
  

  

  

  

 

 

Številka:  RSKN 2018-1 

Datum:  14. Januar 2018  

 

Zadeva:  POROČILO O DELU RSK ZA LETO 2017 

 

 

V letu 2017 je RSKN imel pet sej: 

 23. januarja 2017 – redna seja 

 21. marca 2017 – redna seja 

 3.  avgusta 2017 – dopisna seja 

 27. septembra 2017 – redna seja 

 18. decembra – redna seja 

 

V letošnjem letu je RSKN uspešno obravnaval naslednje zadeve: 

 priprava in sprejem strokovnega seznama telesnih okvar s preučitvijo in delno 

inkorporacijo avstrijskega modela;  

 sooblikovali in sprejel katalog storitev s področja nevrologije; 

 dopolnili spisek VZS; 

 pripravili in sprejeli pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe s 

področja vaskularne nevrologije in intenzivne nevrološke terapije; 

 sprejeli normative za ambulante preglede v nevrološki ambulanti; 

 pripravili in sprejeli strokovno mnenje o rehabilitaciji pri parkinsonizmu; 

 podali mnenje in opozorili na kritično stanje slovenske epileptologije; 

 se seznanili z delom komisije za uvajanje kanabinoidov; 

 predstavili stališče stroke če lahko družinski zdravnik samostojno diagnosticira 

Alzheimerjevo bolezen ter sam uvede zdravljenje z enim od antidementivom 

brez predhodne potrditve diagnoze s strani specialist;  

 sprejel sklep, da je izobraževanje s področja uporabe botulinske terapije 

potrebno formalizirati v obliki certificiranega tečaja s preskusom znanja;  

 podprl aktivnosti (prijava dveh nevrologov) v zvezi s pilotnim projektom 

»Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu«; 
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 izdal mnenje glede zavajajočega oglaševanja zdravljenja multiple skleroze 

podjetja HEBERTRANSA na spletni strani cansave.org;  

 obravnaval problematiko sodelovanja med nevrologijo in internističnimi 

strokami in predlagal rešitve v obliki ustrezne vzpostavitve in širitve mreže 

nevrološke dejavnosti in sistematičnega izobraževanja specializantov interne 

medicine in specialistov v urgentnih centrih tudi z nevrološkimi vsebinami; 

 obravnaval nastajajajočo se Resolucijo o duševnem zdravju v RS in podal svoje 

mnenje o opredelitvi obravnave demenc. 

 

Teme, ki jih je RSKN obravnaval, a še ne dokončno rešil: 

 sodelovanje z internistčno stroke v perifernih bolnišnicah, zlasti  na področju 

kapi (v zvezi s tem smo že organizirali skupno srečanje z vodstvom SB Nova 

Gorica, sprejeli stališče v zvezi s SB Ptuj); v naslednjem letu pa skupen sestanek 

RSKN in RSK internističnih strok); 

 bolj predvidljivo načrtovanje specializacij (letos težko dorekli zaradi zakonskih 

sprememb in prenosa nalog iz ZZS na MZ) in boljši vpogled v delo in potrebe 

po nevrologih. Za to bo potrebno delo na vzpostavitvi modela mreže (naloge se 

bomo lotili v 2018) 

 stališča RSKN glede paliativnega zdravljenja ob koncu življenja (neodzivnost 

Državne etične komisije; akcijo bomo nadaljevali v 2018) 

 

Problemov z nesodelovanjem članov ali z doseganjem sklepčnosti RSKN nima. 

 

Lep pozdrav, 

 

 
Zvezdan Pirtošek 

Predsednik RSKN 

 

 

 

 

 


