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26. in 27. maja 2016 je potekala že IX. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, 

ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres. Dvodnevni program se je odvijal na sedežu 

Zdravniške zbornice Slovenije in na predstavništvu Krke v Ljubljani, zaključni del konference 

pa je sledil na Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Organizacijski odbor za pripravo tokratnega 

srečanja je vodil Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana. Konference se 

je udeležilo 170 ljudi, ki so prisluhnili izredno zanimivim predstavitvam strokovnjakov iz 

Slovenije, Avstrije, ZDA, Argentine, Švice, Nemčije in Moldavije. 

 

Uvodoma so zbrane udeležence pozdravili dr. Boris Pleskovič, predsednik SSK, Andrej 

Možina, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, Sandra Tušar, državne sekretarke na 

Ministrstvu za zdravje RS, dr. Zvone Žigon, sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po 

svetu, prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik Slovenskega zdravniškega društva ter akad. dr. 

Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

 

Uvodni predavanji o etiki v medicini sta pripravila dr. Anton Jamnik, ki je predavala o Etičnih 

principih ohranjanja dostojanstva življenja in prof. dr. Roberto Favaloro iz Argentine o tem kako 

ponovno uvesti etične principe in humanizem v svetovno zdravniško prakso.  

 

Nato je sledila obsežna okrogla miza o uspešnem zdravstvenem sistemu kot izzivu sodobne 

družbe o katerem so govorili mag. Andrej Bručan, Andrej Možina, prof. dr. Thomas G. Zorc, 

Konrad Kuštrin, mag. Matjaž Trontelj, mag. Katja Pečlin, Tomaž Gantar, prof. dr. Verica 

Trstenjak ter doc. dr. Stanislav Raščan. Predstavili so različne plati in vloge v organizaciji 

zdravstvenega sistema, tako z vidika politike, zdravniške stroke, zavarovalništva, prava, 

delovnega položaja zdravstvenih delavcev in možnosti razvoja v Sloveniji. V drugem delu pa 

so bile predstavljeni primeri dobrih kliničnih praks tako v Sloveniji kot v tujini. Predavali so akad. 

prof. dr. Metka Zorc, dr. Igor D. Gregorič, prof. dr. Marko Noč, prof. dr. Alojz Pleskovič, dr. 

Aleksander Merlo, dr. Primož Reš, dr. Mihael Jemec, Alja Černej ter Tomo Darian. 

 

Sledil je tematski sklop o transplantaciji v Slovenije in po svetu, ki sta ga vodila prof. dr. 

Jadranka Buturovič-Ponikvar ter dr. Igor D. Gregorič. V tem delu smo imeli priložnost prisluhniti 

vrhunskim strokovnjakom na področju presaditev, tako iz tujine kot domovine, dr. Igorju D. 

Gregoriču, prof. dr. Robertu Favaloru, prof. dr. Bojanu Vrtovcu, dr. Ivanu Kneževiču, izr. prof. 

dr Mihu Arnolu, prof. dr. Aljoši Kandusu, Matevžu Škergetu ter Jožetu Pretnarju. Obsežen izbor 

tematik smo prvi dan zaključili z okroglo mizo o zdravniškem poklicu – od študenta do 

specialista. Pogovor je tekel o različnih etapah študija medicine in stalnega izpopolnjevanja 

kot tudi primerjavi študija v drugih državah in nostrifikacij diplom, pridobljenih na tujem. Svoje 

izkušnje pa so predstavili prof. dr. Zlatko Fras, prof. dr. Pavel Poredoš, Federico V. Potočnik, 

Gaber Plavc, Ala Adamia in Maja Rojko. 



 

Drugi dan konference se je dogajanje preselilo v prostore predstavništva Krke v Ljubljani. 

Uvodni pozdrav udeležencem je pripravila Mojca Prah Klemenčič, direktorica Regije Slovenija, 

uvodno predavanje pa prof. dr. Zlatko Fras. Najprej je bil na vrsti tematski sklop o temah interne 

medicine in nevrologije, na katerih so spregovorili prof. dr. Marko Noč in Peter Radšel, izr. prof. 

dr. Bojana Žvan, dr. Saša Čučnik, mag. Alojzija Hočevar, prof. dr. Marjeta Terčelj – Zorman in 

Mariana Paula Rezelj. Predstavitev izjemnih dosežkov na področjih intenzivne medicine, 

nevrologije, revmatologije in drugih so podali perspektivni ter izkušeni strokovnjaki slovenskih 

zdravstvenih ustanov. Nato so sledile predstavitve zdravnikov iz tujine in domovine na temo 

urologije, infektologije, nefrologije, ortopedije in rehabilitacije, prof. dr. Jose Juan Rožanec, 

Sandi Poteko, mag. Margaret J. Gorenšek, izr. prof. dr. Bojana Beović, dr. Borut Čižman, doc. 

dr. Dušan Čelan, prof. dr. Zmago Turk in Borut Pompe. Dan smo zaključili na Tavčarjevem 

dvorcu na Visokem, kjer je bil večer posvečen Igorju Tavčarju, začetniku organizacije interne 

medicine v Ljubljani. Navzoče so pozdravili župan občine Gorenja vas – Poljane, Milan Čadež, 

spregovorili pa prof. dr. Zlatko Fras, akad. prof. dr. Metka Zorc in prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič. 

 

Tako prvi kot drugi dan smo zaključili z družabnim srečanjem, ki je nudil priložnost za 

navezovanje in krepitev stikov slovenskih strokovnjakov doma in v tujini. Upamo, da bodo te 

vezi ostale trdne in bodo nudile oporo za medsebojno sodelovanje. Že zdaj pa se veselimo 

ponovnega snidenja na jubilejni, deseti konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in 

Slovenije. 


