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Konec maja je v Ljubljani potekala VI. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, 
ki jo je v sklopu strokovnih konferenc organiziral Svetovni slovenski kongres. Dogodku smo 
lahko prisostvovali 28. in 29. maja v prostorih predstavništva Krke v Ljubljani. 

Konferenco je podprla zdravniška stroka v Sloveniji, saj so v organizaciji sodelovali Zdravniška 
zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Ministrstvo za zdravje ter Medicinska 
fakulteta Univerze v Ljubljani in Mariboru. Predsednica programskega odbora pa je bila doc.dr. 
Bojana Žvan, dr.med., prim., predstojnica kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in 
intenzivno nevrološko terapijo na ljubljanskem kliničnem centru, ki je s spodbudnimi 
pozdravnimi besedami odprla konferenco in zaželela vsem produktivno srečanje in izmenjave 
vrhunskih znanj s področja medicine in uresničevanja večnega človekovega hrepenenja po 
novem, drugačnem in boljšem. 

Goste iz domovine in tujine so počastili s svojo prisotnostjo in pozdravom minister za zdravje, 
Borut Miklavčič, pa tudi minister za Slovence po svetu prof. dr. Boštjan Žekš. Njima so se s 
pozdravi pridružili še Miro Petek, predsednik komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu, prof.dr. Pavel Poredoš, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, asist. Gordana 
Kalan Živčec, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. V imenu predsednika uprave 
glavnega sponzorja Krke, Jožeta Colariča je navzoče pozdravila gospa Mojca Prah Klemenčič, v 
imenu častnega pokrovitelja, predsednika RS dr. Danila Türka pa gospa Magdalena Tovornik, 
svetovalka v kabinetu predsednika države za politična vprašanja. 

V uvodnem delu smo tudi bili priča podelitvi Hipokratovega priznanja, ki ga podeljuje 
Zdravniška zbornica Slovenije, prof. dr. Marjanu Pajntarju in Igorju Gregoriču, dr.med. iz ZDA. 

Prvi dan predavanj je bila na vrsti okrogla miza o etiki v medicini. Prav na to temo je predaval 
glavni govornik letošnjega srečanja, akad. prof. dr. Jože Trontelj, dr.med., predsednik SAZU. 

Na okrogli mizi, ki sta ji predsedovala prof.dr. Pavel Poredoš, dr.med. in Majda Kregelj Zbačnik, 
dr.med., prim., so sodelovali strokovnjaki iz domovine pa tudi iz tujine: prof.dr. Roberto 
Favaloro iz Argentine; prof. dr. Jože Balažic z Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete 
v Ljubljani; asist. Gordana Kalan Živčec, dr.med., prim., z Zdravniške zbornice Slovenije; doc. 
dr. Janez Primožič, dr.med., s kliničnega oddelka za otroško kirurgijo UKC Ljubljana. Na koncu 
pa sta predstavitev o svojem delu »medicinskega misijonarstva« v tretjem svetu podala 
zdravnica Eva Trpin, dr.med. in duhovnik Jože Andolšek z avstrijske Koroške. 



Še isti dan pa smo imeli priložnost prisluhniti zanimivim predstavitvam raziskovalnih del 
medicinskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. Sklop je vodil prof. dr. Marjan Rupnik z 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Tako smo izvedeli veliko zanimivega o novih 
raziskavah in dosežkih na različnih področjih medicine. Predstavili so jih: dr. Vojko Kavčič, iz 
oddelka za nevrologijo Univerze Rochester Medical Center iz New Yorka, prof. dr. Boštjan Kobe 
iz Univerze v Queenslandu v Avstraliji, delo prof. dr. Petra Leskovarja iz Nemčije pa je 
predstavil doc. dr. Matjaž Jeras iz Zavoda za transfuzijsko medicino. Nato so svoje delo 
predstavili še dr. Milena Senica Verbič, dr.med. iz Splošne bolnišnice Celje; prof. dr. Mirko Jung 
iz Švice in dr. Slobodan Pavlovič iz BiH. 

Prvi dan se je zaključil s prostimi temami. Ivan Ramšak, dr.med. iz Avstrije je govoril o vlogi 
zdravilstva v avstrijskem zdravstvenem sistemu. Ciril Godec, dr.med., iz Long Island Colleg 
Hospital in SUNY Downstate Medical School iz ZDA je govoril o staranju in načinu življenja. 
Potekala je tudi okrogla miza o problemih, s katerimi se soočajo slovenski zdravniki, ki se po 
študiju in delu v tujini želijo vrniti v Slovenijo. Na njej so sodelovali akad. prof. dr. Matija 
Horvat, dr.med., prof. dr. Vladimir Smrkolj, dr.med. in Silvo Livpovšek, dr.med., ki je sklop tudi 
povezoval. 

Drugi dan konference je postregel z mnogimi zanimivimi predstavitvami. Pod vodstvom doc. 
dr. Bojane Žvan, dr.med., prim., in prof. dr. Alojza Pleskoviča, dr.med. s kliničnega oddelka za 
abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana so najprej predstavili najnovejše tehnologije v medicini. 
Tako so o novih dosežkih govorili prof. dr. Mario Grobovschek, dr.med. s Christian-Doppler 
Klinik iz Salzburga, Avstrije; dr. David Turk, dr.med., iz Medina Hospital iz Clevelanda, ZDA; dr. 
Joseph Novak, dr.med. iz oddelka za patologijo in laboratorij v Columbia St. Mary's Hospital, 
Wisconsin, ZDA; prof. dr. Dušan Pavčnik, dr.med. z Dotter Interventional Institute, Oregon 
Health Science University, ZDA; David Perse, dr.med., direktor Lutheran Hospital iz Clevelanda, 
ZDA ter asist. mag. Zoran Miloševič, dr.med. in Bojana Žvan iz UKC Ljubljana. 

Sledil je tematski sklop, v katerem so predavatelji obravnavali različne vidike in načine 
izobraževanja medicinskih strokovnjakov. Predsedoval mu je prof. dr. Zmago Turk, dr.med., 
prim, iz UKC Maribor. Svoje poglede so predstavili doc. dr. Zlatko Fras, dr.med. iz UKC 
Ljubljana, Kristijan Jejčič, študent medicine na Univerzi v Mariboru, Ronald Chufo iz ZDA, prof. 
dr. Dušanka Mičetič Turk, dr.med. z Medicinske fakultete v Mariboru ter Silvo Lipovšek, 
dr.med. z Otroškega oddelka kirurških strok Splošne bolnišnice Celje. 

Na sporedu je nato bila še zadnja okrogla miza konference in sicer o povezavi med javnim in 
zasebnim zdravstvenim sistemom v Sloveniji ter vizije za izboljšavo. Strokovnjaki in 
predstavniki pristojnih državnih organov so izpostavili problematiko in svoje poglede na ta 
vprašanja. Okroglo mizo je vodila prof.dr. Metka Zorc, dr.med., z Medicinske fakultete 
Unvierze v Ljubljani in direktorica srčnega centra MC Medicor iz Izole. Svoje referate so 
predstavili Raymond J. Marvar, Esq., podpredsednik Cleveland Clinic za stike z javnimi 
ustanovami, ZDA; Dorjan Marušič, dr. med. z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter 
dr. Robert Medved, dr.med. z Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Sodelovali so tudi 
Bojan Popovič, dr.med. iz Dermadenta d.o.o. in mag. Andrej Bručan, dr.med. iz UKC Ljubljana. 

Po zaključku uradnega dela konference, v soboto 30. maja, so predavatelji iz tujine imeli še 
priložnost obiska in vodenega strokovnega ogleda zdravilišča Laško, kjer so se seznanili  s 



postopki in načini rehabilitacije pacientov v okviru slovenskega zdravstvenega sistema. 
Obiskali so tudi srčni center Medicor v Izoli ter se udeležili njihovega simpozija v Portorožu. 

Konference se je udeležilo 150 ljudi. Tako domači kot tuji udeleženci in predavatelji so bili 
posebno zadovoljni z organizacijo in uspehom tako pomembnega srečanja, saj je pretok znanja 
med slovenskimi strokovnjaki še posebno v medicini že dokazal nekatere pozitivne dosežke, 
posebno še pri izmenjavi dobre prakse v medicini. Poudarili pa so tudi, da so te izmenjave še 
pomanjkljive na medicinskih fakultetah. Je pa potrebno izpostaviti tudi to, da je slovenska 
medicina na zelo visoki ravni, povsem izenačena z medicino v razvitem svetu. 

Pri Svetovnem slovenskem kongresu si želimo, da bi te izmenjave dobrih izkušenj bile vedno 
bolj pogoste in produktivne, da bi medicinski strokovnjaki doma in po svetu vzpostavljali 
vedno tesnejše stike in sodelovali v prid medicine in zdravja vseh. Zato vas že sedaj vabimo k 
sodelovanju na naslednji, že sedmi konferenci, ki bo na sporedu čez dve leti. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi konferenci, bodisi s svojim strokovnim delom ali 
finančno podporo. Veseli smo bili vseh udeležencev, posebno pa njihovega zadovoljstva. 

 


