
 

KIRURŠKI DNEVI 2018 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 

v sodelovanju:  

 z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in  

 s kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD 

 

 

Datum: 26. 7. 2018 

 

Spoštovani! 

 

Kirurški dnevi, ki jih Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 

pripravlja letos že oseminštiridesetič, predstavljajo enega večjih strokovnih sestankov 

v regiji, v Sloveniji pa največji letni zbor kirurgov vseh strok. Nekoč je bil dvodnevni 

simpozij edini stik med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravstvom, zastavil ga 

je pred več kot pol stoletja pokojni prof. dr. Pavle Kornhauser, njegovo delo pa je 

nato dolga leta nadaljeval prof. dr. Vladimir Smrkolj. Njuni nasledniki se trudimo, da bi 

ohranili visok akademski nivo dvodnevnega interdisciplinarnega srečanja, hkrati pa s 

praktičnimi strokovnimi rešitvami delovali povezovalno med kirurgi, anesteziologi, 

splošnimi zdravniki, specialisti in specializanti vseh tistih strok, ki se pri svojem delu 

srečajo s kirurško bolnim bolnikom. Sodobne tehnologije in vse večja 

subspecializacija drobijo tudi kirurške sestanke, zato smo letošnji koncept 

strokovnega srečanja dopolnili tako, da smo povabili kot partnerski soorganizatorici 

tudi Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter krovno 

Združenje kirurgov Slovenskega zdravniškega društva, ki povezuje 21 kirurških 

strokovnih sekcij in združenj. V okviru letošnjih Kirurških dnevov bo Združenje 

kirurgov SZD izvedlo tudi volilno skupščino, ki jo pripravlja vsaka štiri leta.  

16. in 17. novembra 2018 bomo v kongresnem centru hotelov LifeClass v Portorožu 

povabili k sodelovanju in udeležbi vse v Sloveniji prisotne kirurške subspecialnosti. 

Naslov letošnjih Kirurških dnevov je „Nove tehnologije v kirurgiji“, s podnaslovom 

„Minimalno invazivne in hibridne metode“. Izbranim vabljenim predavateljem iz 

Slovenije se bodo priključili vabljeni predavatelji iz Nemčije in Hrvaške. Uradni jezik 

govorcev bo njihov materni jezik, slikovne predstavitve pa bodo imeli v angleškem 

jeziku. 

Partnersko sodelovanje obeh medicinskih fakultet in Združenja kirurgov SZD 

napoveduje največji kirurški strokovni zbor v tem koledarskem letu. Vabimo vas, da z 

objavo oglasa v recenziranem zborniku predavanj, z najemom razstavnega prostora 



ali kot soorganizator z izvedbo satelitskega predavanja sodelujete pri izvedbi XLVIII. 

kirurških dnevov. Program srečanja z vabljenimi predavatelji bo sestavljen v začetku  

študijskega leta.  

Oblike sodelovanja: 

o najem razstavnega prostora – enodnevni najem znaša 400 EUR + DDV; in/ali 

o najem oglasnega prostora v zborniku izbranih predavanj - objava oglasa v 

programski brošuri zbornika (č-b, A5) znaša 500 EUR + DDV; in/ali 

o izvedba satelitskega predavanja – cena 1.000 EUR + DDV (za vsakih 30 minut 
trajanja predavanja). 

Svojo privolitev lahko sporočite na naslov sbcrdi@guest.arnes.si 

Račun za vaše sodelovanje bo izstavljen po zaključku srečanja s strani Slovenskega 

zdravniškega društva – Združenja kirurgov SZD. V primeru donacijske pogodbe 

lahko to naslovite na Zvezo društev – Slovensko zdravniško društvo (za Združenje 

kirurgov SZD – Kirurški dnevi 2018), naslov Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.  

Za vaše aktivno sodelovanje pri izvedbi strokovnega srečanja se vam lepo 

zahvaljujemo.  

Organizacijski odbor: 

 r. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik , predsednik organizacijskega odbora 

 r. prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik, predstojnik Katedre za kirurgijo MF UL  

 izr. prof. dr. Tone Crnjac, dr. med., predstojnik Katedre za kirurgijo MF UM 

 prim. dr. Valentin Sojar, dr. med., predsednik Združenja kirurgov SZD 

 doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., predstojnik KO za urologijo UKC LJ 

 doc. dr. Matija Kališnik, dr. med., KO za kardiovaskularno kirurgijo UKC LJ in Klinika 

Paracelsus, Nürnberg, Nemčija 

 asist. dr. Mladen Gasparini, dr. med., predstojnik Kirurškega oddelka SB Izola 

 

 

V imenu organizacijskega odbora: 

 

 

 

R. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svétnik,  
specialist splošne kirurgije in travmatologije 
Katedra za kirurgijo MF UL 
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