
 

 

 

 

 

 
ZAPISNIK 

     seje Razširjenega strokovnega kolegija za nevrologijo, 

ki je potekala 19. februarja 2019 ob 13.00 uri v sejni sobi na Nevrološki kliniki 

 

Prisotni: prof. Pirtošek, prof. Podnar, izr. prof. Pretnar, izr. prof. Hojs 

Opravičeno odsotni: dr. Klanjšček, dr. Šoštarič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika seje 2.12.2018  

2. Dopis MZ – sprememba omejitve predpisovanja za antidementive  

3. Predlog vprašalnika za oceno potreb po specialistih nevrologije za predstojnike in vodje  

4. Dopis MZ – prijava zoper EMC Center 

5. Ponovni poziv za pregled in podajo mnenja na osnutek Pravilnika o vrstah in stopnjah telesnih 

okvar  

6. Stanje nevrologije na Dolenjskem oz. SB NM  

7. Razno 

 

Ad 1) 

Soglasno je bil sprejet zapisnik seje 2.12.2018. (Priloga 1 – v arhivu RSKN) 

 

Sklep: Potrdi se zapisnik seje 2.12.2018.                                                                                       

 

Ad 2) 

MZ je RSKN seznanilo, da je bila Komisija za razvrščanje zdravil na listo ZZZS seznanjena z 

odgovori RSKN na dopis z dne 11. 12. 2017, v katerem je bil RSKN zaprošen za stališče, ali soglaša, 

da lahko splošni/družinski zdravnik samostojno diagnosticira Alzheimerjevo bolezen ter sam uvede 

zdravljenje z enim od antidementivov brez predhodne potrditve diagnoze s strani specialista s 

področja psihiatrije ali nevrologije. 

 

RSK za nevrologijo je v odgovoru zapisal, da so smernice za zdravljenje demence (Darovec s sod. iz 

leta 2014) s strokovnega nevrološkega stališča zastarele in bi jih bilo potrebno nujno dopolniti. Sedaj 

veljavne smernice namreč zdravniku specialistu družinske medicine ne nudijo dovolj stopenjskih in 

konkretnih napotkov v procesu odločanja pri izbiri diagnostičnih sredstev, napotitvah na 

sekundarni/terciarni nivo zdravstvene obravnave in dejanskih informacij o značilnostih 

antidementivov s stališča indikacij, kontraindikacij in previdnostnih ukrepov.  
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Zapisnik prejmejo vsi člani RSKN za nevrologijo, minister za zdravje Samo Fakin, dr.med.; predsednik Zdravstvenega sveta prof. dr. 
Franc Strle, dr. med.; predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.; predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina, dr. med.; 
strokovna direktorica UKC Ljubljana prof.dr. Jadranka  Buturović Ponikvar, dr.med. 

 

V mnenju je tudi zapisal, da pogoji za samostojno diagnosticiranje Alzheimerjeve demence in za 

predpisovanje antidementivov s strani družinskih zdravnikov še niso vzpostavljeni ne v strokovnem in 

ne v organizacijskem smislu.  

 

Komisija za razvrščanje zdravil na listo ZZZS pri odločitvi ni upoštevala opozorila RSK za 

nevrologijo, da v trenutni situaciji obstaja tako nevarnost spregledanja pozitivne diagnoze zlasti v 

zgodnjih fazah bolezni, možnost lažno pozitivne diagnoze z nepotrebnim predpisovanjem zdravil, 

predvsem pa spregled reverzibilnih demenc. 

 

Glede na navedeni sklep MZ zaproša, da čim prej in v sodelovanju med strokami RSKN pristopi k 

pripravi novih smernic za zdravljenje demence, ki bi na področju predpisovanja antidementivov 

zagotavljala varno predpisovanje in ustrezno razdelitev diagnostike in zdravljenja na vseh nivojih. 

(Priloga 2 – v arhivu RSKN) 

 

Sklep: Prof. Pirtošek, doc. Rakuša in doc. Kramberger pripravijo in koordinirajo predlog smernic za 

zdravljenje demence z RSK za družinsko medicino in RSK za psihiatrijo. 

 

Ad 3) 

Profesor Pirtošek je pripravil Predlog vprašalnika za oceno potreb po mreži nevrologije za 

predstojnike in vodje, ki bo ena od osnov za vzpostavitev nevrološke mreže v RS in v pomoč MZ pri 

načrtovanju specialistov. Načrte za nevrološko mrežo bi bilo potrebno uskladiti z normativi kot jih je 

ZZS izoblikovala v Modri knjigi. (Priloga 3 – v arhivu RSKN) 

 

Sklep: Do naslednjega sestanka bomo zbrali pripombe na Predlog vprašalnika za oceno potreb po 

mreži nevrologije za predstojnike in vodje.                                            

 

Ad 4) 

Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje je zaprosil za strokovno mnenje ali je termografija 

priznana diagnostična metoda za odkrivanje različnih bolezenskih stanj. Na Zdravstvenem 

inšpektoratu so prejeli prijavo, ki se nanaša na EMC Center, ki oglašuje na svojih spletnih straneh 

preglede s termokamero ter navajajo, da gre za eno izmed najbolj naprednih medicinskih presejalnih 

metod za različne bolezni. (Priloga 4 – v arhivu RSKN) 

 

Sklep: Termografija ni priznana diagnostična metoda za odkrivanje navedenih nevroloških bolezni. 

Gre za nepreverjeno metodo, s katero zavajajo potrošnike. 

 

Ad 5) 

Direktorat za zdravstveno varstvo MZ je zaprosil za ponovni pregled Osnutek Pravilnika o vrstah in 

stopnjah telesnih okvar. Prof. Pirtošek poroča, da Osnutek odraža vsebine, o katerih se je RSKN 

izrekel lani (lastni predlogi in prevod avstrijskega pravilnika). (Priloga 5 – v arhivu RSKN) 

 

Sklep: Člani RSKN do naslednje seje preučijo Osnutek.                                                                                 

 



 

Zapisnik prejmejo vsi člani RSKN za nevrologijo, minister za zdravje Samo Fakin, dr.med.; predsednik Zdravstvenega sveta prof. dr. 
Franc Strle, dr. med.; predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.; predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina, dr. med.; 
strokovna direktorica UKC Ljubljana prof.dr. Jadranka  Buturović Ponikvar, dr.med. 

 

Ad 6) 

Prof. Pirtošek je dr. Kolenca zaprosil za poročilo v skladu z izhodišči, kot so bila zastavljena v 

razpravi v Novem mestu. Poročila še ni prejel. Predsednik RSKN v zvezi s tem predlaga, da se 

naslednja seja RSKN skliče v Celju (kot primeru dobre in Novemu mestu primerljive prakse) in da 

nanjo znova povabimo vodstvo SB Novo mesto. 

 

Sklep: Naslednji sestanek konec marca bo v Celju; vabljeno vodstvo SB Novo mesto. 

 

Razno 

Prof. Pirtošek poroča, da je bil na ZZS v organizaciji MZ sklican sestanek na temo geriatrije. 

Slovenija še nima jasne vizije razvoja geriatrije in doslej nevrologija ni bila vključena v tovrstne 

razgovore. Od načrtovanja geriatrije je prav tako odvisno načrtovanje števila specializantov in 

vzpostavitev mreže nevroloških služb.  

 

Prof. Podnar opozori na možne težave glede uvedbe zdravila Nusinersen (Spinraza) za spinalno 

mišično antrofijo. Omenjena zdravila že prihajajo v uporabo iz strani ZZZS. V Sloveniji naj bi bilo 30 

bolnikov s spinalno mišično antrofijo, ki bi bili potencialni prejemniki zdravila.  

 

Sklep: Center za živčno mišične bolezni se pozove za podajo mnenja z referencami glede uvedbe 

nove terapije z zdravilom Nusinersen. 

 

 

Predsednik RSKN 

Prof.dr. Zvezdan Pirtošek, dr.med. 

 

 


