
ZAPISNIK SESTANKA NEONATALNE SEKCIJE  

ZDRUŽENJA ZA PEDIATRIJO  

Ljubljana, 26.11.2015 ob 15:30 

Predavalnica Pediatrične klinike, Bohoričeva 20 

 

 

Program: 

 

1.) Poročilo predsednice 

2.) Urban Brulc: Pravni vidiki razmerja med zdravniki, starši in otroki 

3.) Polonca Truden Dobrin: Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v  zdravju otrok in 

mladostnikov - Predstavitev projekta, dosedanjih aktivnosti in predvidenih rezultatov 

4.) Gregor Nosan: Predstavitev nacionalnega protokola zdravstvene nege popka   

novorojenčka 

5.) Program dela v letu 2016 

6.) Razno 

 

Prisotni (iz liste prisotnosti): 

Andreja Domjan Arnšek, Lilijana Kornhauser Cerar, Lev Bregant, Tomaž Križnar (Porodnišnica 

Ljubljana), Ana Ilijaš Trofenik, Sanja Trajković (Porodnišnica Celje), Milena Treiber, Bojan Korpar 

(Porodnišnica Maribor), Lidija Žalec (Porodnišnica Novo mesto), Barbara Urbanc (Porodnišnica 

Jesenice), Katarina Rednak Paradiž, Andreja Valcl (Porodnišnica Slovenj Gradec), Petra Bratina, 

Petra Nabergoj (Porodnišnica Postojna), Irena Cetin Lovšin (Porodnišnica Izola), Romana 

Hudomalj (Porodnišnica Trbovlje), Darja Paro Panjan, AnetaSoltirovska Šalamon, Jana Lozar 

Krivec, Petja Fister, Gregor Nosan, Borut Bratanič (Pediatrična klinika UKC Ljubljana),Urban 

Brulc, Polonca Truden Dobrin, Metka Derganc (EIT KOOKIT), Jasmina Filipović (Porodnišnica 

Ptuj), Mojca Obran (Porodnišnica Murska Sobota), Dominika Žugelj (PeK) Sonja Dravec (NIJZ) 

 

Ad 1. 

 Darja Paro-Panjan je uvodoma podala poročilo o aktivnostih, ki so bile izvedene v času od 

izvolitve novega vodstva Neonatalne sekcije aprila 2015. 

• Članom Neonatalne sekcije je bil posredovan Pravilnik o delovanju Neonatalne sekcije. 

Med prisotnimi udeleženci ni bilo predlogov za spremembe pravilnika in je bil v celoti 

sprejet. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani Neonatalne sekcije. Člani Neonatalne 



sekcije so vabljeni, da pripombe ali predloge za spremembo posredujejo Upravnemu 

odboru.  

• Oblikovana je bila spletna stran Neonatalne sekcije, ki omogoča strokovni javnosti 

vpogled aktualnih strokovnih vsebin in dogodkov s področja neonatologije. 

Poleg izvoljenega vodstva Neonatalne sekcije sta bili v Upravni odbor sekcije predlagani in 

potrjeni dve dodatni članici in sicer Ana Ilijaš Trofenik (Porodnišnica Celje) in Milena Treiber 

(Porodnišnica Maribor). 

Strokovni odbor Neonatalne sekcije bo obravnaval predloge prenove preventivnih 

programov, ki se nanašajo na novorojenčke in podal mnenje ter ga posredoval NIJZ. 

 

Trenutna predsednica Neonatalne sekcije, Darja Paro-Panjan, se je ob upokojitvi dveh 

uglednih članov sekcije, ustanovnega predsednika sekcije dr. Boruta Brataniča in njegovega 

naslednika dr. Janeza Babnika, obema zahvalila za strokovni prispevek v neonatalni stroki. 

Zahvalo v imenu dr. Janeza Babnika je prejela dr. Lilijana Kornhauser Cerar. 

 

Ad 2. 

Pravnik Urban Brulc, svetovalec Informacijske pooblaščenke RS, je pojasnil pravne vidike 

razmerij med zdravniki, starši in otroki preko izbranih situacij iz prakse, kot so zavrnitev 

postopkov in ukrepov pri novorojenčku s strani starša, izhajajoč iz Pravilnika za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva. Predstavljene so bile dileme in pasti obrazcev 

Privolitev/Zavrnitev zdravstvene oskrbe. 

Po diskusiji se je oblikoval sklep, da Sekcija pripravi enotno pisno obliko pojasnilne dolžnosti 
preventivnih ukrepov, kot so določeni v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega 
varstva. Le ta bo predstavljala ustrezno strokovno razlago, ki bo v pomoč zdravniku pri izvajanju 
pojasnilne dolžnosti na področju preventive hemoragične bolezni, preventive neonatalne 
(gonoroične) oftalmije, izvajanja presejalnega testiranja za odkrivanje fenilketonurije in 
kongenitalne hipotireoze, presvetljevanja očesnih medijev, merjenja nasičenosti hemoglobina s 
kisikom, presejalnega ultrazvočnega pregleda kolkov, presejalnega testiranja sluha ter ev. 
dodatno uvedenih testov. 

Ad 3 

Polonca Truden Dobrin je predstavila projekt 'Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v  
zdravju otrok in mladostnikov'. Natančneje je bil predstavljen predlagani nov koledar 
preventivnega programa ter preventivni program za novorojenčke v porodnišnici in doma z 
novostmi.  

Prisotni so podprli novost v koledarju preventivnega programa - prenatalni obiski za izbiro  
osebnega pediatra pred rojstvom otroka in dogovor s patronažno sestro. 

 



 

 

Ad4 

Gregor Nosan je predstavil nastanek in vsebino Nacionalnega protokola zdravstvene nege popka 

novorojenčka ter knjižico za starše Nega novorojenčkovega popka. Udeleženci so podali nekaj 

komentarjev o namestitvi in odstranitvi sponke popkovine. Dr. Nosan je pojasnil, da bo 

predvideno protokol evalviran in posodobljen na 2-3 leta, tako da so dodatne izkušnje in 

predlogi dobrodošli. 

 

Ad5  

Udeleženi so bili povabljeni k pripravi predloga za temo spomladanskega sestanka 

 

Ad 6 

1. Predsednica sekcije je izpostavila problem pomanjkanja BCG cepiva v Sloveniji. Na podlagi 

priporočila Delovne skupine za pediatrično pulmologijo je potrebno opraviti tuberkulinski 

kožni test pred BCG cepljenjem pri otrocih, ki izpolnjujejo kriterije za BCG in so starejši od 2 

mesecev. Pri otrocih, ki kriterijev za BCG ne izpolnjujejo, je opravljanje tuberkulinskega 

kožnega testa pred BCG cepljenjem potrebno le, če izpolnjujejo dodatne kriterije, ki so 

navedeni v ‘Priporočila za opravljanje tuberkulinskega kožnega testa pred BCG cepljenjem 

pri otrocih, ki ne izpolnjujejo kriterijev za obvezno cepljenje’. Udeleženci so bili mnenja, da 

porodnišnice lahko vodijo seznam otrok, ki izpolnjujejo kriterije za BCG cepljenje, obvestijo 

starše, ko bo cepivo prispelo in cepijo otroke do drugega meseca starosti, ne morejo pa 

izvajati tuberkulinskega kožnega testiranja. Predlagajo, da se le ta izvede v ustreznih 

pulmoloških ambulantah za otroke. O sprejetem sklepu bodo obvestili Delovno skupino, ki 

je predlagala preje navedene postopke. 

2. Prof. Metka Derganc je izpostavila upad števila terapevstkih hipotermij otrok s hipoksično 

ishemično encefalopatijo. Udeleženci so bili mnenja, da je upad najverjetneje posledica 

povečanja deleža carskih rezov v Sloveniji. 



3. Asist dr. Borut Bratanič je kratko predstavil začetke Neonatalne sekcije in nas povabil na 

prijetno druženje ob njegovem odhodu v pokoj. 

 

 

Zapisnik pripravila: Jana Lozar Krivec 

 

 

 

 


