
RAZŠIRJEN STROKOVNI KOLEGIJ ZA INFEKTOLOGIJO  

 

ZAPISNIK sestanka RSK za infektologijo, ki je bil v četrtek  01. 10. 2020 ob 13. uri na Kliniki za infekcijske 

bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. 

 

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. in  mag. Janja Blatnik, dr. med. 

 

Dnevni red sestanka: 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

2. Mnenje RSK glede telemetrije pri COVID bolnikih  

3. Mnenje RSK glede novele Zakona o nalezljivih boleznih - bolnišnični mikrobiološki laboratorij 

4. Razno: 

4.A: Na RSK za infektologijo je bila naslovljena prošnja, da se opredelimo glede uporabe D vitamina v   

zdravljenju bolnikov s COVID boleznijo, oziroma za preprečevanje bolezni. 

4.B: Vodstvo SB Celje je zaprosilo, da se opredelimo do indikacije za uporabo hitrih antigenskih testov na COVID   

4.C: SPOBO SB Celje želi, da zavzamemo stališče do različnih navodil RSK drugih področij medicine glede 

uporabe OVO, ki niso usklajena z navodili epidemiologov in infektologov. 

 

Ad 1 Pregled zapisnika zadnjega sestanke – prisotni nimajo pripomb. 

Ad 2 Tadeja Kotar predstavi  telemetrično spremljanje bolnikov s COVID 19, ki je nadomestilo  zamudno 2x 

dnevno telefonsko preverjanje stanja bolnikov po odpustu iz bolnišnice oziroma po ambulantnem pregledu. Tele 

medicina v epidemiji COVID-a zajema spletni vprašalnik in spremljanje vitalnih funkcij bolnika na daljavo 2 x na 

dan. Ker je o odstopanjih vitalnih funkcij zdravnik takoj obveščen, lahko takoj odreagira na daljavo ali povabi 

bolnika na pregled. Tele  medicinski center v Sloveniji obstaja od leta 2017, letos se je začela uporaba le-tega na 

Kliniki za infekcijske bolezni v Ljubljani. Takšno spremljanje bolnikov zahteva dodaten kader zdravstvene nege, ki 

ima neposreden nadzor nad vitalnimi funkcijami bolnikov  in stalno telefonsko dosegljivost COVID zdravnika, ki se 

po potrebi poveže z bolnikom. Izrazili smo podporo o uporabi te metode tudi v ostalih COVID bolnišnicah. 

Ad 3 T. Lejko in B. Beović poudarita, da je tokratna epidemija pokazala, da so mikrobiološki laboratoriji z vsemi 

ustreznimi certifikati ob postelji bolnika zelo dobrodošli za dobro organizacijo dela. Le-ti se hitro prilagajajo 

organizacijskim spremembam in potrebam. Njihovo delovanje mora biti nadzorovano s strani NLZOH. Zakon o 

nalezljivih boleznih v originalnem predlogu vsebuje zahtevo, da se organizira mreža mikrobioloških laboratorijev 

pod nadzorom NLZOH. Dodaten člen vsebuje opredelitev, da lahko Minister za zdravje s strokovnimi 

akreditacijami dovoli opravljanje preiskav kateremu koli za mikrobiološke preiskave usposobljenemu laboratoriju v 

bolnišnicah, če ugotovi, da so za to potrebe. Seveda pod določenimi pogoji, ki jih potrdi minister.  

Sklep: B. Kotnik Kevorkijan bo poslala na Zdravstveni svet odgovor z zgoraj opisanim mnenjem RSK. 

Ad 4 A: M. Jereb je povzel naše skupno mnenje, da dokazov o tem, da vitamin D vpliva na pojavnost, potek in 

izhod COVID bolezni ni. Potrebne bodo dodatne študije s tega področja. Kadar pa je vitamin D zaradi 

pomanjkanja v telesu indiciran, je nadomestno zdravljenje z njim potrebno.   



AD 4 B: Hitri antigenski test na COVID je primeren le za testiranje simptomatskih bolnikov z indikacijo s strani 

infektologa. S tem testom se ne postavlja diagnoza COVID. Je presejalni test, ki je zaradi hitrega rezultata 

primeren za dokončno izključitev COVID bolezni pri bolniku, kjer je zelo majhna možnost COVID-a. Z dodatnim 

negativnim hitrim antigenskim testom smo bolj varni, da ne bomo povzročili vdora virusa v t.i. čisto cono 

zdravstvene ustanove.  

Ad 4. C: Navodila za uporabo OVO morajo biti jasna in enotna in seveda prilagojena vrsti zdravstvene dejavnosti. 

Dajemo pobudo za ponovno aktivacijo NAKOBO, da se pregledajo navodila različnih RSK, ki so na spletni strani 

Ministrstva za zdravje in se uskladijo s strokovnimi smernicami epidemiologov in infektologov. B. Kotnik bo o tem 

obvestila predsednico NAKOBO. 

Sestanek smo zaključili ob 15:30.  

Naslednji sestanek RSK bo predvidoma v začetku decembra 2020 (odvisno od epidemiološke situacije). 

 

Zapisala: mag. Blatnik Janja, dr. med.  

 

                                                                            

                                                                                             Dr. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med 

                                                                                             Predsednica RSK  

 

 


