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GZS Zbornica MedTech Slovenija povezuje, združuje in zastopa 
interese ponudnikov medicinskih tehnologij in storitev, proizvajalcev in 
distributerjev medicinskih izdelkov in pripomočkov. 

GZS MedTech Slovenija  

STEBRI / KROVNA PODROČJA DELOVANJA 
GZS MEDTECH SLOVENIJA 

JAVNO 
NAROČANJE 

V 
ZDRAVSTVU

STROKOVNE 
DELOVNE 
SKUPINE

Delo z ZZZS
Inkontinenca

Diabetes
Stoma
Rana

Invalidski 
vozički

Ortotika in 
protetika 

Regulativa
Vigilanca

Proizvajalci
Slušni aparati
Nove terapije

Je neodvisna in neprofitna strokovna organizacija, 
vodilna na nacionalnem nivoju ter sodeluje z vsemi 
pomembnimi deležniki in institucijami, ki sooblikujejo 
področje zdravstva v Sloveniji. 

Deluje v okviru v okviru Gospodarske 
zbornice slovenije.
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> izobraževanja /

delavnice

> virtualna knjižnica 

> strokovni dogodki

> okrogle mize

> Studio MedTech 

Slovenija
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BRAŽEVANJA



Kaj GZS Zbornica MedTech Slovenija nudi svojim članom? 

Akademija MedTech Slovenija - 
strokovna izobraževanja, virtualna 
knjižnica (posnetki izobraževanj),
organizacija strokovnih okroglih miz, 
razprav, izobraževanj, delavnic....

Regulatorno in ostalo strokovno svetovanje 
s področja medicinskih tehnologij, storitev 
in pripomočkov

Vplivanje in zastopanje interesov članov in 
razvoja na področju regulative, javnih naročil, 
organov oblasti, slovenske in EU zakonodaje 
povezane z medicinskimi tehnologijami in 
storitvami 

Pomoč in svetovanje pri vstopu na tuje trge, 
organizacija delegacij in srečanj s tujimi 
zbornicami in institucijami, pospeševalnik 
izvoza (v sodelovanju s CEMP)

Portal E-vigilanca za ozaveščanje in 
preverjanje znanja o vigilanci

Povezanost in članstvo v MedTech Europe, 
SIS EGIZ, SRIP ZDRAVJE MEDICINA, 
skupno sodelovanje na projektih

Mesečne e-novice, sodelovanje v strokovnih 
delovnih skupinah, pregled dobrih praks 

Akademija Medtech Slovenija 
združuje in vključuje 
izobraževalno-svetovalne vsebine, 
s področij kot so zakonodaja, regulativa, 
javna naročila, inovacije in nove 
tehnologije ter drugih (za proizvajalce, 
distributerje, zastopnike medicinskih 
pripomočkov, tehnologij in storitev, 
različne institucije ter za ostale 
deležnike), ki jih izvajamo za člane in vse 
zainteresirane javnosti:
> izobraževanja in praktične delavnice,
> virtualna knjižnica posnetkov izobraževanj,
> samostojni strokovni dogodki,
> strokovni dogodki v sodelovanju z ostalimi  
  združenji, zbornicami,
> okrogle mize, predstavitve,
> Studio MedTech Slovenija.
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Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe 
predstavlja zbirko enotnih definicij dobrih poslovnih 
praks za proizvajalce in distributerje medicinskih 
pripomočkov. 

Definira jasna pravila sodelovanja industrije z 
zdravstveno stroko, skladna z etičnimi in 
profesionalnimi standardi. 

S sprejetjem kodeksa je Slovenija postala ena od 26 
evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadeva k še 
boljši preglednosti sodelovanja medicinske industrije z 
zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. 

Kako postati član GZS Zbornice MedTech Slovenija? 

GZS Zbornica MedTech Slovenija je zavezana Etičnemu 
kodeksu poslovne prakse MedTech Europe.   

Član lahko postane domače ali tuje podjetje, ki deluje na 
področju medicinskih tehnologij in storitev, se ukvarja s proiz-
vodnjo ali distribucijo medicinskih izdelkov oziroma medicin-
skih pripomočkov in ima registrirano dejavnost ter veljavno 
dovoljenje pristojnih organov. Pristopni obrazec najdete na 
spletni strani medtechslovenija.gzs.si

GZS MedTech Slovenija, 
Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, 
T: +386 (0)1 58 98 445,
medtechslovenija@gzs.si


