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ZAPISNIK
sestanka Letne skupščine Združenja pnevmologov Slovenije, ki je bila 1. decembra ob 17.30 uri v Kongresnem centru
Bernardin v Portorožu.
Predlog in volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije:
Delovno predsedstvo:
Brane Mežnar
Marjan Koterle
Duška Vidovič
Zapisnikar: Irena Dolhar
Verfikacijska komisija:
Manca Lavtižar
Rok Lombar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev skupščine.
Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije.
Poročilo predsednice o delu v preteklem letu (N. Triller).
Poročilo blagajnika (R. Marčun).
Poročilo nadzornega odbora.
Poročilo verifikacijske komisije.
Kratka predstavitev programov kandidatov za predsednika ZPS (Predstavitve bodo
predhodno objavljene na spletni strani ZPS).
8. Volitev predsednika ZPS za obdobje 2017-2021.
9. Predstavitev in izvolitev kandidatov UO in nadzornega odbora.
10. Podelitev Levičnikovih nagrad.
11. Razno ( Fležar: Predpis pripomočkov za respiratorno fizioterapijo in dogovarjanje z ZZZS – poročilo, Kajba: Predstavi
Predlog seznama in vrednotenja storitev v ambulantni pnevmološki dejavnosti
Ad.1: Skupščino je otvorila predsednica ZPS Nadja Triller.
Ad.2: Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Brane Mežnar, za člana Marjan Koterle in Dušanka Vidovič.
Sledile so volitve delovnega predsedstva. Vsi navzoči so z dvigom rok enoglasno potrdili predlagano delovno predsedstvo in
oba člana verifikacijske komisije.
Ad.3: Prisotne člane ZPS je pozdravila predsednica ZPS Nadja Triller in v nadaljevanju podala poročilo o delu ZPS v
letih 2016 in 2017:
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ZPS je v letu 2016 organiziralo tri strokovna srečanja in sicer:
o Maja na MF v Ljubljani »Možnosti presejalnega testiranja v pulmologiji«,
o Oktobra 2016 soorganizator 1. Balkanskega pulmološkega kongresa, 8. Slovenskega pulmološkega in
alergološkega kongresa s Kliniko Golnik v hotelu Golf na Bledu
o Decembra 2016 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu: Preventiva v pulmologiji, rehabilitacija in
prehranska podpora pljučnih bolnikov.
V letu 2016 so potekali tematski sestanki ZPS v Domus Medici o prenovi kataloga za pulmološko dejavnost, ki so se
nadaljevali v letu 2017. V okviru ZPS je bila ustanovljena skupina za pripravo prenovljenega kataloga storitev za
pulmologijo, ki jo je vodil S. Kajba.
Znotraj ZPS naj bi zaživelo raziskovalno delo, zato je Pravilnik o raziskovalni dejavnosti pripravil M. Košnik.
V letu 2017 so bila organizirana tri strokovna srečanja:
o Aprila 2017 na MF v Ljubljani na temo Bronhiektazije.
o Maja 2017 smo se aktivno udeležili srečanja treh dežel Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Tokrat so se
pridružili še Srbi in Romuni.Srečanje je bilo na Madžaskem v mestu Pecs.
o December 2017 v Kongresnem centru Hotela Bernardin v Portorožu: Prizadetost pljuč pri sistemskem
zdravljenju raka, Implementacija smernic KOPB in astme, Predstavitev registra hude astme,
Predstavljeni so bili normativi za interventno medicino, izvedena je bila delavnica o pravilni uporabi
vdihovalnikov.
V letih 2016 in 2017 so bili objavljene tri publikacije: Priporočilo za obravnavo bolnikov s KOPB na primarni in specialistični
pulmološki ravni v Sloveniji, Priporočilo za obravnavo bolnikov z astmo na primarni in specialistični pulmološki ravni v
Sloveniji, Mnenje pulmologov o pomeni vdihovalnikov pri bolnikih z astmo in KOPB, pripravlja pa se tudi članek o rezultatih
študije FENIKS.
Ad.4: R. Marčun je podal finančno poročilo za leto 2017, na poročilo ni bilo pripomb.
Ad.5: Nadzorni odbor skladno s statutom ugotavlja, da je bilo delo uspešno in finančno stabilno. Nadzorni odbor je
pregledal poročilo in nima nobenih pripomb.
Ad.6: Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na strokovnem srečanju prisotnih 65 članov, na občnem zboru prisotnih 52
članov ZPS, zato je zbor sklepčen.
Ad.7, Ad.8: Zaradi odstopa predsednice ZPS, so bile razpisane volitve za novega predsednika ZPS. Prijavil se je samo en
kandidat in sicer M. Košnik, ki pa ga ni bilo na letnem srečanju, ker je bil službeno odsoten. Njegov program je predstavil M.
Harlander.
Oglasila sta se F. Koren, ki je predlagal, da bi bilo jesensko srečanje potrebno razširiti na celodnevno in končati v soboto
dopoldan ter B. Mežnar, ki je poudaril, da je potrebno nadaljevati srečanja 2x/letno in da so strokovna srečanja brez kotizacij.
Prisotni člani ZPS so oba predloga podprli.
Nato je sledilo glasovanje in Mitja Košnik je bil soglasno sprejet za novega predsednika Združenja pnevmologov
Slovenije za novo mandatno obdobje (2017 – 2021).
Ad.9: Predstavljeni in soglasno potrjeni so bili člani upravnega in nadzornega odbora:
Predsednik:
Podpredsednik:
Tajnica:
Blagajnik:

Mitja Košnik
Matevž Harlander
Sabina Škrgat
Robert Marčun

Člani:
Stanislav Kajba
Jasmina Gabrijelčič
Aleš Rozman
Peter Kecelj
Člani nadzornega odbora:
Brane Mežnar
Jure Šorli
Duška Vidovič
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Ad. 10: Levičnikove nagrade za leto 2017 so prejeli:
Doc. dr. Aleš Rozman, za doktorsko dizertacijo »Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na
osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč«,
Dr. Polona Mlakar, dr.med., za doktorsko dizertacijo »Vpliv telesne aktivnosti in prehrane na oksidativni stres in kazalce
kroničnega vnetja pri bolnikih po AMI«,
Dr. Julij Šelb, dr.med., za doktorsko dizertacijo »Celostna obravnava diagnostike bolnika z alergijo po piku
kožekrilcev«.
Ad. 11: M. Fležar je predstavil dogovarjanje z ZZZS glede predpisa pripomočkov za respiratorno fizioterapijo, S. Kajba pa je
prestavil predlog seznama in vrednotenja storitev v ambulantni pnevmološki dejavnosti. Predlog je izzval burno razpravo,
zaključka in sklepa pa na tem sestanku nismo dorekli.
B. Mežnar se je v imenu članov ZPS na koncu zahvalil dosedanji predsednici N. Triller za desetletno predsedovanje. Na
predlog M. Košnika, ki ga je predstavila R. Kopriva, naj bi se v statutu doreklo tudi mesto bivšega predsednika.
Letna skupščina je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisala
Irena Dolhar

Predsednica ZPS
Prim. Nadja Triller, dr.med.
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