
RAZŠIRJEN STROKOVNI KOLEGIJ ZA INFEKTOLOGIJO  

ZAPISNIK sestanka RSK za infektologijo, ki je bil v torek 26. 01. 2021 ob 13.30 uri preko ZOOM-a 

Prisotni: prof. dr. Bojana Beović, dr. med., doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., prof. dr. Janez 

Tomažič, dr. med ., prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., dr. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., prim. 

mag. Breda Zakotnik, dr. med. in  mag. Janja Blatnik, dr. med. 

Dnevni red sestanka: 
1. Strokovni svet pri SZD 
2. Post COVID rehabilitacija 
3. Razno 
 
 
Ad 1 V okviru SZD se formirajo strokovni sveti. Za strokovne svete je potrebno imenovati člane in 

predstavniga v glavni strokovni svet (GSS). RSK za infektologijo predlaga, da Strokovni svet za 

infektologijo sestavljajo člani RSK za infektologijo in še 3 dodatni člani: doc.dr. Mateja Logar, dr. 

med., asist.dr. Tadeja Kotar, dr. med.,  in prim. mag. Breda Zakotnik, dr. med. kot predstavnica 

pediatrične infektologije, v GSK bo članica Božena Kotnik Kevorkijan. 

Ad 2 T. Lejko Zupanc predstavi možnosti post COVID rehabilitacije za bolnike. Glede na konsenz med 

MZ in ZZZS bodo bolniki napoteni po bolnišničnem zdravljenju COVID-a, ko ne bodo več kužni, na 

rehabilitacijo v za to področje akreditirano zdravilišče.  Vloge naj bi se reševale po skrajšanih 

postopkih za zdraviliško zdravljenje. Za takšno rehabilitacijo bi prišli v poštev bolniki:  

ki potrebujejo fizikalno, respiratorno in delovno terapijo za ponovno vključitev v aktivno življenje 

še potrebujejo nadaljevanje zdravljenja kronične bolezni 

ki potrebujejo podaljšano zdravstveno nego, ker še ne morejo domov 

pri katerih bi prezgodnji odpust iz bolnišnice poslabšal zdravstveno stanje 

Predlaga se, da bi zdraviliška rehabilitacija trajala vsaj 3 tedne. 

Vodenje bolnikov, ki gredo v domače okolje bi po navodilu specialistov prevzeli izbrani zdravniki. 

Ad 3 T. Lejko in B. Beović predstavita načrte za začetek gradnje nove Klinike za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja v Ljubljani, ki se bo gradila na sedanji lokaciji s širitvijo gradnje na bližnjo okolico 

sedanje stavbe. Gradila se bo v 2 etapah, v prvi etapi prizidek, nato pa selitev v novi del  ter rušenje 

stare stavbe z nadomestno novo gradnjo. 

Sestanek smo zaključili ob 15:00.  

Naslednji sestanek bo po potrebi, glede na problematiko. 

 

Zapisala: mag. Blatnik Janja, dr. med.  

                                                                                       

Celje, 29. 01. 2021  

                                                                                      Dr. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med 
                                                                                                       Predsednica RSK  
 


