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Danes, 15.3.2012 smo Srčki uspešno zaključili že 3. kongres o srčno-žilnih boleznih. Skupaj s
študenti medicine, stomatologije, farmacije, zdravstvene fakultete in celo zunanjimi obiskovalci
smo preživeli 4 naporne, vendar izredno zanimive popoldneve, nabite z zanimivimi temami.

Seveda noben dogodek ne more potekati popolnoma po načrtih, pri tem kongres srčkov ni
nobena izjema. Tako nam je 3. dan predavanje o zdravljenju srčnega popuščanja z matičnimi
celicami namesto dr. Bojana Vrtovca odpredaval njegov mlajši kolega dr. Gregor Poglajen.
Kljub zamenjavi nam je ta to zelo privlačno temo naredil še bolj zanimivo. Tudi pri naslednjem
predavanju - zdravljenju srčnega popuščanja z transplantacijo srca, je dr. Tomislava
Klokočovnika,nadomestil dr. Juš Kšela, prav tako kardiokirurg. Zadnji dan pa sta nas s svojim
prihodom presenetila gosta, ki jih ni bilo na programu : dr.Dušan in Jasna Muller. Srčki ob tej
novici nismo ostali ravnodušni, saj je bil dr. Dušan Muller kolega dr. Košaka - očeta slovenske
srčne kirurgije. Naš gost je imel čast spoznati tudi dr. Michael E. DeBakeya, neumornega
inovatorja srčne kirurgije in človeka, ki je določal smer in hitrost njenega razvoja. Vsa ostala
predavanja so potekala po programu, ki si ga lahko ogledate v spodnji novici.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem, za katere smo prepričani, da niso prišli zaman. Hvaležni
smo tudi sponzorjem, ki so nam omogočili kakovostno izvedbo kongres: Kalček , Mlečnik,
Medicina danes
in pa donatorjem:
Servier
,
Medis
. Zahvaljujemo se tudi gospodu Francu Medvešku, ki nam je velikodušno posodil kamero ter
pomagal pri snemanju zvoka.

Največja zahvala pa gre seveda predavateljem, saj brez njih kongresa ne bi bilo.
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Prav ste slišali - tokrat smo prvič kongres tudi snemali, tako da če se ga niste uspeli udeležiti jokati nikar, kajti videoposnetki predavanj bodo v kratkem objavljeni na naši spletni strani :) .

Srčki smo nad potekom kogresa navdušeni in smo prepričani, da se bomo naslednjo leto spet
podali v njegovo organizacijo. Udeležba je bila celo večja kot na rednih predavanjih, nad čemer
smo zelo navdušeni. Navsezadnje so tovrstni kongresi izvrstna priložnost, da študentje
medicine pridobimo in obnovimo znanja, ki nam bodo še kako koristila v klinični praksi. Seveda
pa smo drugih obiskovalcev vsaj tako veseli kot sošolcev, saj je ena od glavnih vizij projekta
Misli na srce ozaveščanje javnosti o srčno-žilnih bolzeni.
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