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NIJZ

Sekcija za preventivno medicino 
skozi čas 



ZGODILO SE JE LETA 1974 …



... v soboto, 30. marca 1974



• ...  na Bledu se je rodila Sekcija za 
preventivno medicino



Predsednik prim.dr.Srečko Koren, 

Podpredsednik dr.Karol Senker podpredsednik

Tajnika dr.Anton Židanik in dr. Katarina Schlamberger

Člani odbora za povezave: 

• Medicinsko fakulteto prof.dr. Ivan Bonač,

• Republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo
mag. Dominik Komadina, 

• slušatelji podiplomskih tečajev za zdravnike in stomatologe
mag.Aljonka Češarek, 

• službo sanitarne inšpekcije dr.Peter Zlatner

• higiensko-epidemiološko službo dr.Dušan Mis,

• strokovno komisijo SZD dr.Karol Senker, 

• komisijo za informacije SZD prim.dr. Dunja Piškur-Kosmač



• Ob rojstvu male in mlade Sekcije so bile 
postavljene velike prioritetne naloge: 

– posredovanje strategije na področju preventivne 
medicine v nastajajočo zakonodajo, 

– aktivno sodelovanje pri programiranju 
zdravstvenega varstva in določanju prioritetnih 
nalog, 

– vključevanje na vseh nivojih strokovnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja.



Prelomna 80a in 90a leta

• nastajala je nova zakonodaja in spreminjala se 
je organiziranost na področju zdravstva

• SPM je odigrala ključno vlogo pri opozarjanju 
na prioritete na področju javnega zdravja. 



Leto 2001 – odprte nove možnosti

• SPM postane članica mednarodnega združenja 
European Public Health Association (EUPHA), 
ki ima svoj sedež na Nizozemskem in združuje 
medicinske in nemedicinske strokovnjake. 

• SPM je vključena v združenje šol za javno 
zdravje ASPHER. 

• priložnost za tvorno sodelovanje in izmenjava 
znanja na področju javnega zdravja s 
strokovnjaki po Evropi in svetu. 



Vključitev v EUPHA 

• SPM se je strokovno zelo okrepila, se odprla 
tudi za strokovnjake s področja javnega 
zdravja, ki nimajo formalne medicinske 
izobrazbe

• v okviru Slovenskega zdravniškega društva 
pomembna izjema 



Okviri ustanov so pretesni

• interdisciplinarno in medinstitucionalno 
sodelovanje, 

• stalna izmenjava stališč, 

• predlaganje usmeritev in strokovnih podlag 



Krepitev stroke, raziskovanje in 
izobraževanje

• Organizacija rednih letnih strokovnih posvetovanj 

• Na daljša časovna obdobja organizacija kongresov 

• Povezovanje strokovnjakov s področja javnega 
zdravja ter krepitev kapacitet.



V 40 letih se je zvrstilo:

• preko 40 letnih srečanj, v začetnem obdobju 
tudi po dve na leto 

• 7. Kongres SZD na temo Preventiva v medicini 
(Ljubljana, 26.-28.5.1988) - na pobudo SPM, 
kjer je bil poudarek na integralnosti preventive 
v medicini oz. zdravstvenem varstvu.



• 5 kongresov po osamosvojitvi

• Mednarodni posvet - 11th Meeting of The
European Meningococcal Disease Society,

• Izobraževalne delavnice (Komunikacija z 
javnostmi, Epidemiologija majhnih prostorskih 
enot, Strateška zdravstvena presoja politik, 
programov in projektov, Pisanje strokovnih in 
znanstvenih člankov, Potovalna medicina v 
praksi, Uveljavljanje politike zdravja) 



1. Kongres SPM



1. kongres 9.-22.10.1994 na Bledu 

Poseben poudarek kongresa – izobraževanje na 
področju preventivne medicine. 

Obeležitev 20. obletnici delovanja sekcije



2. Kongres 6. - 10. 6. 1998 
na morski poti iz Trsta proti Grčiji

• raziskave na področju preventivne medicine, 
promocija zdravja, 

• zdravstvena ekologija, 

• presejalni testi 

• primarno zdravstveno varstvo

• varovanje zdravja potnikov - sklep o 
ustanovitvi stalne strokovne skupine za 
potovalno medicino 







• Inštitut za varovanje zdravja je tam obeležil 
svojo 75. letnico.











3.  kongres 17. - 22. 5. 2002 
Potovanje skozi preventivno medicino

• Genova-vzdolž Italijanske obale na Sicilijo, do 
Malte, na Sardinijo in Korsiko 

• V Neaplju smo obiskali gastroenterološko
kliniko – predstavitev njihovega  programa 
prevencije raka črevesja FONCRE (La Forza
Operativa Nazionale per la Prevenzione, 
Diagnosi e Cura del Cancro Reto) 





4. kongres –17.-19.5.2007, Portorož  

»Izzivi javnega zdravja v tretjem tisočletju«.

• Nalezljive bolezni

• Ekologija

• Socialna medicina

• Duševno zdravje 

• Ustno zdravje

• Zdravje delavcev 

• Antropologija



• Sklepi: 

• še več pozornosti nameniti komunikaciji in 
ozaveščanju 

• razvijanju in spodbujanju sodelovanja med 
strokami, resorji, civilno družbo, nevladnimi 
organizacijami in gospodarstvom. 





5. kongres 15. - 17. 11. 2012, Portorož 

• »Javno zdravje - priložnost za spreminjajočo se 
družbo“

• Ključna vsebinska področja: družba in zdravje, 
krepitev in varovanje zdravja, okolje in zdravje, 
bolezni odvisnosti  ter nalezljive bolezni. 







Imamo svojo spletno stran 



Imamo tudi spletno stran na temo 
potovalne medicine 



To vse je bilo včeraj. In kako je danes? 

• Sekcija za preventivno medicino je osrednje 
strokovno združenje Slovenskega zdravniškega 
društva na področju javnega zdravja. 

• Cilj sekcije je ohranjanje vloge in pomena javnega 
zdravja ter zagotavljanje največje kakovosti 
varovanja zdravja prebivalstva. 

• interdisciplinarno in medinstitucionalno 
povezovanje, stalna izmenjava stališč, predlaganje 
usmeritev in strokovnih podlag za delovanje.



Pa jutri?

• še tesnejše povezovanje z drugimi sekcijami 
znotraj Slovenskega Zdravniškega društva

• krepiti povezave z EUHA

• krepiti  znanje svojih članov

• krepiti sodelovanje z nevladnimi organizacijami



Prioritetne naloge 

• sodelovanje pri pripravi predloga strokovne
medicinske doktrine na področju javnega
zdravja

• vključevanje se na vseh nivojih strokovnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja

• sodelovanje pri pripravi predloga vsebine
podiplomskega izobraževanja, specializacije in 
drugih usposabljanj ter strokovnega
izobraževanja na področju javnega zdravja



Prioritetne naloge

• sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene mreže
na področju javnozdravstvene dejavnosti

• sodelovanje z zbornicami in sindikati na
področju ustreznega vrednotenja dela javnega
zdravja in statusa strokovnjakov

• sodelovanje pri usmerjanju in oblikovanju
zdravstvene politike



Izzivi

• Organizacija različnih strokovnih posvetovanj 
in učnih delavnic ter spletnih izobraževanj

• Aktivnosti stalne skupine za potovalno 
medicino in imunoprofilakso

• Organizacija  6. kongresa spomladi leta 2016


