Spoštovane kolegice in kolegi,
pred nami je že 156. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva, ki bo potekala 18.
oktobra v Domus Medica. Letos predstavljamo
strnjen program, v okviru katerega bomo ponovno
obravnavali najbolj relevantno problematiko s
področja zdravstva in izpostavljene teme, ki se jim
je v zadnjem času posvečala medicinska stroka.
V okviru stanovske teme bomo skupaj z zanimivimi
sogovorniki odkrivali vzroke za negativno percepcijo zdravnic in zdravnikov oziroma zdravstvene
stroke v splošni javnosti. Skupaj bomo oblikovali
predloge, kaj lahko kot predstavniki medicinske
stroke storimo, da povečamo zaupanje v naš poklic
in kateri ukrepi so potrebni, da utrdimo ugled
naše stroke.
Veseli me, da se bomo v okviru letošnje strokovne
teme posvetili bolezenskim stanjem, pri katerih
je pomembna časovna komponenta obravnave
in čakalnim dobam s strokovnega vidika, temam,
ki že dalj časa odmevajo v javnosti in ustvarjajo
nezadovoljstvo tako na strani bolnikov kot tudi
znotraj medicinske stroke. Našemu povabilu so se
tudi tokrat odzvali strokovnjaki z različnih področij
in verjamemo, da bodo pripravili zanimivo in
konstruktivno razpravo.
Tudi tokratna skupščina SZD bo ponudila
priložnost za druženje in izmenjavo mnenj, zato
vas vabim, da se nam pridružite pri obravnavi
letošnjih tem in prispevate k oblikovanju predlogov, ki jih bomo skozi aktivnosti Slovenskega
zdravniškega društva uresničili v prihodnje. Vljudno vabljeni tudi že na tradicionalno slovesnost s
podelitvijo diplom novim častnim članom SZD ter
novoimenovanim primarijem.
Veselim se srečanja z vami,
prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
predsednik Slovenskega zdravniškega društva
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Program:
09.00 — 09.15 Otvoritev s pozdravnimi
nagovori
09.15 — 10.30 Poročila organov SZD
10.30 — 11.00 Odmor
11.00 — 13.00 Stanovska tema
Zakaj se zdravstvo in zdravniki
v slovenski javnosti prikazujejo
negativno?
Vabljeni govorci:
Milena Zupanič, Delo
Roman Završek, predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Zdenka Čebašek Travnik,
predsednica Zdravniške
zbornice Slovenije
Konrad Kuštrin, predsednik
FIDES
Igor Dovnik, predsednik
SZZZZS
Teodor Pevec, predsednik
Častnega razsodišča SZD
13.00 — 14.00 Odmor s kosilom (Klub Domus
Medica)
14.00 — 18.00 Strokovna tema
Bolezenska stanja, pri katerih
je pomembna časovna
komponenta obravnave in
čakalne dobe s strokovnega
vidika
Moderatorja:
Maja Šoštarič, Iztok Takač

Strokovni program:
14.00 — 14.15 Uvodne besede
14.15 — 14.30 Čakalne dobe v zdravstvu:
Vzroki in ukrepi, potrebni za
njihovo skrajšanje
Simon Podnar
14.30 — 14.45 Čakalne dobe: Spremembe
skozi majhne korake ali velik
skok? Pogled družinskega
zdravnika
Tonka Poplas Susič
14.45 — 15.00 Izziv za državo in stroko: Ali
lahko naredimo preskok in
poskrbimo za hitro obravnavo
kirurških pacientov, namesto
da jim plačujemo nerazumno
dolge bolniške odsotnosti?
Vladimir Senekovič
15.00 — 15.15 Ali bi s skrajšanjem čakalnih
dob v zdravstvu zmanjšali
priliv v urgentne centre?
Igor Goričan
15.15 — 15.30 Simptomatika najpogostejših
očesnih bolezni, ki zahtevajo
hitro obravnavo
Marko Hawlina
15.30 — 15.45 Napotitve k maksilofacialnim
kirurgom iz ambulante
družinskega zdravnika
Nataša Ihan Hren
15.45 — 16.00 Odmor

16.00 — 16.15 Kdaj je potrebno pričeti z
zdravljenjem bolezenskih stanj
v ginekologiji in perinatologiji?
Iztok Takač
16.15 — 16.30 Čas do izvida in nujne
diagnoze v patologiji
Metka Volavšek
16.30 — 16.45 Primer neskončnih čakalnih
vrst za ortopedske operativne
posege na stopalu in gležnju
Matej Drobnič
16.45 — 17.00 Radiološki digitalni podporni
sistemi – možnost za
racionalizacijo v zdravstvu
Vladka Salapura
17.00 — 17.15 Ali kdo v Sloveniji čaka na
rehabilitacijo?
Metka Moharič
17.15 — 17.30 Čakalne dobe v zobozdravstvu,
so res krivi zobozdravniki?
Krunoslav Pavlović
17.30 — 18.00 Razpravljanje (okrogla miza) –
sprejem sklepov
		
19.00 —
Dobrodošlica novim članom
SZD
Svečana podelitev diplom:
naziv primarij in priznanje
za častnega člana SZD
(Austria Trend Hotel Ljubljana,
Dunajska 154)

