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Svetovni slovenski kongres je 6. in 7. junija 2013 organiziral VIII. Konferenco slovenskih zdravnikov iz 
sveta iz Slovenije, ki je potekala v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije v Ljubljani. Častni pokrovitelj 
konference je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, organizirali pa smo jo v sodelovanju z 
Zdravniško zbornico Slovenje, Slovenskim zdravniškim društvom ter Medicinsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani in Mariboru. 
 
Pozdravni nagovori 
Predsednica programskega odbora je bila prof. dr. Metka Zorc, dr.med., ki je pozdravila udeležence in 
posebne goste konference v širši domovini in poudarila, da skozi niti, ki jih tke Svetovni slovenski 
kongres, ostajamo povezani v ideji, znanju in veselju za dobrobit naših ljudi ter izrazila zadovoljstvo, da 
lahko nadaljujemo idejo povezovanja strokovnjakov iz domovine in tujine. To idejo gojimo in 
predajamo naprej mlajšim strokovnjakom, saj sta povezovanje in pretok znanja še toliko bolj 
pomembna v času kriz, ki jih prestajamo. 
  
Konference se je udeležilo 150 ljudi iz Slovenije, Avstrije, Italije, ZDA in Argentine. Navzoče je nato 
pozdravil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič. Goste iz domovine in tujine 
pa so s svojo prisotnostjo in pozdravom počastili tudi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, Andrej 
Možina, dr.med., prim., ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel, predsednik 
Slovenskega zdravniškega društva, prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med. in predsednica odbora za zdravstvo 
v Državnem zboru, Alenka Jeraj. 
 
Uvodna predavanja 
Sledila so uvodna predavanja uglednih gostov. Prvi na vrsti je bil prof. dr. Roberto Favaloro, direktor 
Favaloro Foundation iz Argentine, prestižna inštitucija, ki se ukvarja z srčnimi boleznimi. Favaloro, ki že 
deset let prostovoljno sodeluje v Sloveniji z vzpostavljanjem idej in metod njihovega inštituta, je 
spregovoril o oživitvi ideje o znanosti in miru. Nato je sledilo predavanje prof. dr. Antona Jamnika, 
profesorja na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki je govoril o temeljih bioetike in o tem, da je človek cilj in 
nikoli ne sme postati sredstvo. Na koncu tega sklopa predavanj, pa je nastopila evropska poslanka 
Zofija Mazej Kukovič, ki je v svoji zanimivi predstavitvi govorila o evropski prihodnosti na področju 
zdravja in varne hrane. Vse tri govornike pa je z uvodnimi besedami predstavila moderatorka sklopa, 
prof. dr. Metka Zorc, dr.med. 
 
Nefrologija in urologija 
Še isti dan pa smo imeli priložnost prisluhniti zanimivim predstavitvam vrhunskih strokovnjakov v 
sklopu o nefrologiji in urologiji, ki ga je vodila prof. dr. Jadranka Buturović-Ponikvar, dr.med., višja 
svetnica iz ljubljanskega Kliničnega centra. V sklopu so se zvrstili ugledni govorci kot so: dr. David Turk, 



dr.med., iz Case Western Reserve University iz ZDA, ki je predaval o robotski kirurgiji v urologiji in 
njegove prespektive; Sandi Poteko, dr.med., spec. urolog, iz Splošne bolnišnice Celje, ki je predstavil 
izkušnje na področju robotske kirurgije v urologiji v Sloveniji; prof. dr. Ciril Godec iz Long Island College 
Hospital iz ZDA je spregovoril o preventivi, diagnozi in terapiji pri raku prostate; prof. dr. Jadranka 
Buturović-Ponikvar, ki je predavala o nadomestnem zdravljenju končne ledvične odpovedi v Sloveniji; 
prof. dr. Aljoša Kandus, dr.med., višji svetnik iz UKC Ljubljana, je govoril o obravnavi akutne ledvične 
odpovedi; doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr.med. iz UKC Ljubljana, ki je spregovorila o kroničnih 
ledvičnih bolezni ter dr. Borut Čižman iz ZDA, ki je predaval o telemedicini v nefrologiji.  
 
Nevrologija – Ali je možganska kap reverzibilna bolezen? 
Drugi dan konference je postregel s še več zanimivimi predavanji. Najprej je bil na sporedu sklop o 
nevrologiji, ki sta ga vodila prof. dr. Bojana Žvan, dr.med., višja svetnica in doc. dr. Katrina Šurlan-
Popovič, dr.med.  Prof. dr. Žvanova je predstavila sistem TeleKap v Slovenji, ki predstavlja koristi in 
nova upanja za bolnike z možgansko kapjo. Nato je doc. dr. Tomaž Šeruga, dr.med., iz UKC Maribor 
govoril o znotrajžilnem zdravljenju anevrizma in arteriovenskih malformacij možganskega ožilja. Mag. 
Zoran Miloševič, dr.med. iz UKC Ljubljana je spregovoril o endovaskularnem zdravljenju pri akutni 
ishemični možganski kapi, na koncu pa je Daniel Omersa, absolvent medicine, pod mentorstvom prof. 
dr. Marjana Zaletela, dr.med. predstavil značilnosti skupne karotidne arterije pri bolnikih z ishemično 
laukoaraiozo. 
 
Plenarno predavanja 
Za tem smo prisluhnili plenarnemu predavanju: prof. Jay S. Skyler, dr.med., MACP, priznani svetovni 
strokovnjak iz University of Miami School of Medicine, nam je podal zanimivo predstavitev o 
nadomeščanju beta celic trebušne slinavke. Prof. Skylerja je publiki predstavil prof. dr. Tadej Battelino, 
dr.med. 
 
Predstavitev raziskovalnih del medicinskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije 
Sledila je že tradicionalna predstavitev raziskovalnih del medicinskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. 
Sklop sta vodila prof. dr. Dušan Šuput, dr.med., dekan Medicinske fakultete v Ljubljani in prof. dr. 
Brigita Drnovšek Olup, dr.med, v.d. strokovne direktorice UKC Ljubljana. Letos smo lahko prisluhnili 
prof. dr. Mariji Trop iz Avstrije, ki nam je predstavila svoje delo z opeklinami. Prof. Andrea Praprotnik 
iz Argentine je spregovorila o možnosti življenja ekstremno prezgodaj rojenih otrok v Latinski Ameriki. 
Nato je svoje delo predstavil prof. dr. Dušan Pavčnik, dr.med. iz ZDA, ki je govoril o zdravljenju globoke 
venske insuficience z novo generacijo bioloških zaklopk. Delo doc. dr. Roka Hrena z Inštituta za 
matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani o ocenjevanju inovativnosti patentno zaščitenih 
zdravil pa je predstavil Matjaž Kukovič. Na koncu je prof. dr. Miro Denislič govoril o vplivih patološkega 
procesa venskega sistema glave in vratu na prizadetost bolnikov z multiplo sklerozo.  
 
Okrogla miza: Slovenski zdravstveni sistem v primežu gospodarske krize in vizija prihodnosti 
Veliko pozornosti je pritegnila zaključna okrogla miza, ki je pod naslovom Slovenski zdravstveni sistem 
v primežu gospodarske krize in vizija prihodnosti zbrala najpomembnejše predstavnike slovenskega 
zdravstva. Tako so sodelovali in svoja stališča predstavili minister za zdravje RS Tomaž Gantar, 
predsednik zdravniške zbornice Andrej Možina, dr.med., prim. in predsednik FIDESa Konrad Kuštrin, 
dr.med., spec. anest. in renim. V zanimivi razpravi so poleg njih s svojimi mnenji sodelovali še France 
Cukjati, dr.med., dr. Maximilian Domej, dr.med. iz Avstrije, Janez Remškar, dr.med., prim., Erik Brecelj, 
dr.med. in prof. dr. Aleš Žemva, dr. med., ki je okroglo mizo tudi vodil. 
 
Iz razprave lahko izpostavimo, da je potrebno več zaupanja v zasebne pobude, nosilce zdravstvene 
dejavnosti in okolje, v katerem sta sposobnost in zavzetost za delo primerno nagrajevana. Iz tega sledi, 
da mora biti plačna uravnilovka odpravljena. Potrebno je tudi, da bi vodstvom zavodov bilo omogočeno 
učinkovitejše vodenje s tem pa tudi večja odgovornost. Vzpostaviti bo potrebno okolje, v katerem bo 
zaživela večja konkurenčnost med zavodi in med zaposlenimi. 



 
Pri Svetovnem slovenskem kongresu se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi 
konference, bodisi s svojim strokovnim delom ali finančno podporo. V svojem nadaljnjem delu si bomo 
še naprej prizadevali za organizacijo tovrstnih srečanj, saj pripomorejo k tesnejšemu sodelovanju in 
uspešnejšemu pretoku znanja, ki je med slovenskimi strokovnjaki, še posebno v medicini, že dokazal 
nekatere pozitivne dosežke. 


