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Povzemamo vsebino dela oziroma izpostavljamo pomembne obravnavane teme, ki jih je 
obravnaval RKS za infekologijo v letu 2019. 
 
  

 
1. Specializacija iz infektologije 

 
Nadaljevalo se je je delo na novem kurikulumu specializacije iz infektologije. Organizirana je bila 
obsežna razprava, v katero so bili vključeni vsi zdravniki specialisti in specializanti infektologije. 
Poleg tega je bilo opravljeno usklajevanje z drugimi sorodnimi strokami, zlasti s področjem klinične 
mikrobiologije, kjer poteka del kroženja infektologov. Ponovno je bilo pregledano in usklajeno 
trajanje kroženj in načini preizkušanja znanja.  
Predstavljen je bil evropski specialistični izpit. Najprej bi naj bil pilotni izpit leta 2020 ali leta 2021. 

Izpit bo pisni, dan pred ali dan po ECCMIDU, ne bo povsem zastonj. V državah, kjer bodo 

kandidati opravili ta izpit, se naj sami odločijo, kaj bo ta izpit pomenil. Za Slovenijo menimo, da bi ta 
del predstavljal teoretični del specialističnega izpita, ostal pa bi praktični del specialističnega izpita, 

kot poteka doslej. Izpit bo pisni, v angleščini, reševalo se bo po načelu najboljšega odgovora. 

 
 

2. problem urgentne infekcijske ambulante v UKC Maribor 
 

Dr Božena Kotnik je predstavi problem urgentne ambulante na infekcijskem oddelku v Mariboru. 
Po novem plačuje ZZZS urgentne preglede samo urgentnim ambulantam ZD Maribor in UKC 
Maribor. Na infekcijskem oddelku pa imajo 50 % prvič pregledanih kot urgentni pregled. Tako se 
izgublja velik del denarja, saj v urgentnih ambulantah paciente obdelajo ali pa tudi ne povsem, 
potem pa nadaljuje vso diagnostiko infektolog, vendar ne dobi tega plačanega. Če je bil pacient 
pregledan v urgentnem centru UKC Maribor, dobijo infektologi plačan samo konziliarni pregled. 
Mariborski infektologi menijo, da bi jim bilo potrebno priznati urgenco za paciente, ki so jih 
dejansko obravnavali urgentno, to bi pomenilo, da se prizna tudi tim in plačilo za urgentno 
ambulanto. 
Poslan je bil dopis za ministrstvo za zdravje, odgovora nismo prejeli. . 
 
 

3. Cepljenje proti HPV za dečke 
 

Iz NIJZ je prišel predlog, da bi vključili v program cepljenja proti HPV tudi dečke v isti starosti kot so 
zdaj vključene deklice. Menimo, da bi s cepljenjem zmanjšali kroženje virusa v populaciji in 
sprejmemo sklep. RSK je je z uvedbo strinjal.  
Glede trajne napotnice smo menili, da v infektologiji pridejo v poštev sledeče okužbe: hepatitis B in 
C, HIV okužba in stanja primarne imunske motnje. 
Za potrebe elektronskega naročenja je bila uvedena nova vrsta zdravstvene storite (VSZ) na Kliniki 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja.  
 

4. uporaba konoplje v infektologiji 
 

RSK za infektologijo je obravnaval tudi Indikacije za predpisovanje konoplje v medicinske namene 
sta v infektologiji našem mnenju dve: kahektični bolniki s HIC okužbo in bolniki s hudo 
postherpetično nevralgijo kot zaplet pasovca. V zadnjem letu ni bil s konopljo v medicinske 
namene po našem mnenju na področju infektologije zdravljen nihče. 



Pred leti je bil zdravljen s konopljo v medicinske namene bolnik s postherpetično nevralgijo. Taki 
bolniki se navadno zdravijo v ambulantah za terapijo bolečine in res le izjemoma na infektoloških 
oddelkih ali ambulantah.Zaradi dobre urejenosti bolnikov s HIV v Sloveniji do sedaj pri njih ni bilo 
potrebe po zdravljenju s konopljo v medicinske namene. 
 
Glede na navedeno smo člani RSK mnenja, da je potreba za uporabo konoplje v medicinske 
namene v Sloveniji izjemno majhna, prav tako ne pričakujemo, da se bo v kratkem povečala. 
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