
Programski sklopi 
 

Rdecǎ nit letosňjega Zdravstveno razvojnega foruma 2021 se glasi Stabilnost in vzdrzňost zdravstvenih 
sistemov – odgovor na krizo. Zasledujemo jo skozi štiri programske sklope: 

 Stabilnost in vzdržnost zdravstvenih sistemov  

 Kakovost in varnost v času epidemije – stanje v primerjavi z EU 

 Kriza kot sito rešitev – konflikt nas uničuje, kriza očiščuje 

 Kako naprej z izkušnjami iz 2020? 
 

Aktivno sodelujoči 
 

prof. dr. Aleksandar Džakula, dr. med., Asistent 
profesor na Školi narodnog zdravlja Andrija 
Štampar Univerze v Zagrebu - Kaj se zgodi, ko se 
zaustavi sistem (Covid 19, potres, …) 

dr. Anton Jamnik, duhovnik in ljubljanski 
pomožni škof - Odločitev za solidarnost, 
odgovornost in sočutje 

prof. dr. Bojana Beović, dr. med., 
infektologinja, vodja svetovalne skupine 
ministra za obvladovanje covid-19 na 
Ministrstvu za zdravje, predsednica Zdravniške 
zbornice Slovenije 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. 
anest. z rean. in strokovni direktor Splošne 
bolnišnice Murska Sobota 

prim. mag. Dorjan Marušič, dr.med., dipl. ing. 
in samostojni svetovalec - Kakovost v zdravstvu 
– še vedno nazaj v preteklosti 

dr. Dragan Kovačić, dr. med. in v.d. direktorja 
Splošne bolnišnice Celje  - Matematike se ne boj 
in je ne sovraži ali zgodba o premalo kuhanem 
netopirju 

Igor D. Gregorič, dr.med., FACC, član American 
College of Cardiology, direktor in programski 
vodja Centra za kirurgijo srca, 
Kardiopulmonalni program podpore in 
presaditev ter Inštituta Memorial Hermann 
Heart & Vascular Institute-TMC, profesor ter 
direktor raziskav na Centru za napredno srčno 
popuščanje na McGovern Medicinski fakulteti 
Univerze v Texasu 

Janez Poklukar, dr. med. in generalni direktor 
Univerzitetnega kličničnega centra Ljubljana - 
Dobre prakse v Sloveniji – rešitve v covid 
razmerah 

prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr.med., 
predstojnica HZHM – Hrvaškega zavoda za 
nujno medicino, poslanka Hrvaškega sabora 
in Damir Važanić, mag. zdr. tehnike, pomočnik 

predstojnice HZHM, doktorski kandidat - 
Aktivnosti in strateški cilji Republike Hrvaške v 
borbi proti COVID-19 

Marjeta Kuhar, strokovnjakinja za področje 
analiz delovanja in upravljanja zdravstvenega 
sistema - Kdaj bo znan vpliv epidemije na 
dostopnost? 

Matjaž Trontelj, dipl.org.manager, direktor 
sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica 

Milan Krek, dr. med., spec., direktor NIJZ 

Mircha Poldrugovac, dr. med., doktorski 
raziskovalec, Oddelek za javno zdravje, UMC – 
Univerzitetni medicinski center Univerze v 
Amsterdamu, Nizozemska - Ali kakovost vpliva 
na obvladovanje Covid 19 v domovih starejših 
občanov? Mednarodni pogled 

Petra Rupar, dr. med., spec. za splošno 
kirurgijo, predstojnica Kirurškega oddelka, 
Splošna bolnica Jesenice - Kako varno in 
učinkovito obravnavti ne-Covid paciente v času 
Covid-19 epidemije? 

Robert Carotta, dr. med. spec. kirurgije, 
predstojnik Urgentnega centra Splošne 
bolnišnice Jesenice, koordinator ministra za 
zdravje za zagotavljanje posteljnih zmogljivosti 
pri obvladovanju covid-19 in Miha Brezovnik, 
mag. vzg. in men. v zdr., vodja Dispečerskega 
centra zdravstva Maribor 

prim. Simona Repar Bornšek, dr.med.spec., 
Zdravstveni dom Ljubljana, članica svetovalne 
skupine ministra za obvladovanje covid-19 na 
Ministrstvu za zdravje RS 

prof. dr. Stjepan Orešković, Medicinska 
fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje 
najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni 
center Svetovne zdravstvene organizacije za 
HIV, Hrvaška - Ko pride naslednja pandemija: 
Kaj nas je naučil SARS-Cov-2? 

 

 Sponzorja foruma 
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