
 
 

 

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

 

PROGRAM 
 

ČETRTEK, 19. maj 

 
8:00 –   9:30 Sprejem in registracija udeležencev 

 
9:30 – 10:15 Pozdravi in nagovori gostitelja in gostov 

dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, ZDA 

  mag. Andrej Bručan, dr. med, minister RS za zdravje 
prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva 

  prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) 
  Franc Pukšič, državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu 

  prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije 

  dr. Franci Demšar, direktor Agencije RS za raziskovalno dejavnost 
  Jože Colarič, predsednik uprave Krke, d.d. 
     

10:15-10:45 Uvodno predavanje: Doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., Zavod RS za transfuzijsko  

 medicino: Etika v zdravstvu in delo slovenske komisije za medicinsko etiko  
   

10:45 – 11:00 odmor 
 

11:00–13:00 Okrogla miza o bioetiki v zdravstvu   
 Voditelja:  

- prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 

žilne bolezni 
- prim. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med., Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika,   
 

Sodelujoči: 

- mag. Mariana Šušteršič, Universidad Austral -Hospital Universitario Austral, Argenitina: 
Etika biomedicinskih raziskav na ljudeh: Novi izzivi zavestne privolitve. 

- dr. Margaret J. Gorenšek, dr. med., Cleveland Clinic Florida, Department of Infectious 

Disease, ZDA:  Etične dileme zdravljenja HIV  
- prof. Emma T. Urbančič, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina: Zdravstvena nega 

na področju duševnega zdravja: odgovornost in oskrba zdravstvenih delavcev. 
- akad. prof. dr. Matija Horvat, dr. med., zaslužni profesor   univerze v Ljubljani: Meje 

zdravljenja pri kritično bolnem     
    

13:00 – 14:30 odmor za kosilo 
 

13:00  Tiskovna konferenca 
 

14:30–15:45 Preventiva in zdravljenje kardiovaskularnih bolezni  

Voditelj :  
- prof. dr. Borut Geršak, dr. med. Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 

kardiovaskularno kirurgijo 
 

Sodelujoči:  

- mag. Zlatko Fras, dr. med., Klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za 
žilne bolezni : Preventiva bolezni srca in ožilja v Sloveniji - celostni pristop v obravnavi. 

- doc. dr.sc. Marko Noč, dr. med. Klinični center Ljubljana, Center za intenzivno interno 
medicino: »Ljubljanska hitra pot« za zdravljenje akutnega srčnega infarkta s primarno 

koronarno intervencijo (PCI) 
 



15:45 – 16:00 odmor 

 
16:00–17:15 Preventiva in zdravljenje kardiovaskularnih bolezni - nadaljevanje 

 

- prof. dr. Borut Geršak, dr. med. Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 
kardiovaskularno kirurgijo: Kirurgija srca in ožilja - preteklost, sedanjost in  prihodnost 

- prof. dr. Dušan Pavčnik, dr.med., Dotter Interventional Institute, OHSU, ZDA: Zdravljenje 
kronične venske odpovedi z vstavljeno zaklopko 

- prof. dr. Metka Zorc, dr. med., Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za  histologijo in 
embriologijo: Pomen sekundarne preventive pri zdravljenju bolnikov po operaciji na 

koronarnem ožilju (osebne izkušnje)  

 
17:15 – 17.30 odmor 

 
17:30-18:00 dr. Peter Bonutti, dr. med., Bonutti Clinic, ZDA:  Minimalno invazivni poseg pri popolni 

kolenski artroplastiki - predstavitev lastnega raziskovalnega dela   

 
19:30 Grad Otočec, slavnostna večerja  za aktivne udeležence konference  in za častne 

goste, sprejem častnega pokrovitelja konference, predsednika  RS, dr. Janeza 
Drnovška 

 
PETEK, 20. maj   

 

9:00 - 10:30 Nevropsihiatrične bolezni 
  Koordinatorja:   

- prof. dr. Marga Kocmur, dr. med.,  Psihiatrična klinika Ljubljana,  
- doc. dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika v Ljubljani, Center za ekstrapiramidne bolezni 

 

  Sodelujoči:   
- prof. dr. Voyko Kavčič, dr. med., University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 

Department fo Neurology, ZDA: Vpliv staranja in začetne Alzheimerjeve bolezni na 
možgansko belo substanco: Študija z difuzijskim tensorskim slikanjem (DTS)  

- mag. Blaž Koritnik, dr. med., Klinični center Ljubljana Inštitut za klinično nevrofiziologijo, 

SPS Nevrološka klinika, Raziskave s funkcijsko magnetno resonanco v Kliničnem centru 
Ljubljana 

- mag. Matevž J. Kržan, dr. med.,Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika: Nevrofiziološki 
nadzor med operativnimi posegi 

- dr. Ervin B. Podgoršak, McGill University Health Centre, Montreal, Kanada: Stereotaktično 
obsevanje pri zdravljenju možganskih obolenj 

- dr. Mary L. Zupanc, dr. med., Children's hospital Wisconsin, ZDA: Učinkovitost 

nevrokirurškega zdravljenja trdovratnih epilepsij pri otrocih 
- prof. dr. Mirko J. Jung, dr. med., Švica: Dekontaminiranje, uničenje prionov, povzročiteljev 

Creutzfeldt-Jakobove bolezni  
 

10:30 - 10:45 odmor 

 
10:45 -13:00 Nevropsihiatrične bolezni - nadaljevanje 

- doc. dr. Mara Popović, dr. med., Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za patologijo:  

Sledenje in diagnostika Creutzfeldt-Jakobove bolezni v Sloveniji 
- dr. Slobodan Pavlovič, Psihiatrična klinika Tuzla, BIH: Kognitivne emocionalne spremembe 

pri vojnih veteranih, z razvitimi posttravmatskimi stresnimi motnjami po vojni v BIH 
- mag. Marko Pišljar, dr. med., Psihiatrična bolnišnica Idrija:  Kognitivne motnje pri bolnikih 

s pozno potekajočo depresijo (psevdodemenca) 
- prof. dr. Marga Kocmur, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana: Smernice o zdravljenju 

vedenjskih in psiholoških simptomov demence 

- mag. Aleš Kogoj, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana Polje: Elektrofiziološki odzivi 
bolnikov s shizofrenijo na moteče dražljaje 

- Marieta Jamšek-Tehlirian, dr. med., Zasebna psihiatrična praksa, Birmingham, ZDA: 
Pomembnost sodelovanja psihiatra z drugimi zdravniki 

 

13:00 – 14:30 odmor za kosilo  
 

14:30–15:30 Predstavitev raziskovalnega dela slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije  



Voditelja: 

- prof. dr. Franc Strle, Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni  
- prof. dr. Tadej Battelino, Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika   

 

Uvodni nagovor: dr. Janez Možina, državni sekretar, Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo  

 
Sodelujoči:  

- doc.dr.Andreja Praprotnik,dr.med.,Argentina: Uporaba nove metode elektroencefalografije 
pri novorojenčkih z ishemično encefalopatijo.   

- dr. Viktor Leber, dr. dent. med., Argentina:  Dvig sinusnega dna z namenom vstavitve zobnih 

vsadkov v oralni in maksilofacialni implantologiji 
- doc. dr. Tadej Avčin, dr.med.,  Hospital for Sick Children, Toronto, ON, Kanada: Posebnosti 

revmatskih bolezni v otroškem obdobju: nova spoznanja pri sindromu aktivacije makrofagov 
- asist.dr. Janez Jazbec, dr.med., Pediatrična klinika, KC Ljubljana: Farmakogenetske 

preiskave pri otroških akutnih levkemijah     

- doc.dr. Marko Hočevar, dr.med., Onkološki inštitut, Slovenija:  Klinična genetika družinske 
oblike malignega melanoma.  

 
15:30 - 16:00 odmor 

 
16:00–17:30 Predstavitev raziskovalnega dela slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije - 

  nadaljevanje 

- doc.dr. Vita Dolžan, dr.med., Medicinska fakulteta v Ljubljani -Inštitut za biokemijo: Klinična 
genetika kongenitalne adrenalne hiperplazije     

- prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Avtoimunski 
poliglandularni sindrom tip 1 (APS-1)      

- asist. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., Medicinska fakulteta v Ljubljani - Inštitut za 

mikrobiologijo in imunologijo: Humana granulocitna anaplazmoza  
- prof. dr. Franc Strle, dr. med.,  Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja: Lymska borelioza 
- prof. dr. Blaž Rozman, dr. med.,  Klinični oddelek za revmatologijo, KC Ljubljana: 

Heterogenost avtoprotiteles proti beta2-glikoproteinu I  

- prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. med., Stomatološka klinika, KC Ljubljana: Paradontalna 
medicina 

 
18:00-19:00 Obisk Kapitlja v Novem mestu (odhod izpred hotela Krka) 

 
SOBOTA, 21. maj 

 

9:00-10:30 Okrogla miza: Zdravstveni sistem v primerjavi z zdravstvenimi sistemi v svetu 
Voditelj:  mag. Andrej Bručan, dr. med,  minister RS za zdravje 

 
 Sodelujoči:  

- dr. Zoran Erjavec,dr. med., Palliatieve Network North Groningen, Nizozemska: Organizacija 

in financiranje zdravstva na Nizozemskem 
- Alis Kocmur, dr. med., Toronto, Kanada: Kratek opis kanadskega zdravstvenega sistema 

- Franc Košir, Slovenija: Reformni procesi v zdravstvenem zavarovanju Slovenije  
- Asis. mag. Marko Bitenc, dr. med., Zdravniška zbornica Slovenije-Komisija za mednarodne 

odnose   

   - Mirko Špacapan, dr. med., Italija: Organizacija zdravstva v Italiji 
  

10:30  sklepi konference, zaključek  
  Voditelj: asis. mag. Stanislav Raščan, dr. med, predsednik SK SSK, podpredsednik SSK  

   
11:00  izlet za vse udeležence po Dolenjski in Beli krajini (odhod avtobusa izpred Hotela Krka) 

 


