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ZAPISNIK
sestanka UO Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bil 20. januarja ob 16. uri v Domus Medici v Ljubljani.
Prisotni: Brane Mežnar, Renata Kopriva, Mitja Košnik, Sabina Škrgat, Nadja Triller.
Opravičeno odsotni: Jernej Sitar, Stanislav Kajba, Barbara Salobir, Robert Marčun.

Dnevni red:
1.

2.
3.
4.

Strokovni program srečanj za naslednje leto:
 Strokovno srečanje ZPS 14. maj 2016,
 Pulmološki kongres 6.-8. oktober 2016,
 Strokovno srečanje ZPS z letno skupščino ZPS - 2. in 3. december 2016.
Delo komisij (sekcija respiratorne endoskopije, komisija za obstruktivne pljučne bolezni, intersticij…).
Raziskovalna dejavnost (Študija FENIKS)- poroča J Regvat.
Razno.

Ad.1: Strokovna srečanja v letu 2016:


Od 6-8 oktobra bo Pulmološki kongres z mednarodno udeležbo na hotelu Golf na Bledu (vsebino predstavil M.
Košnik); organizatorji kongresa bodo Združenje pnevmologov Slovenije, Klinika Golnik in predstavniki Hrvaške,
Srbije, BIH, Črne Gore in Makedonije.



14. maja spomladansko srečanje ZPS na Medicinski fakulteti v Ljubljani;
teme in nosilci: obstruktivne pljučne bolezni (Škrgat), intersticij (Osolnik), pljučna hipertenzija (Salobir), pljučni rak
(Mohorčič), predstavljeni bodo tudi primeri dobre prakse.



2. in 3. decembra bo v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu jesensko srečanje ZPS;
predvidene teme: preventiva pljučnih boleni (petek), prehrana, cepljenje in kajenje (sobota);
predstavitev nacionalnega programa za rehabilitacijo, ki ga pripravljajo Šorli, Hafner, Đukić.



Za vsako strokovno srečanje se bo izdal zbornik.
V zborniku naj bodo predavanja v esejski obliki od 3-5 strani, za večja predavanja in za predavanja do 10 minut 12 strani (v zborniku ne bo več izročkov) in z največ desetimi referencami.

Ad.2: Na sestanku je bilo ugotovljeno, da v okviru ZPS dejansko delujeta samo dve komisiji komisija za statutarna vprašanja
in komisija za izobraževanje
Ad.3: Raziskava Feniks – predsednica pojasni, da se izpolnjene ankete pošiljajo dr J. Regvatu po pošti.
Ad.4: Pod razno je predsednica izpostavila majhno udeležbo na sestanku UO ZPS, čeprav je bil datum sestanka
pravočasno javljen.
Na naslednji sestanek UO ZPS maja, bi povabili tudi predstavnika Red Orbita, ki upravlja s spletno stranjo ZPS, namreč
porodila se je ideja, da bi na spletni strani odprli forum za člane ZPS.
Sestanek je bil končan ob 17. uri.
Zapisala
Irena Dolhar

Predsednica ZPS
Prim. Nadja Triller, dr.med

