
 

IV. KONFERENCA SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IZ SVETA IN SLOVENIJE 
Novo mesto, Hotel Krka, 19. do 21. maja 2005 

 

Svetovni slovenski kongres (SSK) je pripravil že IV. Konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta 
in Slovenije, ki je potekala od 19. do 21. maja v hotelu Krka v Novem mestu. Častni pokrovitelj 
srečanja je bil predsednik R Slovenije, dr. Janez Drnovšek, aktivni udeleženec konference je bil 
tudi minister za zdravje, mag. Andrej Bručan, ki je vodil okroglo mizo o sistemu zdravstvenega 
varstva v Sloveniji in drugod po svetu. 

Strokovnega srečanja so se poleg medicinskih strokovnjakov iz Slovenije, udeležili njihovi 
kolegi iz ZDA, Argentine, Švice, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Italije in BIH. Predstavili so 
stanje stroke in najnovejša spoznanja v nekaterih vejah medicine: kardiologiji, nevrologiji in 
medicinski etiki. Sodelujoči v programu so nas seznanili z najnovejšimi možnostmi zdravljenja 
in preprečevanja teh bolezni, po drugi strani pa so bili predstavljeni dosežki znanstveno-
raziskovalnega dela medicinskih strokovnjakov, ki delujejo doma in v tujini. V programu je 
sodelovalo 44 strokovnjakov s predavanji, predstavitvami raziskovalnega dela ali pa so vodili 
okrogle mize in posamezne vsebinske sklope. 

Za organizacijo konference smo prejeli tudi pooblastilo Zdravniške zbornice Slovenije za 
podelitev kreditnih točk (14.5) za stalno podiplomsko izobraževanje, kar je še en izkaz, da je 
bil program srečanja strokovno na visoki ravni. 

Ob začetku srečanja smo izdali zbornik izvlečkov in krajših življenjepisov v programu 
sodelujočih. 

Kot njen začetek, je tudi zaključek odražal tisto, kar smo si organizatorji prizadevali že na 
prvem strokovnem srečanju pred osmimi leti: povezovati vseslovensko medicinsko stroko iz 
sveta in matične dežele. Pri Svetovnem slovenskem kongresu smo prav počaščeni, da nam je 
ob tako pozitivnem odzivu zdravnikov, rojakov iz sveta k sodelovanju uspelo pritegniti 
ministrstvo za zdravje, vključno z njegovim ministrom, mag. Andrejem Bručanom, Zdravniško 
zbornico Slovenije in njenega predsednika prof. dr. Vladislava Pegana, in dr. Pavla Poredoša, 
predsednika Slovenskega zdravniškega društva, ki je tudi vodil programski odbor konference. 
Posebna zahvala in spoštovanje za naklonjeno sodelovanje in finančno pomoč gre Krki, 
farmacevtski družbi iz Novega mesta, in predsedniku njene uprave, gospodu Jožetu Colariču, 
tudi za pozornost in izkazano prepričljivo slovensko samozavest in ponos. Poleg navezovanja 
strokovnih vezi, pa sta za nas organizatorje velikega pomena vzgoja vseh nas za širšo družbeno 
zavest o nujni vseslovenski povezanosti. V veliko priznanje nam je zato izraženo častno 
pokroviteljstvo nad konferenco, dr. Janeza Drnovška, predsednika R Slovenije. 

Sprejete zaključke lahko strnemo v naslednje poudarke: 



Svetovni slovenski kongres je strokovna srečanja začel organizirati iz velike želje, da bi 
medicinske strokovnjake iz sveta vključili v domače raziskovalno in tudi pedagoško delo. Zato 
smo bili na tokratni konferenci izjemno veseli povabila dr. Francija Demšarja, direktorja 
Agencije RS za raziskovano dejavnost rojakom iz tujine, naj se vključijo v komisijo za 
ovrednotenje domačih raziskovalnih projektov, ki bodo prispeli na javni razpis za pridobitev 
državne pomoči za njihovo izvedbo. Enako velja povabilo k skupnemu raziskovalnemu delu in 
mlajši generaciji vabilo k prijavi na projekt Mladi slovenski raziskovalci, četudi nimajo 
slovenskega državljanstva. 

V sklopu predstavitve raziskovalnega dela slovenskih medicinskih strokovnjakov smo navzoči 
soglasno predlagali in se zavzeli za to, da bi v Sloveniji morali polno zaposliti raziskovalce tudi 
na tem področju, še posebno ob dejstvu, da so rezultati medicinskih raziskav nadpovprečni. 

Kot pomemben zaključek naj izpostavimo še priporočila in pozitivna stališča udeležencev, da 
v Sloveniji moramo uvesti standarde in normative v javno zdravstvo, v katerem naj bo čim več 
pozitivne zasebne pobude, tudi tiste slovenske, ki prihaja iz sveta. 

Živahna razprav je pokazala na nujno širšo javno obravnavo vse pogostejših etičnih vprašanj o 
evtanaziji, kloniranju človeka itd. Dr. Voljč je opozoril, da je komisiji za medicinsko etiko v 
sedanji sestavi potekel mandat. Ministra za zdravje, ki na priporočilo Univerze v Ljubljani, 
Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva, imenuje člane komisije, je 
pozval, da poskrbi za zakonitost njenega delovanja. Še posebno, ker jo čaka veliko dela na 
področju preučevanja raziskovalnih nalog, ki potrebujejo njeno soglasje. Vse številčnejša 
vprašanja o evtanaziji, kloniranju človeka in biomedicinskih raziskavah na ljudeh ter finančne 
dostopnosti zdravstvenih uslug, pa kličejo o potrebni novi slovenski zakonodaji, ki bi tudi z 
etičnimi merili uredila ta področja. 

Naslednje strokovno srečanje vseslovenskih medicinskih strokovnjakov bomo pripravili leta 
2007 s posebnim prizadevanjem, da k sodelovanju privabimo čim več mladih zdravnikov. 

 


