Zapisnik
Številka:
Datum:
Zadeva:
Lokacija:

007-261/2021
16. 6. 2022
Zapisnik 2. seje strokovnega sveta DPOR 2022-2026
Onkološki inštitut Ljubljana, sejna soba – hibridna oblika

Prisotni: Sonja Tomšič (DPOR), Janez Žgajnar (DPOR), Branko Zakotnik (OIL), Mojca Gobec (MZ), Jožica
Poličnik (MZ), Maja Ebert Moltara (OIL), Gorana Gašljević (OIL), Lorna Zadravec Zaletel (OIL), Maja
Ravnik (UKC MB), Kristijana Hertl (OIL), Mateja Kurir (OIL) – vabljena za tč. 2, Martina Vrankar (OIL),
Janka Čarman (OIL), Danica Rotar Pavlič (KDM UL), Vesna Zadnik (OIL), Bojan Krebs (UKC MB), Franc
Vindišar (SB Celje), Katarina Plantosar (OIL), Vesna Škrbec (OIL), Nikola Bešić (OIL) – vabljen za tč. 2,
Barbara Perić (OIL) – vabljena za tč. 1
Opravičili prisotnost: Maja Čemažar (OIL), Amela Duratović Konjević (OIL), Marko Hočevar (OIL), Urška
Ivanuš (OIL), Dominika Novak Mlakar ((NIJZ), Jasna But Hadžić (OIL)
Odsotni: Aleš Rozman (Klinika Golnik), Tomaž Smrkolj (UKC LJ)
Dnevni red:
1. Predlog procesa vrednotenja kakovosti obravnave bolnikov z najpogostejšimi raki, primer
Kliničnega registra kožnega melanoma
2. Celostna rehabilitacija bolnikov z rakom – predstavitev projekta OREH
3. Razno
AD 1
Sklep 1: Člani strokovnega sveta so se seznanili s predlogom procesa vrednotenja kakovosti obravnave
bolnikov z najpogostejšimi raki (proces potrjevanja kazalnikov kakovosti za spremljanje in proces
spremljanja podatkov in predlogov ukrepanja – Priloga 1) in primerom Kliničnega registra kožnega
melanoma, ki večji del obeh procesov že uporablja v praksi.
Sklep 2: Predlagan proces priprave kazalnikov za spremljanje kakovosti obravnave ter spremljanja
kazalnikov kakovosti in priprave ukrepov izboljšav strokovni svet potrdi.
AD 2
Sklep 1: Člani strokovnega sveta so se seznanili s predstavitvijo preliminarnih rezultatov projekta OREH
(za bolnice z rakom dojk) v okviru celostne rehabilitacije bolnikov z rakom. Predstavljene so bile ključne
ovire za širjenje celosten rehabilitacije na druge vrste rakov in v druge bolnišnice.
V projektu OREH bodo pripravljene tudi kadrovske in finančne ocene, ki bodo služile za nadaljnje
korake uvajanja celostne rehabilitacije v bolnišnicah.
Vsa gradiva o projektu OREH so dostopna na: https://www.onko-i.si/oreh
Sklep 2: Člani strokovnega sveta menijo, da je sistematičen pristop k celostni rehabilitaciji onkoloških
bolnikov smiseln za vse bolnišnice, kjer se izvaja zdravljenje bolnikov z rakom. Glede na znane trenutne
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omejitve (kader, prostor,…) je smiselno postopno planiranje širitev storitev za uvajanje celostne
rehabilitacije v vsakodnevno prakso.
AD 3
Sklep 1: Prejeli smo pobudo iz strani dr. Danice Rotar Pavlič za možnost objave vsebin v časopisu
Družinska medicina. Ožja ekipa DPOR lahko pomaga pripraviti usmerjene strokovne prispevke o DPOR
oz. povezanih temah. Morebitne pobude sporočite na: koordinator-DPOR.mz@gov.si.
Sklep 2: Za sejo strokovnega sveta v septembru je ena od predvidenih tem paliativna oskrba onkoloških
bolnikov. Člani strokovnega sveta vabljeni k predlogom dodatnih tem za predstavitev na septembrski
seji.
Sklep 3: Naslednja seja strokovnega sveta je predvidena v terminu med 19. in 30. 9. 2022 v hibridni
obliki; novembrska seja je predvidena v živo. Člani strokovnega sveta bodo o vsem pravočasno
seznanjeni.
Zapisala: Jožica Poličnik, MZ
Priloge: Priloga 1
Vročiti: Vsem vabljenim in prisotnim na sestanku
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