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ZAPISNIK
2.sestanka UO Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 30. marca ob 16. uri v Domus Medici v Ljubljani.
Prisotni: Brane Mežnar, Renata Kopriva, Mitja Košnik, Sabina Škrgat, Nadja Triller, Jure Šorli, Dušanka Vidovič, Jernej Sitar,
Robert Marčun.
Opravičeno odsotni: Stanislav Kajba.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Predstavitev projekta Spletni forum za pulmologe, ki bi ga postavili na spletni strani ZPS. Oskrbnik spletne strani bo
predstavil možnosti in tudi ceno takega projekta.
Možnosti oglaševanja farmacevtskih podjetij in podjetij z medicinsko opremo na spletni strani ZPS. Prejeli smo
ponudbo Olympusa. Sredstva tega sponzorja bi porabili za vključitev članov Sekcije za interventno pnevmologijo v
WABIP.
Aktivne udeležbe na pulmoloških srečanjih (predlogi kako motivirati predvsem mlade pulmologe k sodelovanju).
Razno

Ad.1: G Matic Kalteneker predstavi projekt Spletni forum ZPS in okvirno ceno projekta. Spletni forum naj bi omogočal
enostavnejšo komunikacijo med člani ZPS, namenjen bo predvsem izmenjavi strokovnih vprašanj. Vstop bo omejen na
člane ZPS. Vsak član, ki bo želel, bo prejel vstopno geslo.
UO ZPS sprejme sklep, da stroške postavitve spletnega foruma prevzame ZPS.
Ad.2: Glede možnosti oglaševanja na spletni strani ZPS je bil podan naslednji sklep:
potrebno je določiti ceno oglaševanja in pripraviti cenik,
sekcija ima svoj proračun, ta sredstva morajo biti namenska (plačilo kotizacije, članarina, strokovna literatura),
UO ZPS mora dati soglasje.
Ad.3: Predsednica ZPS je izpostavila, da se mladi pulmologi aktivno ne udeležujejo pulmoloških srečanj in predlaga, da člani
UO ZPS v svojem okolju vzpodbujajo člane ZPS k večji aktivnosti.
Ad.4: Pod razno je predsednica predstavila teme na spomladanski sekciji ZPS, ki bo 14. maja na MF v Ljubljani. Tema
srečanja bo: Možnosti presejalnih testov v pulmologiji (rak, intersticijske bolezni, KOPB, pljučna hipertenzija).
Nadalje, če se bodo v okviru ZPS delale akademske študije, je potrebno pripraviti pravilnik. M. Košnika se je obvezal, da bo
to pripravil.
Drugih sugestij oz. pripomb pod razno ni bilo.
Sestanek je bil končan ob 17. uri.
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