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ZAPISNIK
1.

sestanka članov upravnega odbora Združenja pnevmologov Slovenije v novi sestavi, ki je bil 24. januarja 2018 ob 17.00
uri, v Domus Medici v Ljubljani

Prisotni: Mitja Košnik, Robert Marčun, Matevž Harlander, Jasmina Gabrijelčič, Aleš Rozman, Stanislav Kajba, Sabina
Škrgat
Ostali prisotni: Jurij Regvat
Opravičeno odsotni: Peter Kecelj, Nadja Triller
Dnevni red:
1. Terminski načrt dela upravnega odbora.
2. Seznanitev z rezultati ankete med člani glede pričakovanja od Združenja pnevmologov Slovenije.
3. Načrt strokovnih dogodkov in izdelave strokovnih dokumentov.
4. Seznanitev z rezultati raziskave Feniks.
5. Poročilo o poteku projekta vrednotenja storitev v pulmologiji.
6. Klinični registri v pnevmologiji.
7. Razno.
Ad.1: Sestanek je pričel predsednik M. Košnik in uvodoma pozdravil člane upravnega odbora (v nadaljevanju UO) v novi
sestavi. Predlagal je, da so sestanki UO vsako 3. ali 4. sredo v mesecu, kar so se člani UO tudi strinjali. Z namenom
zmanjšanja stroškov dela ZPS je predlog, da člani UO stroške povezane z delom v UO pokrijejo preko delodajalca, če se le
da.
Ad.2: Ob nastopu mandata je novi predsednik poslal članom Združenja pnevmologov Slovenije (v nadaljevanju ZPS)
vprašalnik z naslovom Kakšno združenje si želim. Odziv je bil precej dober (34 odgovorov). Kar precej članov (12) je
pripravljeno voditi delovne skupine. Predsednik predlaga, da kolegi, ki so pripravljeni delati v delovnih skupinah, se naj
zorganizirajo in predlagajo vodjo skupine.
A.. Rozman predlaga nabor petih skupin ter da se določena področja združijo.
M. Harlander je podal predlog , da se ustanovi skupina, ki se bo ukvarjala s tem kar se ne dela dobro v Sloveniji, R. Marčun
je predlagal, da se za vsak predlog naredi komisija.
Vse skupaj je povzel predsednik, ki je dejal, da so kolegi povedali, kjer se vidijo oz. so pripravljeni voditi skupino skupaj s
pomočjo UO ZPS.
UO pozove kolege, da pripravijo vsebinski in terminski načrt dela strokovne skupine, za svoje področje predlagajo izzive in
rezultate predstavijo na srečanju ZPS ter v obliki publikacije v Zdravniškem vestniku (izvorni prispevek je v angleščini). M.
Košnik pošlje dopise kolegom, ki so se zaenkrat identificirali za delo v strokovnih skupinah.
Ad.3: V anketi se je velika večina izrekla proti sestankom v soboto, ampak za četrtek ali petek popoldne. Zato bo
spomladanski strokovni dogodek v petek 11. maja s pričetkom ob 15. uri. Med predlogi iz ankete smo izbrali temo

Glukokortikoidi v pnevmologiji (osteoporoza, nadledvičnice, …), pogled bronhoskopista na KOPB. Strokovno vsebino
koordinira M. Harlander (osnutek predstavi v tedni dni).
Pod to točko se je razvila razprava o tem, da bi v okviru ZPS organizirali izobraževanje iz veščin, predvsem uporabi
ultrazvoka. R. Marčun obljubi, da bo decembra pripravil triurno delavnico, v kateri bo predstavil uporabnost ultrazvoka v
urgentni diagnostiki, potem se bomo pa odločili, ali je kaj članov zavzetih, da bi se te veščine naučili. Seveda je tak tečaj
drag in bi poleg sredstev ZPS za izobraževanje morali prispevati tudi kandidati.
Ad.4: J. Regvat je predstavil rezultate raziskave Feniks, ki je potekala v okviru ZPS. UO je J. Regvata zadolžil, da pripravi
izvleček za kongres ERS-u. Ravno tako UO pričakuje delovno verzijo članka (predlog objave je COPD Journal) do marca. J.
Regvat sporoči, če potrebuje pomoč pri statistični analizi in pripravi članka, predlagali smo mu S. Škrgat in M. Harlandra.
Ad.5, Ad.6: UO ni razpravljal, prestavljeno na naslednji sestanek.
Ad.7: Podan je bil predlog, da se o strokovnih srečanjih ZPS obvešča tudi predsednike sorodnih združenj (radiologi, torakalni
kirurgi…).
Sestanek je bil končan ob 19.15 uri.
Naslednji sestanek bi bil v sredo 7. marca ob 17. uri.
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