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Evropa le ni 
tako dobra

eliko bolj kot so bila to vsa dosedanja stoletja, bo prihajajoþe stoletje znanosti
in tehnologije. Bolj kot kdajkoli bodo nalo¡be v raziskovanje in tehnolo¿ke
razvojne programe najbolj¿e zagotovilo za prihodnost.«

S temi besedami se zaþenja nedavno objavljeno poroþilo Komisije EU o rezultatih
prizadevanj, da bi celotno Evropo razvili v raziskovalno obmoþje. Navsezadnje EU
temu cilju ¡e vrsto let namenja razmeroma zelo veliko denarja, s katerim podpira
okvirne programe – v zadnjem, petem, konþno sodeluje tudi Slovenija.
Kljub temu pa – kot ugotavlja omenjeno poroþilo – evropska raziskovalna sfera doslej
ni upraviþila priþakovanj. Na to najbolj opozarja dejstvo, da evropski ekonomiji ¿e ni
uspela preobrazba v ekonomijo, temeljeþo na znanju, posledica pa je seveda evropsko
zaostajanje za tistimi deli sveta, kjer je tehnolo¿ki razvoj hitrej¿i in se zato tudi uspe¿neje
vkljuþujejo v vse bolj globalno svetovno ekonomijo.
Manj¿a evropska uþinkovitost naj bi bila predvsem posledica odnosa, ki ga do omenje-
nega podroþja ka¡e veþina dr¡av.  Podatki, da dr¡ave EU (kaj ¿ele ostale v Evropi)
namenjajo po zadnjih podatkih raziskovalni sferi v povpreþju komaj 1,8 odstotka
narodnega dohodka, v ZDA  in na Japonskem pa 2,8 in 2,9, to najbolje odra¡ajo.
Najbolj zaskrbljujoþe pa je, da so se tako ZDA kot Japonska v zadnjem þasu odloþile
¿e za znatno veþje nalo¡be v znanost in tehnologijo, v Evropi pa so premiki na bolje
neznatni – to pa seveda pomeni, da se bo razlika ¿e naprej poveþevala.
Vendar ne gre samo za zaostajanje v  sredstvih. Evropa bitko v znanju, po ugotovitvah
Komisije, izgublja tudi z odlivom mo¡ganov. V ZDA je na podiplomskem ¿tudiju kar
dvakrat toliko ¿tudentov, kolikor je ameri¿kih podiplomcev v Evropi. Mnogi nadarjeni
Evropejci ostanejo v Ameriki dolga leta, nekateri za vedno.
Zaostajanje v tehnolo¿kem razvoju v Evropi zmanj¿uje tudi bodoþe mo¡nosti zaposlo-
vanja, saj le tehnolo¿ki napredek ustvarja nova delovna mesta. Zaenkrat Evropa v svetu
¿e dr¡i tretje mesto v doseganju novih znanstvenih spoznanj, pri þemer sta v ospredju
podroþji medicinskih in kemijskih raziskav, po uspe¿nosti pa izstopata tudi podroþji
aeronavtike in telekomunikacij. Toda tudi te evropske razvojne prednosti bi se dalo –
menijo v Komisiji – veliko bolje izkoristiti. 
Opisane razmere naj bi dokazovale, da je napoþil skrajni þas za poglobljeno razpravo
o politiki, ki naj bi spodbudila evropsko raziskovanje. O ukrepih, ki jih Komisija
v ta namen predlaga Svetu Evrope, evropskemu parlamentu ter evropskim svetom –
ekonomskemu, dru¡benemu in za regionalni razvoj –  bomo poroþali kdaj drugiþ, saj
se je vredno vsaj malce zadr¡ati pri navedenih dejstvih.
Iz zornega kota Slovenije, ki se je popolnoma v¡ivela v vlogo pridne uþenke, ki þaka
na oceno, da si zaslu¡i vstop v elitno EU, je paþ precej ¿okantno izvedeti, da ta tako
te¡ko priþakovana evropska sprejemnica nikakor ni popek sveta. Podoba, ki si jo je
samokritiþno sama narisala, jo ka¡e kot vse bolj biv¿o svetovno uspe¿nico, ki se danes
lahko samo vse bolj nemoþno ozira za uspe¿nej¿imi deli sveta.
Seveda je za nas ¡alostno, da hudo zaostajamo tudi za tak¿no Evropo. Kljub temu pa
je koristno, da si v prizadevanju za izbolj¿anje razmer, ne zastavimo ciljev prenizko.
Naj to ne bo evropsko povpreþje, veliko bolje bo, þe bomo sledili EU in se primerjali s
svetovnimi paradnimi konji.
Þe misli EU resno, se namreþ v prihodnjih letih Evropi obeta neusmiljeni tehnolo¿ki
stanpedo. V njem pa bodo imeli pravo mo¡nost samo tisti, ki ne bodo preveþ ¿pekulirali
in si dopovedovali, da sicer niso najbolj¿i, a da vendar obstajajo tudi ¿e slab¿i ... 

V

Filozofski in¿titut ZRC SAZU vabi na predavanja profesorja Clauda Leforta, enega
najbolj izvirnih sodobnih politiþnih filozofov, teoretika »demokratiþne invencije« in
kritika totalitarizma. Predavanje bo v petek, 25. februarja letos ob 18.30 uri v Mali
dvorani ZRC SAZU, Novi trg 3. 
V navezavi na predavanje bo v soboto, 26. februarja letos kolokvij, posveþen zagatam
demokracije danes. Poleg Clauda Leforta bodo na kolokviju sodelovali priznani fran-
coski in slovenski politiþni teoretiki. Kolokvij bo v Mali dvorani ZRC SAZU; zaþetek
ob 9.30 uri.

Nacionalni in¿titut za biologijo vabi na seminar, ki bo v ponedeljek 28. februarja ob 12.
uri v seminarski sobi in¿tituta na Veþni poti 111 v L jubljani. Predaval bo Danilo Lasiþ
(Liposome Consultations Newark, Kalifornija, ZDA). Naslov predavanja: 

Uporaba liposomov v medicini

Liposomi so najbolj raziskovani nosilci zdravil za sistemsko administracijo. Predsta-
vljeni bodo nekateri novi produkti in baziþne fizikalno-kemijske lastnosti, ki so upra-
viþile njihovo uporabo.

Znanost napoveduje

Sonda NEAR ¡e kro¡i okrog Erosa

Prvi dokazi, da je asteroid Eros
verjetno del razpadlega planeta?
»Sprva me je osupila lepota
pokrajine na asteroidu, takoj
potem pa me je seveda pritegnila
geologija,« je med nedavno
tiskovno konferenco, na kateri
so predstavili prve podatke
in spoznanja o poletu prve
asteroidne robotske vesoljske
sonde NEAR k asteroidu Eros,
izjavil Mark Robinson, þlan
skupine strokovnjakov, povezanih
s projektom NEAR.

onda NEAR je bila prvi pro-
jekt v Nasinem novem pro-
gramu nizkoproraþunskih ve-
soljskih sond. Izdelali so jo v
Laboratoriju za uporabno fi-

ziko na Univerzi Johns Hopkins iz La-
urela v Marylandu. Na nosilni raketi
Delta-2 so jo s Cape Canaverala izstrelili
17. februarja 1996. Med dolgim poletom
do asteroida 433 Eros je sonda dosegla veþ
rekordov glede dol¡ine poleta, med dru-
gim je edini þlovekov izdelek na sonþno
energijo, ki je poletel tako daleþ od Sonca
(327 milijonov kilometrov). Nedavnega
14. februarja pa se je sonda NEAR po
dolgem potovanju na vi¿ini 333 kilome-
trov utirila v Erosovo kro¡nico. Tam bo
sonda letela pribli¡no eno leto in se vedno
bolj pribli¡evala asteroidovemu povr¿ju;
najmanj¿a oddaljenost bo okrog 35 kilo-
metrov. Misija se bo konþala 14. februarja
leta 2001.

Kot velik krompir
Prvi posnetki so pokazali, da je asteroid
Eros velikemu krompirju oziroma ara-
¿idu podobno nebesno telo (dolg je pri-
bli¡no 35 kilometrov in ¿irok 14 kilome-
trov, Sonce pa obkro¡i v 643 dneh), ki
ima zelo staro povr¿ino, pokrito s kraterji,
brazdami, razliþnimi plastmi kamenin in
skalami s premerom nekaj deset metrov.
»Ne gre pa samo za kamen, ki plava v
vesoljskih globinah, ampak je na njem kar
precej geolo¿kih zanimivosti,« pojasnjuje
Robinson. Predvsem so v njegovih kame-
ninah shranjeni podatki o najzgodnej¿em
obdobju na¿ega Sonþnega sistema, vse tja
do 4,6 milijarde let.
»Opazili smo tudi plastovite strukture,
podobne vezani plo¿þi,« dodaja Andrew
Cheng, vodilni znanstvenik pri programu
NEAR. Na podlagi tega bi lahko sklepali,
da je bil Eros nekdaj del veþjega telesa,
morda drobec planeta. To seveda ustreza
splo¿nemu mnenju, ki ga imajo znanstve-
niki o asteroidih. Lahko da so del pla-
neta, ki se je sku¿al oblikovati pred 4,6
milijarde let, ko je bil Sonþni sistem ¿e
zelo mlad. Vendar se to ni zgodilo zaradi
moteþega vpliva gravitacijskega polja ve-

leplaneta Jupitra. Eros bi tako lahko bil
drobec planetoida, ki je razpadel zaradi
trkov z drugimi asteroidi.
Znanstveniki so tudi ¡e izmerili þvrstost
Erosovega povr¿ja; z maso 2,4 grama na
kubiþni centimeter je enake gostote kot
Zemljina skorja. »Vse ka¡e, da imamo
opraviti s kar precej þvrstim telesom,« je te
podatke komentiral dr. Donald Yeomans,
ki vodi skupino za radijske znanosti in
prihaja iz znanega JPL.
Tudi brez podrobne analize ¡e prvo sli-
kovno gradivo ka¡e na nekaj Erosovih
znaþilnosti. Povr¿ina je prekrita s ¿tevil-
nimi kraterji. To naj bi pomenilo, da ne
gre za mlado povr¿ino, saj naj bi bili kra-
terji nastali na povr¿ini asteroida v veþ
milijardah letih. Ker na asteroidu ni vre-
menskih pojavov, ni mo¡nosti za erozijo,
zato posledice najrazliþnej¿ih trkov osta-
jajo nespremenjene in rezultat tega so tudi
¿tevilni kraterji.

»Sedlo« brez kraterjev
Pri tem pa ima Eros nenavadno poseb-
nost, ki so jo znanstveniki imenovali »se-
dlo« in je brez kraterjev. To »sedlo« bi
lahko bila zelo mlada udrtina na astero-
idovem povr¿ju. Zakaj je nastala, znan-
stveniki ¿e ne vedo. So pa za zdaj podrob-
neje posneli ¿ele dobro polovico astero-
ida, od katere je kar osemdeset odstot-
kov posejane s ¿tevilnimi kraterji. Edino
gladko obmoþje je le omenjeno »sedlo«.
¦e omenjeni Robinson pravi, da je ¿e pre-
zgodaj podati oceno o starosti asteroida,
ki bi temeljila samo na gostoti kraterjev,
vendar je prepriþan, da gre za staro nebe-
sno telo.
Vendar znanstvenike zanimajo ne le ¿te-
vilni kraterji, ampak tudi ¿tevilne skale na
asteroidovem povr¿ju. Po celotnem aste-
roidu naj bi jih le¡alo kar nekaj deset. Me-
nijo, da gre za pomembno zadevo, saj se

te skale pojavijo na povr¿ju asteroida po
trkih z drugimi nebesnimi telesi. Dejansko
naj bi te skale bile kot naravne izvrtine, in
ko bi jih analizirali, bi lahko ugotovili, kaj
je znotraj Erosa.

Te¡avna vesoljska navigacija
»Te odliþne slike, ki smo jih dobili zdaj,
so lahko nastale ¿ele potem, ko je sonda
NEAR postala Erosov umetni satelit,« ¿e
dodaja Donald Yeomanis. NEAR se gi-
blje okrog asteroida s pol¡evo hitrostjo
dobrega 3,2 kilometra na uro, to pa je
hitrost ne prav hitrega pe¿ca. Za nebe-
sno telo ima Eros zelo majhno maso in
tako majhno gravitacijsko silo. Þe kdo na
Zemlji lahko skoþi slab meter visoko, bi
lahko tam skoþil poldrugi kilometer in bi
pri tem celo tvegal, da bo odletel v orbito.
Þe bi imel Eros obliko krogle, bi sonda
NEAR lahko brez te¡av kro¡ila okrog
njega. Toda Eros ima nepravilno obliko,
ki, kot reþeno, spominja na velik krompir,
zato je letenje okrog njega zahtevno, saj
morajo orbito nenehno popravljati.
Sicer pa so nekaj najzanimivej¿ih znan-
stvenih opazovanj strokovnjaki naredili
malo pred tem, ko se je sondica utirila v
Erosovo kro¡nico in ko je bila direktno
med Soncem in asteroidom. V takratnih
optimalnih svetlobnih razmerah je infrar-
deþi spektrometer zbral edinstvene po-
datke o mineralni sestavi asteroida. Prvi
rezultati ka¡ejo, da obstajajo variacije v
mineralni sestavi, posebno to velja za mi-
nerale, bogate z ¡elezom, ki jih je moþ obi-
þajno najti v meteoritih in Zemljini skorji.
Znanstveniki so nad podatki, ki so jih do-
bili doslej, navdu¿eni, vedo namreþ, da je
to ¿ele zaþetek, saj priþakujejo, da bo v na-
slednjih mesecih loþljivost posnetkov vsaj
desetkrat bolj¿a. Sondine znanstvene spo-
sobnosti se bodo v kratkem ¿e poveþale,
ker bodo vkljuþili ¿e dva instrumenta:
spektrometer rentgenskih in ¡arkov gama
ter laserski daljinomer. Spektrometer bo
meril kemiþne elemente, kot so: silicij, ma-
gnezij, ¡elezo, uran, torij in kalij. Z laser-
skimi meritvami pa naj bi dobili natanþne
mere in obliko asteroida.

Morda celo pristanek in vzlet z
asteroida?
Þeprav je v uradnem programu poleta
sonde NEAR predvideno le pribli¡eva-
nje asteroidovemu povr¿ju, pa so se v za-
dnjem þasu pojavila tudi ¿e drznej¿a raz-
mi¿ljanja – da bi NEAR celo pristal na
asteroidu. »Znanstvena skupina bo o tem
izdelala priporoþila v naslednjega pol leta.
In pristanek je ena teh mo¡nosti,« pravi
Andrew Cheng. Seveda pa je vse odvisno
od tega, koliko goriva bo ¿e ostalo na
krovu.

Milo¿ Krmelj
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Þudovit posnetek asteroida Eros, ki ga je sonda NEAR posnela 14. februarja letos. 

Foto NASA

Sonda NEAR med zadnjimi pripravami pred izstrelitvijo leta 1996.

Umetni¿ka upodobitev sonde NEAR, ko leti okoli asteroida Eros (vir: NASA).

INABIS 2000 – spletni kongres o biomedicinskih znanostih

Prek raþunalnika z baziþnimi 
znanji do kliniþne prakse
»Aha, ko ste rekli, da greste po
dodatno gradivo v sobo, ste
mislili na pravo, va¿o delovno
sobo,« se je, kot je prostodu¿no
pojasnil v nadaljevanju spletne
komunikacije, hitro posvetilo
doktorju Marcialu Garcii-Roju,
predsedniku ¿estega svetovnega
kongresa INABIS 2000. ¬lo je za
vþeraj¿njo pozno veþerno
strokovno izmenjavo mnenj z dr.
Du¿ko Meh, znanstveno
sodelavko na In¿titutu za
rehabilitacijo v Ljubljani. Soba
bi bila namreþ lahko tudi
»virtualna«, kot je sicer
poimenovanih cela vrsta
znanstvenih sekcij in vse na
kongresu INABIS. Resniþna so
dejstva, da gre, v duhu þasa in
sodobnih tehnolo¿kih mo¡nosti,
za spletno znanstveno sreþanje
strokovnjakov za biomedicinske
znanosti z vsega sveta. Vsem, ki
jih to zanima je dosegljivo na
spletu
http://www.uclm.es/inabis2000/-
/inabis.htm   

e iz naslova, ki preveden iz angle-
¿þine pove, da gre za   biomedi-
cinske znanosti, je mogoþe skle-

pati, kako ¿iroko in prepleteno je to polje.
Na podroþju temeljnih in aplikativnih ra-
ziskav oziroma kliniþnega dela, se poleg
zdravnikov, sreþuje ¿e vrsta specialistov
razliþnih dejavnosti; cela vrsta jih je ¡e
samo na podroþjih, ki se zaþno z »nevro«

(pato- fizio- biolo¿ki), kamor sodi ¿e spe-
cializirana kirurgija, potem so v program
vkljuþeni ¿e farmakologija, ¿iroko polje
genetike, forenziþna znanost, praktiþno
vse kliniþne specialistiþne veje in sodobna
informacijska tehnologija.

Prvi so bili Japonci 
Ampak tudi þe ostanemo samo pri vse
veþjem zanimanju sodobnega sveta za bi-
omedicino, se tako po obsegu kot kako-
vosti, veþa ¿tevilo informacij, predvsem
pa potreba, da bi bile te kar najhitreje
dosegljive vsem zainteresiranim. Tako je
bil japonski profesor Sumio Murase z uni-
verze Shinshu leta 1994 pobudnik prvega
spletnega kongresa zdru¡enja za biome-
dicinske znanosti INABIS. »Da bi,« kot

je tedaj ocenil, z obþutkom za sodobne
potrebe þasa »prav z uporabo interneta,
pomagali k hitrej¿i komunikaciji med vr-
hunskimi znanstveniki, usmerjenimi v te-
meljne raziskave in vsemi drugimi, ki
bodo dajali prave sugestije, kako poma-
gati k napredku kliniþne medicine«. 
Po ¿tirih takih spletnih sreþanjih, ki so
imela sede¡ in koordinacijo na Japon-
skem, je bila leta 1998 gostiteljica  kanad-
ska univerza McMaster in tokrat je sre-
di¿þe sicer svetovnega dogajanja prviþ v
Evropi, kjer je zanj odgovoren prof. Mar-
cial Garcia-Rojo z oddelka za patologijo
¿panske univerzitetne bolni¿nice Ciudad
Real. Poleg ¿tevilnih izku¿enih japonskih
strokovnjakov pri organizaciji neposre-
dno sodelujejo ¿e specialisti iz razliþnih
znanih univerzitetnih sredi¿þ z vseh celin.

Ne le ¿tevilþna, temveþ tudi
aktivna slovenska udele¡ba
Slovenski strokovnjaki sodelujejo prviþ in
¡e takoj z aktivno  udele¡bo, se pravi z
vabljenimi predavanji. Kot o tem pripo-
veduje as. dr. Du¿ka Meh, dr. med., ki je
med drugim tudi þlanica New York Aca-
demy of Sciences in svetovnega nevrolo-
¿kega zdru¡enja, se je skupina slovenskih
strokovnjakov na njeno pobudo prijavila
na, se ve, spletni razpis za udele¡bo na
INABIS 2000. V kongresnem programu
je namreþ velik del posveþen tudi nevro-
fiziologiji. Med drugim je bilo to njeno
doktorsko raziskovalno delo, ¡e veþ let
pa ob podpori ministrstva za znanost in
tehnologijo nadaljuje podoktorske razi-
skave o somatosenzoriþnem in avtono-
mnem ¡ivþnem sistemu pri nevrolo¿kih
boleznih; sodeluje tudi z univerzitetnim
in¿titutom za kliniþno nevrofiziologijo pri
raziskovanju integracijskih funkcij senzo-
riþnih sistemov. 

Tako torej z razumevajoþo podporo vod-
stva In¿tituta  RS za rehabilitacijo, ki je
svojim sodelavcem in zunanjim gostom
omogoþil uporabo sodobne raþunalni¿ko
opremljene dvorane, s svojimi prispevki
aktivno sodelujejo prof. dr. Anton Zupan,
dr. med, mag. Viktorija Ko¿orok, Tatjana
Erjavec, specialistka kliniþne psihologije,
dr. med. dr. Vesna Radonji† Miholiþ, pro-
fesorici defektologije in logopedije Maja
Ogrin in Tanja ¬tefanþiþ. Od zunanjih
sodelavcev sodelujeta ¿e mag. Marko Pi-
¿ljar in prof. Miro Deni¿liþ. Slednji je sku-
paj z dr. Mehovo soavtor veþ prispevkov,
z dvema –  o metodah za presku¿anje mo-
tenj obþutljivosti in temo o nevropatijah,
ki motijo delovanje tankih ¡ivþnih vlaken,
je sodelovala sama. Ostali sodelavci so
bodisi kot skupine ali posamezniki pri-
pravili ¿e teme v povezavi z odkrivanjem
motenj in obravnavo multiple skleroze,
Parkinsonove bolezni, doloþanjem funk-
cionalnosti spodnjih udov pri bolnikih
z  ¡ivþnomi¿iþnimi boleznimi, govorom
in rehabilitacijo po po¿kodbah glave, z
obravnavo avtonomnih motenj pri otro-
cih s sladkorno boleznijo in drugo. 

Pogum za neposredno
polemiziranje po medmre¡ju 
Tako posredovane teme na spletni kon-
gres so ¿e bolj kot na klasiþnih tovrstnih
sreþanjih takoj dosegljive in pregledne.
Resnici na ljubo je za spremljanje le po-
trebno nekaj veþ, kot zgolj obþasno ljubi-
teljsko brkljanje po dovolj zmogljivem ra-
þunalniku, da bi se þlovek zna¿el v »virtu-
alnih sobah oziroma sekcijah«. Ob vsem
pa je potrebno tudi dovolj znanstvene sa-
mozavesti in pripravljenosti na morebitne
neposredne strokovne polemike. Na to,
kako bodo odmevni slovenski prispevki,
bo treba seveda ¿e nekaj þasa poþakati.
»Ob drugem sem posredovala tudi nekaj
zanimivih podatkov o Sloveniji. Prav tako
pa smo ¡e prejeli ponudbo za sodelovanje
z nevropatolo¿kim in¿titutom v ¬paniji.
Gre prav za podroþje, kjer smo ¡e iskali
mo¡nost za sodelovanje,« je dejala dr.
Du¿ka Meh, ko je ob tem ¿e dodala, kako
þlovek na takih spletnih sreþanjih ne le
pote¿i svojo znanstveno radovednost ¿e
za druge teme in ob tem dobi tudi ogro-
mno namigov za raziskovalno delo.

 Po besedah predsednika Marciala Garci-
e-Roja so ob tehnolo¿ki podpori japonske
korporacije Fujitu, ki jim je ugodno dala
na voljo uporabo posebno zmogljivega
stre¡nika in s sodelovanjem drugih firm,
omogoþili vsem brezplaþno sodelovanje.
Tako so se lahko prijavili kot aktivni
udele¡enci tudi nekateri strokovnjaki, ki
drugaþe ne bi zmogli kotizacije oziroma
vseh stro¿kov, povezanih s potovanjem
na »pravi« kongres. Zelo spodbudne pa
so tudi ¿tevilke o drugih »spletnih obisko-
valcih« tega kongresa.
Gradiva z INABISA 2000 naj bi ostala,
kot naþrtujejo, na spletu ¿e dve leti. Av-
torska dela so za¿þitena, kar pa v takih
primerih seveda pomeni le to, da je treba
pri uporabi navesti vir oziroma citirati
avtorja.

Obetavne raziskave o
Alzheimerjevi bolezni 
Da so taki spletni kongresi »idealna pri-
lo¡nost za neposredno sodelovanje stro-
kovnjakov z vsega sveta«, je prepriþan
tudi profesor dr. Miro Deni¿liþ. V po-
govoru je v povezavi s tem in znanstve-
noraziskovalnim delom na podroþju bio-
medicine spomnil, kako pomemebno je,
da so tudi pri nas odprte mo¡nosti podi-
plomskega ¿tudija biomedicine v okviru
ljubljanske univerze oziroma s sodelova-
njem medicinske in drugih fakultet. Tako
bodo v leto¿njem programu med drugim
predstavili vrsto zelo zanimivih najnovej-
¿ih spoznanj z razliþnih podroþij, ki vklju-
þujejo delovanje osrednjega in perifer-
nega ¡ivþevja. Govorili bodo o biokemiji
mo¡ganov, o po¿kodbah v perifernem in
osrednjem ¡ivþevju, o motnjah vida in
sluha, o vlogi prena¿alcev ter o avtono-
mnem ¡ivþevju in vi¿jih ¡ivþnih dejavno-
stih. 
Predvsem zadnje vse bolj pridobiva na
pomenu ob prvem uspe¿nej¿em zdravlje-
nju tako hude bolezni kot je na primer
Alzheimerjeva bolezen. Vi¿je ¡ivþne de-
javnosti vkljuþujejo zapletene procese, ki
sodelujejo pri govoru, pisanju, raþunanju,
spominu in predstavljajo najvi¿jo stopnjo
delovanja osrednjega ¡ivþevja. Tudi na-
¿teto so, ob drugem, teme spletnega kon-
gresa INABIS2000.  

Dragica Bo¿njak

¦

Dr. Marcial Garcia-Rojo

Foto Dragica Bo¿njak

As. dr. Du¿ka Meh, dr. med.

Foto Dragica Bo¿njak

Slovenski strokovnjaki, ki aktivno sodelujejo na kongresu INABIS 2000, imajo na voljo z raþunalniki opremljeno dvorano
na In¿titutu RS za rehabilitacijo. Na velikem platnu lahko spremaljajo dogajanja na kongresu tudi drugi udele¡enci. Ob
na¿em obisku so (na fotografiji od leve proti desni) sodelovali prof. dr. Anton Zupan, dr. med, delovni terapevt Matja¡
Tominc, mag. Marko Pi¿ljar, dr. med., in as. dr. Du¿ka Meh; v pomoþ je bil ¿e ing. Vanja ¬egan. 


