Razširjeni strokovni kolegij za oftalmologijo
Očesna klinika
Grablovičeva 46
1000 Ljubljana
Datum: 30.01.2019

UGOTOVITVENI ZAPISNIK
113. (dopisnega) sestanka Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo, ki je trajal od
27.01.2019 od 12. ure do 30.01.2019 do 17.00 ure.
SODELOVALI SO:
prof.dr. Mojca Globočnik Petrovič,dr.med., prof.dr.Marko Hawlina,dr.med., prof.dr. Dušica
Pahor, dr.med., prof.dr.Branka Stirn Kranjc,dr.med.,
prof.dr. Brigita Drnovšek Olup,dr.med., Marko Vrhovec,dr.med.
Zaradi kratkega roka za posredovanje materialov in sklepov MZ in ZZZS je na podlagi
dogovora članov predsednik RSK, prof.dr. Marko Hawlina 2019 z elektronskim sporočilom
27.1.2019 ob 12.00 z sklical korespondenčni sestanek RSK in zaprosil člane za ev. pripombe
do predlaganih dokumentov, ki bi jih vključili v sklepe do 30.1.2019 do 8. ure. Ker pripomb
do poteka roka ni bilo, je predsednik dne 30.1.2019 ob 11.52 po e-pošti vsem članom poslal
dnevni red s predlogom sklepov in zaprosil člane za odgovor tako, da svoje odgovore ali se s
predlogi sklepov strinjajo ali ne, posredujejo na e-naslov: marko.hawlina@gmail.com,
najkasneje do srede 30.1.2019 do 17.00.
DNEVNI RED:
1.Sprejem zapisnika 112. seje:
Predlog sklepa 1-113/19: Zapisnik se sprejme.
2.Spremembe pravilnika o telesnih okvarah:
Predlog sklepa 2- 113/19: Predlog pripomb, ki jih je pripravila prof. Stirn se sprejme.
3.Seznam novih storitev ZZZS:
Predlog sklepa 3- 113/19: Seznam z vnešenimi pripombami in dopolnitvami se sprejme.
4.Pismo RSK za družinsko medicino v zvezi s pripravo na operacijo sive mrene:
Predlog sklepa 4-113/19: Pismo RSK za družinsko medicino se sprejme.
Do izteka roka 113. (dopisnega) sestanka RSK so prispeli na e-naslov
marko.hawlina@gmail.com odgovori 5 članov od skupaj 6 članov. Pet članov RSK je glasovalo
za sprejem predlogov sklepov, medtem ko 1 član ni poslal odgovora, zato se skladno s
Poslovnikom RSK sveta šteje, da s predlogom sklepa soglaša. Priloge in prejeti odgovori so
sestavni del originalnega zapisnika 113. dopisnega sestanka RSK
Zato se sprejme ugotovitveni SKLEP da je RSK sklepe 1-4-113/9 sprejel.

Predsednik RSK:
Prof.dr. Marko Hawlina,dr.med.

