V. KONFERENCA SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IZ SVETA IN SLOVENIJE
Ljubljana, 31. maj – 2. junij 2007
Svetovni slovenski kongres je letos že petič zapored priredil Konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta
in Slovenije, ki je potekala od 31. maja do 2. junija 2007 v Ljubljani.
Glavna namena tega strokovnega srečanja še naprej ostajata medsebojno spoznavanje in povezovanje
slovenskih zdravnikov doma in po svetu ter predstavitev dosežkov slovenske zdravniške stroke doma
in v tujini. Častni pokrovitelj letošnjega dogodka je bil predsednik vlade RS, Janez Janša, generalni
sponzor pa Krka, d.d., Novo mesto.
Ob odprtju konference so nas pozdravili predsednik Državnega zbora RS, dr. France Cukjati, v
odsotnosti predsednika Svetovnega slovenskega kongresa dr. Borisa Pleskoviča, prvi podpredsednik
Marjan Terpin, minister za zdravje, mag. Andrej Bručan, predsednik državnozborske komisije za
Slovence v zamejstvu in po svetu mag. Janez Kramberger, državni sekretar Zorko Pelikan, v imenu
Zdravniške zbornice Slovenije pa mag. Marko Bitenc.
Za uvod v strokovni del programa smo goste v četrtek, 31. maja zvečer povabili na koncert in sprejem
v Slovensko Filharmonijo. Zares lep večer z bogato pogostitvijo je pripravilo Društvo na srcu operiranih
Slovenije, kar je bilo v ozki povezavi tudi z našo osrednjo temo, saj je bila tokratna rdeča nit konference
področje zdravljenja bolezni srca in ožilja. Gostili smo več uglednih strokovnjakov iz tujine, med drugimi
prof. Roberta Favalora iz Argentine. Prisluhnili smo njegovemu uvodnemu predavanju o znanosti in
miru. Med predavatelji smo toplo sprejeli tudi akademika prof. dr. Ninoslava Radovanoviča, ki je znan
tudi našim rojakom v Švici, pa prof. dr. Igorja Gregoriča iz ZDA, predstojnika oddelka za umetno srce
Univerze Texas, ene največjih ustanov za srčno kirurgijo in kardiologijo v svetu. Tam se je izpopolnjevala
vrsta naših mladih zdravnikov. Prof. dr. Thomas Bernik, prav tako iz ZDA je s predstavitvijo zdravljenja
perifernih žilnih bolezni navdušil številne kolege, ki so se po predavanju kar gnetli okrog njega in se
hiteli dogovarjati za sodelovanje.
Z nami je bila ponovno po devetih letih dr. Mojca Remškar Konia s Kalifornije, - na prvi konferenci je
bila še študentka medicine in je takrat skupaj z dr. Nočem odlično opravila delo simultane prevajalke.
Svoje delo na področju zdravljenja bolezni srca in ožilja so predstavili še sodelavci Univerzitetnega
kliničnega centra: prof. dr. Marko Noč. prof. dr. Aleš Žemva, doc. dr. Igor Zupan, dr. Janez Kirbiš, prof.
dr. Borut Geršak, prof. dr. Pavel Poredoš, Mirjam Stopar Obreza, doc. dr. Bojana Žvan, prof. dr. Miran
Kenda, predsednik Združenja kardiologov Slovenije ter prof. dr. Danijel Petrovič z Medicinske fakultete
v Ljubljani.
V ta kardiološki del programa je sodil tudi sobotni popoldanski obisk srčnega centra Medicor v Izoli z
mednarodnim ugledom, ene najboljše zdravstvene ustanove v Sloveniji po oceni slovenskih pacientov.
Center vodi prof. dr Metka Zorc, predsedujoča programskemu odboru naše konference, izbrana tudi
za Slovenko leta, in 2003. proglašena za najboljšo kardiologinjo v Evropi.
Petkova predavanja smo prekinili z izjemno lepim sprejemom v Vili Podrožnik, kjer nas je vse
udeležence nagovoril častni pokrovitelj konference, predsednik Vlade RS, Janez Janša. Za

marsikaterega rojaka je bila to enkratna priložnost rokovati se z njim, se mu predstaviti, spregovoriti
par besed.
S tehnologijami prihodnosti so nas seznanili: Branko Cvetičanin, prof. dr. Alojz Pleskovič in doc. dr.
Mateja de Leonni Stanonik iz ZDA, ki je pred nedavnim s pomočjo telemedicine spremljala zdravje
našega ultramaratonskega plavalca Martina Strela na njegovi zadnji plavalni preizkušnji na Amazonki.
Posebej bi radi izpostavili predstavitev raziskovalnega dela slovenskih medicinskih strokovnjakov, ki jo
je povezoval prof. dr. Marjan Rupnik z Medicinke fakultete v Mariboru, še pred leti sodelavec MaxPlankovega inštituta v Nemčiji. Prvemu smo v tem sklopu s predavanjem o medicinski fiziki kot znanosti
in poklicu prisluhnili prof. dr. Edvinu Podgoršaku, ki vodi oddelek za medicinsko fiziko in predava na
McGill University Health Centre v Montrealu. Lani je prejel najvišjo nagrado ameriškega združenja
medicinskih fizikov. Izpostavim naj še prof. Dr. Franza Copfa, iz Nemčije, izumitelja ortopedskih protez,
pa prof. dr. Vojaka Kavčiča, ki vodi oddelek za Neurologijo in predava na University of Rochester, ZDA,
pa dr. Mateja Orešiča, enega najpomembnejših strokovnjakov za bioinformatiko na Technical Research
Centre of Finland. Predstavili se tudi kolegi iz Slovenije: Silvo Lipovšek, (pred leti se je preselil iz
Argentine) prof. dr. Maja Rupnik (povratnica iz Nemčije) ter prof. dr. Tadej Battelino in asist. Mirjana
Brvar.
V sodobnem svetu večkrat pridemo navzkriž ob vprašanju, ali je kakšna stvar moralno dobra ali ne. Ob
naglem razvoju medicinske stroke še toliko bolj. O tem je imel odlično predavanje doc. dr. Anton
Jamnik ki je zaključil z mislijo: »Ima človek torej dovolj izoblikovano zavest odgovornosti, da se moč, ki
jo ima, ne bo na koncu obrnila proti njemu?« O odnosu med bolnikom in zdravnikom sta govorila prof.
dr. Jože Balažic in prim. Majda Kregelj Zbačnik, ki je osvetlila pravice najmlajših pacientov – otrok.
Posebno doživetje sta nam pripravila dr Michael Weber iz Celovca, ki velik del svojega znanja, časa in
denarja namenja najbolj ubogim na Madagaskarju in pa redovnica, zdravnica za pljučne bolezni, sestra
Miriam Praprotnik iz Albanije. V čisti akademski slovenščini - klub mnogim letom življenja v tujini - nam
je nalila čistega vina in potrkala na našo vest, ki ostaja velikokrat popolnoma gluha za klice mnogih
trpečih ljudi. Kako prav, da je bil z nami tudi generalni direktor Krke, gospod Jože Colarič. Ker je mož
besede, verjamem, da bo izpolnil obljubo in sestri usmiljenki v Albanijo poslal kamion Krkinih
proizvodov.
Program konference smo sklenili s primerjavo zdravstvenega sistema v Sloveniji z zdravstvenimi
sistemov držav sveta, od koder so prišli naši predavatelji: zdravnik Thomas Zorc in ekonomist Ronald
Chufo oba iz ZDA, zdravnik Darko Perko iz Švice, odvetnik Andrej Pitako z dolgoletnimi izkušnjami na
področju zdravstvenega varstva v Nemčiji in Švici, ob njem pa še zdravnik prof. dr. Franz Copf prav tako
iz Nemčije. Izpostavili smo odnos med zasebnim in javnim zdravstvenim varstvom. Minister Bručan je
ugotavljal, da pri uvajanju zasebnega dela v zdravstvu zaostajamo za vsemi državami EU. Izkušnje
uvajanja zdravniškega zasebništva v Sloveniji so predstavili: doc. dr. Bojana Beovič, prof. dr Metka Zorc,
mag. Marko Bitenc, prim Risto Angelski, prof. dr. Marga Kocmur in ob koncu še mag. Ignac Groznik.
Srečanje smo sklenili z namero, da bo naslednja konference slovenskih zdravnikov iz sveta v letu 2009,
in da naj bi v naprej tradicionalno potekale na vsaki dve leti konec maja. Že sedaj prijazno vabljeni k
sodelovanju.

