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VII. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je kot nadaljevanje sklopa strokovnih 
srečanj s slovenskimi rojaki po svetu organiziral Svetovni slovenski kongres, je potekala v dneh od 9. 
do 11. junija v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Domus Medica v Ljubljani. Konference se je 
udeležilo 150 medicinskih strokovnjakov iz Slovenije, Argentine, Nemčije, Avstrije, Italije in ZDA. Častni 
pokrovitelj dogodka je bil predsednik Vlade RS, Borut Pahor. 
 
Konferenco je podprla zdravniška stroka v Sloveniji, saj smo jo pripravili v so-organizaciji Zdravniške 
zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva ter Medicinsih fakultet Univerze v Ljubljani in 
Univerze v Mariboru. Predsednica programskega odbora, izr. prof. dr. Bojana Beović, dr.med., je s 
spodbudnimi pozdravnimi besedami odprla konferenco in želela, da bo le-ta priložnost za novo 
sodelovanje, za nove povezave, primerjave in spodbude, saj so le-te pomembne ne samo za zdravnike 
same ampak predvsem za bolnike. Navzoče je pozdravil predsednik SSK, dr. Boris Pleskovič, za njim pa 
še, predsednik SAZU, akad. prof. dr. Jože Trontelj, dr.med., minister za zdravje, Dorijan Marušič, državni 
sekretar na Uradu za Slovence po svetu, dr. Boris Jesih ter Miro Petek, predsednik komisije DZ za 
odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 
 
Uvodna predavanja 
 
Sklop je povezoval dekan Medicinske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Dušan Šuput, dr.med. Prof. dr. Jože 
Rožanec, urolog, profesor na univerzi Austral v Buenos Airesu je udeležence navdušil s predavanjem o 
inovativnosti in kreativnosti v razvoju znanstvene kirurgije. Akad. prof. dr. Jože Trontelj, dr.med., ki je 
ena glavnih avtoritet za etiko v medicini pa pritegnil pozornost s predavanjem o etiki na področju 
razvoja sintetične biologije.  
 
Ena vodilnih tem letošnje konference je bila infektologija. Tudi v uvodnih predavanjih smo prisluhnili 
zanimivemu predavanju akad. prof. dr. Franca Strleta, dr.med., predstojniku Klinike za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana,  ki nam je spregovoril o naraščajočem pomenu infekcijskih 
bolezni in njenih razsežnosti. Na koncu pa je dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof.dr. 
Ivan Krajnc, dr.med., udeležencem predstavil prispevek mariborske medicinske fakultete k študiju 
medicine v Sloveniji. 
 
Obvladovanje infekcijskih bolezni v Sloveniji in po svetu 
 
Prvi del drugega dneva konference je bil posvečen infektologiji. V dveh tematskih sklopih je bila ta 
obširna tema obravnavana iz različnih vidikov. Najprej je izr. prof. dr. Bojana Beović vodila sklop, kjer 
so govorili o obvladovanju infekcijskih bolezni v Sloveniji in po svetu.  Maria Woschitz Merkač, dr.med., 
z avstrijskega ministrstva za zdravje, je predstavila svoj pogled in izkušnje z bolnišničnimi okužbami in 
skrbi za varnost bolnikov v Avstriji. Njeno predstavitev je dopolnila doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, 



dr.med., iz UKC Ljubljana, ki je govorila o uspehih in težavah pri ukrepih za preprečevanje bolnišničnih 
okužb v Sloveniji. Nato je dr. Beovićeva spregovorila o skrbi za smotrno predpisovanje antibiotikov v 
Sloveniji in Evropi. Prim. Jelka Gorišek iz UKC Maribor pa je temo zaokrožila s predstavitvijo vloge 
komisij za smotrno uporabo antibiotikov v obvladovanju protimikrobne odpornosti v velikih kliničnih 
ustanovah. 
 
Infektologija in medicina v izrednih razmerah 
 
V nadaljevanju je prof. dr. Brigita Drnovšek Olup predsedovala sklopu o infektologiji in medicini v 
izrednih razmerah. Najprej je o slovenskih zdravnikih in študentih medicine v Afriki spregovorila asist. 
mag. Tadeja Kotar z ljubljanskega kliničnega centra, ki je opisala delo in cilje Sekcije za tropsko medicno 
na medicinski fakulteti v Ljubljani. Nato se ji je pridružila  dr. Patricija Ečimović, ki deluje v univerzitetni 
bolnišnici Mater Misericoridae na Irskem, ter govorila o svojih izkušnjah sodelovanja v organizaciji 
Zdravniki brez meja in o njenih kirurških misijah. Za zaključek pa je Silvo Lipovšek iz UKC Maribor 
spregovoril o temah, ki zadevajo okužbe na otroški kirurgiji. 
 
Plenarno predavanje 
 
V popoldanskih urah je bil na vrsti posebno plenarno predavanje svetovno znanega kirurga akad. prof. 
dr. Vinka Dolenca, ki deluje na Internacionalnem inštitutu za nevrokirurgijo in nevroraziskave. V 
izredno zanimivem predavanju je govoril o povezavah nevrokirurgije na Slovenskem z nevrokirurgijo v 
svetu. 
 
Predstavitev raziskovalnih del slovenskih medicinskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije – 1. in 2. 
del  
 
Popoldanski del je postregel z izjemno zanimivimi predstavitvami raziskovalnih del strokovnjakov iz 
sveta in Slovenije.  V dveh skupinah so svoja dela predstavili: prof. dr. Dušan Pavčnik (ZDA), prof. Emma 
Urbančič (Argentina), doc. dr. Bojana Žvan (Slovenija), Bernard Spazzapan (Italija), Tomo Darian 
(Nemčija), prof. dr. Metka Zorc (Slovenija), prof. dr. Jože Rožanec (Argentina), dr. Vojko Kavčič (ZDA) 
ter Prešernova nagrajenca Miodrag Janič in Sara Habjan. Vsi strokovnjaki različnih medicinskih vej so 
predstavili svoja najnovejša dela in dosežke. Sklopa so povezovali prof. dr. Alojz Pleskovič, prof. dr. 
Radovan Hojs, prof. dr. Saša Markovič in prof. dr. Jože Balažic. 
 
Podiplomski in mednarodni izobraževalni procesi 
 
Tretji dan konference pa so se udeleženci zbrali še za dva tematska sklopa. Najprej je bilo na vrsti vedno 
aktualno vprašanje o podiplomskih in mednarodnih izobraževalnih procesih. V tematskem sklopu, ki 
sta ga povezovala prim. prof. dr. Zmago Turk in prof. dr. Pavel Poredoš, je  slednji najprej spregovoril o 
vlogi Slovenskega zdravniškega društva v podiplomskem izobraževanju zdravnikov. Svoja razmišljanja 
na tem področju je nato predstavila Tina Šapec, vodja oddelka za podiplomsko usposabljanje, licence 
in register zdravnikov na Zdravniški zbornici Sloveniji. Prof. dr. Aleksandra Marković je govorila o vlogi 
Evropskega združenja zdravnikov specialistov pri evropskih specializacijah. Na koncu pa je Bojan 
Popovič, generalni sekretar Evropske federacije zaposlenih zdravnikov, spregovoril o mednarodni 
mobilnosti zdravnikov s stališča sindikatov. 
 
Zdravstvena reforma v 20 letih samostojnosti Slovenije 
 
Zadnji del konference, je bila na programu okrogla miza o zdravstveni reformi v 20 letih samostojnosti 
Slovenije. Pod moderatorstvom prof. dr. Metke Zorc so svoje poglede o organizaciji zdravstvenega 
varstva podali sedanji in bivši ministri za zdravje: Dorijan Marušič, mag. Andrej Bručan in doc. dr. 
Božidar Voljč. Udeleženci okrogle mize so poudarili pomembnost dobre organizacije zdravstvenega 
varstva, ki naj zagotavlja dostopnost storitev in izvajanje pravice vsem državljanom ter vlogo napredka 



v sodobni medicini, ki sicer prinaša daljšo življenjsko dobo, a tudi zahtevnejše in dražje postopke 
zdravljenja. Večji del razprave pa je bil namenjen potrebi korenitih reform v Sloveniji, ki zaostajajo 
največkrat zaradi pomanjkanja politične volje ali negativnega vpliva lobijev 
 
Zaključki 
 
Tako domači kot udeleženci iz tujine, predavatelji in sodelujoči v programu so bili izjemno zadovoljni z 
organizacijo srečanja. Pretok znanja med slovenskimi strokovnjaki, še posebno v medicini je že dokazal 
številne pozitivne dosežke, posebno še pri izmenjavi dobre prakse v medicini. Pri Svetovnem 
slovenskem kongresu si prizadevamo, da bi bile izmenjave dobrih izkušenj in znanj še uspešnejše. 
Naslednjo konferenco s področja medicinske znanosti bomo organizirali v letu 2013.  
 

1. Udeleženci tokratne konference – podobno kot na prejšnjih strokovnih srečanjih Svetovnega 
slovenskega kongresa, so ponovno ugotovili, da strokovne inštitucije in javnost vedo, kaj je 
potrebno storiti za izboljšanje zdravstvenega sistema, žal pa za uresničitev teh predlogov 
zdravstvenih strokovnjakov na Slovenskem ni zadostne politične volje.  

 
2. Navzoči so opozorili na neracionalno nabavo zdravil, zdravstvenih pripomočkov in sodobnih 

aparatur v zdravstvu, ko na račun bolnikov  neupravičeno služijo številni posredniki. 
 

3. Tudi tokratno srečanje je dokazalo odličnost slovenskih vrhunskih medicinskih strokovnjakov 
doma in po svetu in potrdilo enkratno priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter za nove 
profesionalne vezi in poznanstva. Kot pa je dejal akademik prof. dr. Jože Trontelj, tudi za 
ohranjanje domoljubja.  

 
Kako zelo pomembni in koristni so zdravstveni forumi, ki jih pripravlja Svetovni slovenski kongres, in 
na katerih se predstavljajo različni pogledi »od zunaj in na znotraj« na problematiko organiziranja in 
financiranja slovenskega zdravstva, je opozoril sam minister RS za zdravje, dr. Dorijan Marušič.  
Kongresu je zato predlagal, naj konference s slovenskimi zdravniki iz sveta in pripravi vsako leto, ne le 
na dve leti, kakor je bilo to do sedaj. V kontekstu naporov in prizadevanj Svetovnega slovenskega 
kongresa na tem področju je to kompliment, ki govori sam zase. 


