
21. november 2008

Kongresna dvorana Hotela Betnava, 
Jadranska cesta 30, 2000 Maribor

1. MARIBORSKI 
ONKOLOŠKI DAN

Tema:
Razsejani rak širokega 

črevesa in danke (RŠČD):
Standardi in novosti

Organizator:  
Kirurška klinika, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, UKC Maribor                 
Kirurška katedra Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Oddelek za internistično onkologijo in Oddelek za radioterapijo, Onkološki inštitut 
Ljubljana  

HPB sekcija pri Slovenskem Združenju za gastroenerologijo in hepatologijo 

Kontaktne osebe: 
Silva Škerlec, abdom.kir@ukc-mb.si , 00386 (0) 2 3211301
Stojan Potrč, stojan.potrc@ukc-mb.si
Matjaž Horvat, matjaz.horvat@ukc-mb.si 
Arpad Ivanecz, arpad.ivanecz@ukc-mb.si
Bojan Krebs, bojan.krebs@ukc-mb.si

Informacije in prijave:
Silva Škerlec, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Kirurška klinika, 

UKC Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. 

Kotizacija: 
50 EUR (vključuje DDV): zajema zbornik simpozija, potrdilo o udeležbi, kosilo, vse 
napitke in prigrizke nudene v okviru     
simpozija, zaključni prigrizek. Za študente obeh medicinskih fakultet v Sloveniji 
kotizacije ni.

Kotizacijo lahko nakažete na podračun UKC Maribor št.:
01100-6030278185, sklicna številka 760510-1010



Program
simpozija

8.00 – 8.45 Prihod in registracija

8.45 – 8.50 Pozdravni nagovor S.POTRČ in G.PIVEC

8.50 – 9.00 Onkološki oddelek v MB G.PIVEC

9.00 – 9.15 Epidemiologija raka debelega črevesa in danke M.PRIMIC-ŽAKELJ

9.15 – 9.30 Genetski rak debelega črevesa in danke B.TEPEŠ

9.30 – 9.45 Novosti v endoskopski diagnostiki pri bolnikih z 
rakom debelega črevesa in danke

P.SKOK

9.45 – 10.00 Radiološka diagnostika pri bolnikih z rakom 
debelega črevesa in danke; Kdaj?, Kako?

M.VIRAG

10.00 – 10.15 Možnosti predoperativne zamejitve raka danke B.PODKRAJŠEK

10.15 – 10.20 Razprava  

10.20 – 10.30 Odmor

10.30 – 10.45 Strategija kirurškega zdravljenja, novosti in 
rezultati zdravljenja pri nerazsejanem raka 
debelega črevesa in danke

M.KOŽELJ

10.45 – 11.00 Predoperativna kemo-radioterapija raka danke; 
indikacije, načini zdravljenja

V.VELENIK

11.00 – 11.15 Adjuvantna terapija raka debelega črevesa 
in danke

J.OCVIRK

11.15 – 11.30 Problem lokalnega recidiva po resekcijah zaradi 
raka debelega črevesa in danke

B.KREBS

11.30 – 11.35 Razprava  

11.35 – 11.50 Odmor

11.50 – 12.05 Multimodalni pristop v zdravljenju jetrnih 
metastaz raka debelega črevesa in danke

S.POTRČ

12.05 – 12.20 Kaj je novega v UZ diagnostiki jetrnih zasevkov 
raka debelega črevesa in danke?

M.BRVAR

12.20 – 12.35 CT in NMR v diagnostiki jetrnih zasevkov 
raka debelega črevesa in danke; Prednosti in 
slabosti

M.PODKRAJŠEK

12.35 – 12.50 Mesto PET CT v diagnostiki pri razsejanem raka 
debelega črevesa in danke

B.VIDERGAR

12.50 – 13.00 Razprava 

13.00 – 14.15  KOSILO  

14.15 – 14.35 Treatment of liver metastases; The future prospective E.GADŽIJEV

14.35 – 14.55 Patients selection, perioperative complications and 
quality of life related to cytoreductive surgery and 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy

P.PISO 

14.55 – 15.15 Treatment strategies in colorectal cancer patients with 
liver metastases 

H.MISCHINGER

15.15 – 15.20 Razprava

15.20 – 15.30 Odmor

15.30 – 15.45 Napredek zdravljenja bolnikov z razsejanim raka debel-
ega črevesa in danke z vidika internistične onkologije

J.OCVIRK

15.45 – 16.00 Devaskularizacija jeter in hiperplazija/hipertrofija jeter; 
možnost za bolnike z premajhnim ostankom jeter

J.MATELA

16.00 – 16.15 Rezultati kirurškega zdravljenja resektabilnih jetrnih 
metastaz pri bolnikih s raka debelega črevesa in danke, 
Mariborske izkušnje

S.POTRČ

16.15 – 16.30 Možnosti kirurškega ukrepanja pri ponovitvi jetrnih 
metastaz

D.STANISAVLJEVIČ

16.30 – 16.45 Možnosti kirurškega zdravljenja pljučnih metastaz pri 
bolnikih z RDČD

A.CRNJAC

16.45 – 17.00 Posebnosti anestezije pri resekciji jeter M.KAMENIK

17.00– 17.15 Predoperativna priprava in perioperativno vodenje po 
resekcijah jeter 

Z.BOROVŠAK

17.15 – 17.20 Razprava 

17.20 – 17.35 Odmor

17.35 – 17.50 Celostna obravnava bolnika z razsejanim rakom debel-
ega črevesa in danke iz vidika družinskega zdravnika

K.TUŠEK

17.50 – 18.05 Prve izkušnje z elektroporacijo E.GADŽIJEV

18.05 – 18.20 Ablativne metode pri zdravljenju jetrnih metastaz raka 
debelega črevesa in danke

M.HORVAT

18.20 – 18.35 Ocenjevalni sistemi pri bolnikih z jetrnimi zasevki raka 
debelega črevesa in danke, Kaj nudijo

A.IVANECZ

18.35 – 18.40 Razprava

18.40 – 18.55 Sporočilo za domov S.POTRČ

19.00  Neformalne razprave ob dobri štajerski kapljici in 
prigrizku

Zdravniška zbornica Slovenije dodeljuje 8 kreditnih točk
udeležencem simpozija »1. Mariborski onkološki dan.«


