
 
 

X. KONFERENCA SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IZ SVETA IN SLOVENIJE 
LJUBLJANA, 24. IN 25. MAJA 2018 

 
POROČILO 

 
24. in 25. maja 2018 je potekala jubilejna X. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki 
jo je pripravil Svetovni slovenski kongres. Dvodnevni program se je odvijal na predstavništvu Krke d.d. 
v Ljubljani. Častni pokrovitelj pa je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.  
 
Organizacijski odbor za pripravo tokratnega srečanja je vodila akad. prof. dr. Metka Zorc, dr. med., 
ustanoviteljica Slovenskega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC MEDICOR Slovenija, v Izoli. 
Konference se je udeležilo 150 ljudi, ki so prisluhnili izredno zanimivim predstavitvam strokovnjakov iz 
Slovenije, Avstrije, ZDA, Argentine, Švice in Moldavije. 
 
Po uvodnih besedah vabljenih gostov smo prisluhnili uvodnima predavanjema o različnih aspektih 
zdravstvenega sistema v Sloveniji in svetu. Svoja razmišljanja so podali prof. dr. Anton Jamnik, prof. dr. 
Roberto Favaloro iz Argentine, prof. dr. Igor D. Gregorič, prof. dr. Thomas G. Zorc, ter Ronald J. Chufo 
iz ZDA.  
 
Nato je sledila obsežna okrogla miza o zdravstvenem sistemu, organizaciji in zdravljenju, ki naj bi ostalo 
v rokah zdravnikov. Predaval se o primerjavi, organizaciji in predlogih izboljšave zdravstvenega sistema. 
Na njej so bile predstavljene različne plati in vloge ministra za zdravstvo v Sloveniji, nujnost 
reorganizacije slovenskega zdravstvenega sistema, ter o poslanstvu zdravnika družinske medicine v 
Sloveniji. Primerjali so javno zdravstvo Švice, tamkajšnje cene in učinkovitost z zdravstvenim sistemom 
Slovenije, zakaj je dražje in neučinkovito.  
 
Sledil je tematski sklop o družinskih zdravnikih v Sloveniji skozi čas in njihovo poslanstvo v Sloveniji. 
Obsežen izbor tematik smo prvi dan zaključili z diskusijo o predavanih temah.  
 
Drugi dan konference se je začel s tematskim sklopom o etiki v medicini: o umestitvi etičnih principov 
v sedanjo medicino, o načelih raziskovanja ter o etičnih in pravnih vidikih v nekonvencionalni medicini. 
Nato so sledile predstavitve raziskovalnih del in dobrih praks iz Slovenije in sveta. Predstavitev MC 
Medicorja Slovenija in današnji čas, ter srčni kirurgiji  in strukturne bolezni srca bolnikov MC Medicorja.  
 
Prvi sklop raziskovalnih del in dobrih praks doma in po svetu smo zaključili s prikazom razvoja otroške 
kirurgije in predavanjem o zagotavljanju kakovosti v citologiji. Drugi sklop je predstavljal primer dobre 
prakse transnacionalnega povezovanja v zdravstvenih programih, pomen integrativne medicine v 
celostni oskrbi bolnikov ter zdravniki kot neformalni ambasadorji. Po zaključku konference je sledil 
Slavnostni koncert – SLOVENIJA JUTRI v Cankarjevem domu v  Linhartovi dvorani.  
 
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. 
 
 
 
 


