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Številka:  23 

Datum:  08.10.2019 

 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
23. seje Razširjenega strokovnega kolegija za urgentno medicino (v nadaljevanju: 
RSK UM), ki je potekala v ponedeljek, 08.10.2019, s pričetkom ob 17:00, v prostorih IPP, UKC 
Ljubljana, Bohoričeva 4. 
 
Prisotni člani RSK: 

 prof.dr. Andrej Čretnik dr.med., spec. krg in travmatologije 

 doc.dr. Mojca Grošelj Grenc dr.med., spec. pediatr. 

 Miha Lukač dr.med., spec. druž. med. 

 mag. Mitja Mohor dr.med., spec. splošne in urg. med. 

 as.dr. Hugon Možina, dr.med. spec interne med., spec. intenzivne med. 

 Jelena Vilman dr.med., spec. anest. in urg. med. 

 mag. Simon Herman dr.med., spec. spl. krg in travmatologije 

 
Odsotni člani RSK: 

 Matej Bernhardt dr.med., spec.int.med. 

 dr. Petra Klemen dr.med., spec. splošne med, spec. urgentne med. 
 
Sejo RSK je vodil S. Herman. 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 21. in 22. seje RSK-UM 
2. Uporaba električnega paralizatorja s strani policije. 

3. Razno 

 
 

Ad 1 – Pregled zapisnika 20. seje RSK-UM 
 
Zapisnika 21. in 22. sta bila sprejeta brez pripomb! 
 
 

Ad 2 – Uporaba električnega paralizatorja s strani policije. 
 

RSK UM je pregledal dopis 2201-10/2018/42 (207-09) z naslovom Predlog zdravniškega 
pregleda in ukrepanja po uporabi električnega paralizatorja zoper osebo v policijskem 
postopku (zahtevek za obravnavo je bil poslan s strani Ministrstva za zdravje 27.06.2019) ter 
Odredbo za zdravstveni pregled po uporabi električnega paralizatorja, katero so pripravili s 
strokovnimi usklajevanji znotraj MNZ in Policije ter predlogov predstavnice Ministrstva za 
zdravje (pošiljatelj 09.10.2019 Matjaž Čuček, SPPP SGDP GPU). 

Razširjeni strokovni kolegij za urgentno medicino (RSK UM) ugotavlja, da je omenjeni obrazec 
načeloma ustrezen, predlaga pa 

a) da se v Navodilo za izdajanje in izpolnjevanje obrazca odredbe doda odstavek: 
»V zdravstveni ustanovi se kot mehanizem poškodbe (MKB-10) zavede šifra W86, kot 
diagnoza pa poleg ostalih ugotovljenih poškodb vedno tudi T 75.4 ! Omenjeni šifri se 
vedno uporabita tudi če ni bilo drugih poškodb!« 

b) Ustrezna institucija naj pripravi letno poročilo o uporabi električnih paralizatorjev na 
nacionalnem nivoju in zdravstvenih posledicah uporabe le-teh! 
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c) predstavljena odredba vsebuje tudi visoko občutljive osebne podatke, ki se bodo hranili 
izven zdravstvenih ustanov in da upamo, da je usklajena z uradom informacijske 

pooblaščenke! 

Korigirano besedilo Odredbe je pripeto kot Priloga 1 te e-pošte. 

 

 
Ad 3 – Razno 

 
Pod točko Razno ni bilo tematike. 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v torek 3. decembra ob 17:00! 
 
Seja se je zaključila ob 18:35 uri.  

 Zapisal: 
 Simon Herman 


