbran M. Košnik, v organizacijskem
odboru pa so člani UO ZPS in iz vsake klinike po en pulmolog. K temu srečanju bi aktivno povabili mlade pulmologe z
aktivno udeležbo. Do 2. decembra je potrebno poslati predloge za program, preliminarni program pa naj bi bil do konec
decembra 2014.
Jesensko srečanje ZPS bo 27. in 28. novembra 2015 v Portorožu. To je tudi volilno leto, zato naj do 1. Oktobra 2015
kandidati/ke za novega predsednika/co Združenja pnevmologov Slovenije Portorožu svoje predloge programov pošljejo
Ireni Dolhar. Programe bomo predstavili na spletni strani združenja. Novi predsednik/ca ZPS bo izvoljen/a na Volilni
skupščini jesenskega srečanja.
Zaradi želje po ustanovitvi novih sekcij znotraj ZPS je potrebna sprememba statuta ZPS. Po sedanjem statutu
ustanavljanje sekcij ni predvideno. Brane Mežnar bo pripravil predlog za spremembo statuta, ki bo vključeval tudi
sekcije v ZPS. Nov predlog statuta s spremembami bo objavljen na spletni strani ZPS, dokončne spremembe statuta pa
bodo potrjene na prvem naslednjem srečanju ZPS. Pripombe na predlog statuta pošljite po mailu Ireni Dolhar
(irena.dolhar@klinika-golnik.si), ki ga bo nato posredovala članom UO ZPS.

Sestanek je bil zaključen ob 14.30 uri.
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