
 
univerzitetni klinični center ljubljana 

University Medical Centre Ljubljana 
 

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med. 
predstojnik 

Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo 
Nevrološka klinika 

 
Zaloška cesta 7 
1000 Ljubljana 

T 01 / 522 15 01 
W www.kclj.si/ikn/ 

E blaz.koritnik@kclj.si 
 

 
 

 

Ljubljana, 12. marec 2019 

 

Zapisnik 1. seje Razširjenega strokovnega kolegija za paliativno oskrbo 

 

Seja je potekala na Onkološkem inštitutu 12. marca 2019 med 13h in 15h. 

 

Udeleženci: Maja Ebert Moltara, Matjaž Figelj, Blaž Koritnik, Mateja Lopuh, Majda Pajnkihar, 

Judita Slak 

 

Dnevni red: 

1. Pregled dosedanjega dela RSK 

2. Izvolitev predsednika in namestnika 

3. Načrt dela RSK 

4. Razno 

 

1. Prisotni se seznanijo s Pravilnikom o razširjenih strokovnih kolegijih. Kratko poročilo o 

dosedanjem delu RSK: kontaktna oseba na Ministrstvu za zdravje je gospa Mihaela Rajter. 

V prejšnjem mandatu je RSK pripravil mnenje o evtanaziji, pripombe na dokument Etična 

priporočila ob koncu življenje, mnenje o uporabi kanabinoidov. Predlog, da predsednik do 

naslednje seje pridobi zapisnike dosedanjih sej RSK in pripravi bolj podroben pregled 

dosedanjega dela. 

Sklep: Predsednik RSK do naslednje seje pripravi pregled dosedanjega dela RSK za 

paliativno oskrbo.  



2. Člani RSK predlagajo in glasujejo o predsedniku in namestniku predsednika. Za 

predsednika soglasno izberejo Blaža Koritnika, za namestnika pa Matjaža Figlja. Mandat 

predsednika in namestnika traja dve leti, torej do marca 2021. 

Sklep: Za predsednika RSK je izbran Blaž Koritnik, za namestnika pa Matjaž Figelj. 

 

3. Člani RSK kot prvo področje delovanja izpostavijo izobraževanje. Podpirajo predlog 

Zdravniške zbornice Slovenije, da se organizira krajša modularna izobraževanja s področja 

paliativne medicine v sklopu programa specializacij. Kasneje bi bilo dobro razviti program 

subspecializacije iz paliativne medicine. Smiselno bi bilo tudi organizirati izobraževanje 

na področju zdravstvene nege.  

Sklep: RSK podpira organizirano izobraževanje iz paliativne medicine v sklopu programa 

specializacij.  

Drugo področje delovanja je organizacija paliativne oskrbe. RSK podpira ustanovitev 

paliativnih timov v vseh slovenskih bolnišnicah. 

Sklep: RSK podpira ustanovitev paliativnih timov v vseh slovenskih bolnišnicah. 

 

4. Naslednjo sejo skliče predsednik. Seje bodo glede na Pravilnik potekale petkrat letno v 

živo ali v dopisni obliki. 

 

 

 

 

Zapisal: Blaž Koritnik 


