
»Imunost gre skozi želodec (Imunski sistem in prebavila)« 

 

Kdaj: v petek 15. novembra 2019 s pričetkom ob 9. uri 

Kje: v Kristalni palači BTC v Ljubljani 

Zakaj: da združite koristno s prijetnim 

 

Drage kolegice in kolegi, 

 

Leto je naokoli in spet je čas, da vas povabim na naš vsakoletni dogodek. Novi časi prinašajo nekaj 

sprememb.  

Prvič, iz gradu (Fužine) smo se preselili v palačo (Kristalno). Gradovi so imeli menda predvsem obrambno 

vlogo, palače pa so bile namenjene zabavi in razvajanju. Kljub temu, da bo naši obrambi, se pravi 

imunskemu sistemu, posvečena velika večina tem tokratnega srečanja, iskreno verjamem, da ne bo 

manjkalo tudi za palače značilnih vsebin…  

Drugič, lastno vojsko iz vrst domače gospode (ne slepimo se, tako nas dojemajo ljudstvo in mediji) bo 

tokrat okrepila še zajetna podpora tujih najemnikov, se pravi predavateljev iz tujine. Italije, Avstrije, 

Slovaške in Švice. Prepričan sem, da nam bodo povedali veliko novih zanimivih zgodb. 

Tretjič, zrasli smo. Čeprav bi bilo bolj pravilno reči, da smo se razširili (ker odrasli ljudje načeloma ne 

rastejo več, lahko pa se še kako razširijo).  Sicer verjamemo, da odrasli nismo samo večji otroci, saj na tej 

dogmi sloni prapočelo pediatrije. Prav tako pa smo prepričani, da bo večina tem o prebavnem sistemu in 

imunosti enako zanimiva za pediatre kot za interniste gastroenterologe (verjetno bi bila tudi za 

interniste alergologe, imunologe itd., ampak vsaka dvorana ima svoje omejitve). Zato je letošnji kongres 

namenjen obema skupinama zdravnikov, tistim za otroke in tistim za odrasle. Tudi nekaj predavateljev 

prihaja iz internističnih vrst. Smo pa zadevo časovno zasnovali tako, da bodo izrazito »pediatrične 

teme«, povezane z razvojem imunskega sistema, na vrsti v prvi četrtini kongresa, »brezgeneracijske« 

teme pa od prvega odmora dalje pa vse do večera. Seveda ste gospe internistke, ki imate majhne otroke 

ali pa jih morda šele načrtujete, vabljene tudi k poslušanju jutranjih vsebin! 



In kakšne bodo vsebine? Kot rečeno, razvoj imunskega sistema pri otroku in kaj vpliva nanj, pa vpliv 

črevesnega imunskega sistema na imunski sistem celotnega organizma in s čim lahko vplivamo na 

splošno odpornost. Potem pa seveda, kako je, če stvari ne delujejo tako, kot bi morale. Če gremo spet v 

srednjeveško metaforiko, ko se naša vojska obrne proti nam (avtoimune bolezni) in pa, ko načeloma 

prave stvari počne na napačen način (alergije in eozinofilne bolezni prebavil). Nekaj malega teorije, 

večinoma pa praktični nasveti za diagnostiko in zdravljenje. Seveda temelječ na najnovejših znanstvenih 

spoznanjih in mednarodnih smernicah. Okvirni program je priložen. 

Na zadnje, a ne najmanj pomembno (ang. last but not least), vabimo vas tudi na prijetno druženje. Če 

drugi organizatorji kongresov radi poudarijo, da so njihovi kongresi praznik pediatrije, gastroenterologije 

ali kakršne koli stroke že, sami nimamo tako visokih ambicij. Pa še tehtno smo premislili. Slovenci imamo 

do praznikov, zlasti državnih, relativno zadržan, da ne rečemo ignorantski odnos. Koliko od nas pa redno 

izobeša zastave na državne praznike? Po drugi strani pa imamo več kot dvestoletno tradicijo 

prostovoljnega gasilstva in gasilskih veselic. Zato naš kongres ne bo praznik ampak veselica. Od začetka 

do konca in še zlasti po koncu. In ker kongrese že redno organiziramo v novembru, smo izbrali primeren 

delovni naslov: Novemberfest. Vaša prva asociacija je bila pravilna! Če pa ste ob tem najprej pomislili na 

svojo prostato, ste sicer osveščeni a slabo obveščeni. 

Udeležba na simpoziju je brezplačna, se pravi udeležencem ne zaračunavamo kotizacij. Kljub temu 

pričakujemo, da se boste prijavili le tisti, ki se dogodka zares nameravate udeležiti, saj je število mest za 

udeležbo omejeno in po naših izkušnjah s številnimi podobnimi dogodki, ki smo jih organizirali doslej, 

povpraševanje presega ponudbo. Prosimo tudi, da označite, ali se boste udeležili tudi večernega 

druženja, ali ne. Kajti ostankov hrane ne bomo mogli porabiti za lačne otroke Afrike. Računamo pa, da z 

viški pijače glede na številne žejne odrasle Evrope ne bo težav. 

 

Na kongres se lahko prijavite preko spletnega naslova: 

 http://probiotics.si/Dogodki.aspx?evt=5 

 

Po prijavi, boste po elektronski pošti prejeli obvestilo, ki hkrati služi kot vstopnica na dogodek.  

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

 

Prof. dr. Rok Orel, dr. med., znanstveni svetnik 
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