
   

 

 NOVOSTI V ZDRAVSTVENIH SISTEMIH 
ZA NJIHOVO VEČJO UČINKOVITOST 

 

15. november 2022  I  09.00 – 12.00 
 

 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (Slovenian Business & Research 
Association = SBRA) v Bruslju in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabita na 
posebno zdravstveno konferenco. Dogodek bo potekal v prostorih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16,  1000 Ljubljana), 15. novembra 
2022 od 09.00 do 12.00.  
 
Zdravstvene politike so postale ključne v teh časih, ko nas je tako prizadel COVID, ki je 
razkril vse slabosti zdravstvenih sistemov, kar velja tudi za Slovenijo. V ospredju 
zdravstvenih rešitev mora biti človek ter znanstvena dognanja na področju medicine, 
racionalne organizacije zdravstvenih sistemov in vse, kar omogoča njihovo večjo 
učinkovitost. Poudarek mora biti na reševanju bolezni, ki so najbolj pereče v 
današnjem hlastajočem času, in ki povzročajo največjo umrljivost/smrtnost (rak, kardio, 
...). V tem okviru je potreben tudi določen poudarek na ti. »harm reduction« - torej na 
konceptu, ki omogoča tistim, ki se ne morejo odpovedati določenim življenjskim 
razvadam, da vsaj strokovno izvedo morebitno manj škodljivo uporabo alternativnih 
sredstev.  
 
Konferenca je namenjena najširšemu krogu poslušalcev tako iz področja zdravstva, kot 
tudi iz področij, ki se zdravstva tako ali drugače dotikajo ali celo z njim prepletajo ter ne 
nazadnje uporabnikom zdravstvenih storitev in seveda predvsem različnim 
odločevalcem v zdravstvu. 
 
 
 

Program 
Dogodek bo povezoval doc. dr. Draško Veselinovič,  

predsednik UO Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju.  

 
 

08.30 – 9.00 Registracija udeležencev 
 

09.00 – 9.10 Uvodni pozdravni nagovor glede znanosti in raziskav v zdravstvu  
• prof. dr. Igor Papič, Minister za znanost, izobraževanje in šport 
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09.10 – 9.25 Uvodni nagovor glede najbolj aktualnih sistemskih in drugih zdravstvenih 
ukrepov v Sloveniji  

• Danijel Bešič Loredan, dr. med., Minister za zdravstvo (tbc) 

09.25 – 9.40 5 vzrokov za čakalne dobe v javnih zdravstvenih sistemih 
• prof. dr. Petra Došenovič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

09.40 – 9.55 Financiranje raziskav v zdravstvu 
• prof. dr. Mitja Lainščak, direktor Agecije za raziskovanje in razvoj RS 

09.55 – 10.20 Mednarodna primerjava splošne umrljivosti in po posameznih področjih ter 
mednarodni »harm reduction« projekt 

• prof. dr. Andrzej Fal, predsednik poljskega združenja za javno zdravstvo, 

direktor inštituta za znanost v medicini ter specialist za alergije, pulmologijo 

in interne bolezni v Centralni klinični bolnici, Varšava, Poljska 

10.20 – 10.35 Smiselne sistemske spremembe sedanjih zdravstvenih sistemov na splošno 
in še posebej v Sloveniji 

• prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dip. ing., član strateškega sveta vlade 

RS, specialist interne medicine 

10.35 – 10.50 Odmor 
 

10.50 – 11.10 Področje različnih zasvojenosti in ti. »harm reduction« politik in usmeritev 
NIJZ 

• Ada Hočevar Grom, dr. med. & Mateja Jandl, dr. med., NIJZ 

11.10 – 11.25 Pravočasno odkrivanje bolezni iz odpadnih voda 
• prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalni institut za biologijo 

11.25 – 11.40 Konkretne izkušnje povezovanja zdravstvenih dejavnikov v Sloveniji in v 
mednarodnem okolju 

• dr. Alenka Rožaj, direktorica SRIP Zdravje – medicina 

11.40 – 12.00 Kako izboljšati učinkovitost zdravstvenih sistemov prek njegove digitalizacije 
• Saila Rinne, vodja sektorja za e-zdravje, dobro počutje in staranje, Evropska 

komisija 

 

  


