Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji in gostje, udeleženci 7 slovenskega virtualnega
kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Z letošnjim letom začenjamo dvo-letni ciklus kongresov našega Združenja. Leto pandemije nas je žal
oropalo osebnega druženja in izmenjevanja izkušenj, a hkrati postavilo pred nas nov izziv –
organizacijo kongresa v virtualni obliki. Organizacijski odbor kongresa je pripravil program z
domačimi in tujimi vabljenimi predavatelji, ki so na svojih področjih resnični vrh strokovnosti in
kakovosti. Kar je zagotovilo da je program strokovno zanimiv in pokriva večino področij
rehabilitacijske medicine. Zato vas res toplo vabim k sodelovanju v razpravi, v kateri boste lahko s
predavatelji razpravljali z napisanimi ali v živo postavljenimi vprašanji.
Tako kot druge stroke in specialnosti, je v tem letu tudi rehabilitacijska medicina utrpela restrikcije
in omejitve dostopnosti bolnikov do naših storitev. Tako po svetu, kot žal tudi pri nas – in tu
omenjam in izpostavljam boleč primer v UKC Maribor, so bili rehabilitacijski oddelki bolnišnic prve
kapacitete, ki so bile žrtvovane na račun kapacitet namenjenih reševanju Covid situacije. Žal so bili
glavne žrtve takšnih situacij in razmer ravno naši bolniki. Bolniki z akutnimi okvarami in poškodbami,
ki so »obtičali« v procesu zdravljenja brez dostopa do ustrezne fizikalne terapije in rehabilitacije kot
tudi bolniki, ki so v kroničnem stanju bolezni, a ob poslabšanju le-te, niso imeli možnosti, da bi jim to
olajšali z ukrepi rehabilitacijske medicine. Analiza dogajanja, ki smo ji opravili skupaj s kolegi iz
Evropskega Združenja je prikazala, da je bilo samo v prvem valu epidemije Covid zaradi prekinitve
dela in razformiranja rehabilitacijskih oddelkov, za rehabilitacijske ukrepe prikrajšanih 2 miljona
bolnikov v Evropi. Tudi v obdobju drugega vala, je zdravstvena politika v Sloveniji – na srečo
neuspešno – stegovala roke po rehabilitacijskih posteljah in kapacitetah, tudi v naši terciarni
ustanovi. V utemeljeni razpravi smo nekako uspeli prepričati odločevalce, da je rehabilitacijska
medicina lahko za sistem - tudi v času epidemije koristna le, če učinkovito in hitro opravlja svoje
delo. Nedvomno je glede na znane posledice bolezni Covid-19 popolnoma jasno, da se bo v
prihodnosti pomen in potreba po ukrepih rehabilitacijske medicine še okrepila, zato sporočam
odločevalcem v slovenski zdravstveni politiki – ne uničujte nas, zelo nas boste še potrebovali.
Spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da se vam vsem, ki ste danes z nami, še enkrat zahvalim
za vašo »plebiscitarno« udeležbo na tem virtualnem kongresu, saj so se za udeležbo registrirali
skoraj vsi člani našega združenja. Med nami z veliko radostjo pozdravljam tudi kolege iz Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Severne Makedonije.
Na koncu a ne zadnjim, se za sodelovanje in podporo zahvaljujem našim strokovnim partnerjem, ki
so s svojo prisotnostjo olajšali organizacijo kongresa. Na prvem mestu sem dolžan zahvalo podjetju
SRC Infonet, ki je s svojo tehnično podporo omogočila, da je kongres lahko kvalitetno izpeljan v
virtualni obliki. Zahvaljujem se direktorju Univerzitetnega rehabilitacijskega Inšituta Soča g. mag.

Cuglju, da je omogočil gostovanje kongresa in snemanje v prostorih Inštituta. Zahvaljujem se
podjetjem Medis, Krka tovarna zdravil, Krka zdravilišča, Stada, Pharmaswiss, Hocoma, Zaloker in
Zaloker ter Echoson.
In da - res je – ne vidimo se v živo, ne klepetamo v odmorih, zvečer ne bo piva s kolegi in ne večerje
s plesom …. Ampak vse to bomo imeli kmalu in znova. In to bomo cenili.
Kar pa vsi skupaj vidimo je, da se je en sam virus, ena sama bolezen spravila na kolena tudi
najmočnejša gospodarstva tega sveta. Zato se zavedajmo pomena svojega dela – skrbi za ohranjanje
in vračanje zdravja. Kajti brez zdravja, očitno ni gospodarskega razvoja in ne ekonomske blaginje.
Brez zdravja ni varnosti, ni potovanj, ni kulture, ni šolanja, ni Olimpijskih iger, ni preprosto ničesar.
Naj bo to lekcija vsem nam, predvsem pa voditeljem tega sveta, ko se izvlečemo iz krize.
Drage kolegice, spoštovani kolegi in prijatelji. Zahvaljujem se za vašo pozornost. Pred otvoritvijo
kongresa pa poslušajmo še pozdravni nagovor predsednika Evropskega Združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino, velikega prijatelja Slovenije, prof. Nicolasa Christodoluja.
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