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Zapisnik 

Številka:  007-261/2021 
Datum:  29. 9. 2022 
Zadeva:  Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta DPOR 2022-2026  
Lokacija:  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), ), Marko Hočevar (OIL), Maja Čemažar (OIL), Gorana Gašljević 

(OIL), Martina Vrankar (OIL), Lorna Zadravec Zaletel (OIL), Kristijana Hertl (OIL), Urška Ivanuš (OIL), 

Janka Čarman (OIL), Vesna Zadnik (OIL), Dominika Novak Mlakar (NIJZ), Amela Duratović Konjević (OIL), 

Katarina Plantosar (OIL), Tit Albreht (NIJZ) – vabljen za tč. 2 

Opravičili prisotnost: Franc Vindišar (SB Celje), Maja Ravnik (UKC MB), Jasna But Hadžić (OIL), Danica 

Rotar Pavlič (KDM UL) 

Odsotni: Aleš Rozman (Klinika Golnik), Tomaž Smrkolj (UKC LJ), Bojan Krebs (UKC MB) 

 

 

Dnevni red: 

1. Aktualne teme iz paliativne oskrbe  

2. Predstavitev projektov skupnega ukrepanja – »Joint Actions« ter ostalih EU projektov in 

aktivnosti  

3. Predstavitev načina za poročanje o uresničenih ciljih DPOR za leto 2022 za pripravo letnega 

poročila 

4. Razno 

 

AD 1 Aktualne teme iz paliativne oskrbe 

Sklep 1: Člani strokovnega sveta so se seznanili z aktualnimi temami iz paliativne oskrbe (pripravila as. 

Maja Ebert Moltara).  

 

Razprava:  

Cilji na področju Paliativne oskrbe, za uresničitev tudi v sodelovanju z DPOR: 1. regijsko podprt razvoj 

PO, 2. podpora razvoju vseh dejavnosti PO, 3. stimulacija za izobraževanje in delo v PO.  

Paliativna oskrba mora postati del vsake splošne bolnišnice. Potrebna je vzpostavitev Centrov za učenje 

paliativne oskrbe (trenutno obstaja samo na Onkološkem inštitutu Ljubljana). Izobraževanje o 

paliativni oskrbi umestiti v vse specializacije.  

 

AD 2 2. Predstavitev projektov skupnega ukrepanja – »Joint Actions« ter ostalih EU projektov in 

aktivnosti 

 

Sklep 1: Člani strokovnega sveta so se seznanili s projekti skupnega ukrepanja – »Joint Actions (JA)« 

ter ostalimi EU projekti in aktivnostmi, in sicer: 
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1. JA CraNe (doc. Tit Albreht) – vzpostavitev celostnih centrov za obravnavo raka (za povečanje 

kakovosti obravnave in raziskovanja) v državah članicah. Projekt se je pričel 1. oktobra, 

koordinator celotnega projekta je NIJZ, OI sodeluje. 

2. JA JANE (Sonja Tomšič) – vzpostavitev novih strokovnih mrež za raka. Projekt se bo pričel 

oktobra, prvi sestanek bo novembra, OI sodeluje. 

3. JA PERCH (doc. Urška Ivanuš) – namenjen povečanju precepljenosti proti okužbam s HPV na 

EU ravni. OI vodi en delovni paket, NIJZ sodeluje. Cilj je doseči globalno 90 % precepljenost 

proti okužbam s HPV v okviru eliminacije raka materničnega vratu. V okviru JA se bo opravila 

analiza zdravstvenega sistema, analiza ovir ter prikaz finančnih razlik v cenah teh cepiv in 

interoperabilnosti podatkov o cepljenju. Pripravila se bodo gradiva za ozaveščanje laične 

javnosti in strokovne javnosti (e-tečaji).  

4. JA e-CAN (namesto Cvetke Grašič Kuhar na kratko Sonja Tomšič) – Gre za aplikativno naravnan 

projekt telemedicine, v okviru katerega se bo spremljalo bolnike in izvajalo psihoonkološko 

svetovanje na področju raka dojk in ORL rakov. Rešitve bodo predstavljene v obliki aplikacij, ki 

bodo testirane na bolnikih.  

5. Projekt Eurohelican (podrobnejša predstavitev bo na enem izmed naslednjih sestankov) – 

namenjen raku želodca oz. Helicobacter pylori –NIJZ sodeluje.  

 

Prijave projektov v teku: 

1. JA – Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants (NIJZ) 

2. JA – Cancer Inequalities Registry to monitor national cancer control policies (NIJZ, tudi OI) 

3. JA – Preparatory actions for a European Health Data Space; primary use of data (for healthcare) 

and reuse of data (NIJZ) 

4. JA - Setting up services by Health Data Access Bodies – Secondary use of health data (NIJZ) 

5. Horizon – Miss-CA – Establishing national cancer mission hubs to support the Implementation 

of the Mission on Cancer (NIJZ) 

 

EU aktivnosti: 

Maj 2022 – European Health Dataspace 

20.9.2022 EK priporočila glede presejanja – v usklajevanju na delovni skupini v Svetu EU; predvidena 

potrditev (najprej) december 2022 

28.9.2022 – EK je predstavila predlog spremembe Direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti azbestu pri delu, iz leta 2009. Sledi obravnava v Svetu EU in Evropskem parlamentu. 

Po končnem sprejemu nove Direktive bodo imele države članice 2 leti za implementacijo na nacionalni 

ravni.  

 

Razprava: 

MZ Gobec predlaga, da se točka projekti skupnega ukrepanja in evropske zadeve v prihodnje redno 

uvrsti kot točko na sejah Strokovnega sveta.  
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AD 3 Predstavitev načina za poročanje o uresničenih ciljih DPOR za leto 2022 za pripravo letnega 

poročila 

 

Sklep 1: Tabelarni prikaz za pripravo letnega poročila za leto 2022 bo po posameznih sklopih poslan 

članom Strokovnega sveta v izpolnjevanje in dopolnjevanje.   

Sklep 2: Člani Strokovnega sveta morajo izpolnjeno letno poročilo poslati najkasneje do 1. 12. 2022 na 

mail: koordinator-DPOR.si@gov.si.  

 

 

AD 4 Razno 

 

Sklep 1: V kratkem bodo imenovane delovne skupine DPOR. Po imenovanjih bodo potekali sestanki s 

posameznimi vodji in delovnimi skupinami.  

Sklep 2: Za imenovanje članov Nadzornega sveta DPOR in delovne skupine predstavnikov izvajalcev 

DPOR čakamo na končno odločitev in podpis ministra za zdravje.  

Sklep 3: Parlamentarni Odbor za zdravstvo je soglasno potrdil ponovno ustanovitev Pododbora za 

spremljanje rakavih obolenj.  

Sklep 4: Naslednji sestanek članov Strokovnega sveta DPOR načrtujemo med 14. - 18. 11. 2022. 

Sklep 5: Člani Strokovnega sveta DPOR podprejo predlog letnega neformalnega srečanja deležnikov 

DPOR v začetku prihodnjega leta -  s predstavitvijo letnega poročila.  

 

 

Zapisala: Jožica Poličnik, MZ 

 

Vročiti: Vsem vabljenim in prisotnim na sestanku 
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