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Odpravljanje težav zaradi hormonskega zdravljenja in 

celostna rehabilitacija pri raku dojk  
 

IZOBRAŽEVANJE ZA ZDRAVNIKE,  MEDICINSKE SESTRE, OSTALE ZDRAVSTVENE DELAVCE 

Datum:       torek, 18. januarja 2022, 14.00 – 16.00 
 
Prijava ZOOM Webinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_82msvZt5T9WlmBfWTbQyYQ  

 
Sistemsko zdravljenje raka dojk lahko povzroči težave zaradi pomanjkanja spolnih hormonov in 

bolečine v mišicah in malih sklepih.  Na te težave lahko vplivamo s spremembo življenjskega 

sloga, nefarmakološkimi in farmakološkimi zdravljenji. V seriji predavanj o celostni 

rehabilitaciji bolnic z rakom dojk smo pripravili izobraževanje, ki bo posvečeno izboljšanju 

obravnave bolnic z rakom dojk, ki imajo težave zaradi pomanjkanja ženskih hormonov. 

 

Za sodelovanje na izobraževanju so predvidene licenčne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije 

in Zbornici babiške in zdravstvene nege. Za udeležbo in pridobitev točk je obvezna 

predhodna prijava do pričetka izobraževanja tukaj. Po prijavi boste prejeli povezavo do 

izobraževanja.  

 

Predavanj za zdravnike in medicinske sestre bodo potekala v okviru Raziskave o celostni 

rehabilitaciji bolnic z rakom dojk OREH kot ZOOM Webinar, v torek, 18. januarja 2021, 

od 14.00 do 16.00. Izobraževanje bo moderirala dr. Simona Borštnar, dr. med. 

 
Program: 

14.00-14.15 Kako pogoste so težave zaradi pomanjkanja spolnih hormonov in 

smernice zdravljenja  

Romi Cencelj-Arnež, dr. med , spec. spl. kirurg., prof. dr. Nikola Bešić, dr. 

med., spec. spl. kirurg. 

14.15.-14.30 Nefarmakološki ukrepi za blaženje težav zaradi hormonskega 

zdravljenja 

Anamarija Mozetič, dipl. med. sestra, Zlatka Mavrič, dipl. med. sestra 

14.30-14.45 Akupunktura 

Mojca Gašperin, dr. med., spec. anesteziol. 

14.45-15.00 Center za krepitev zdravja: podpora pri spremembi življenjskega 

sloga 

Maruša Naglič, univ. dipl. psihologinja 

15.00-15.15 Ginekološko zdravljenje težav zaradi hormonskega zdravljenja 

raka dojk  

Maja Krajec, dr. med., spec. ginek. 

15.15-15.30 Farmakološko zdravljenje težav zaradi hormonskega zdravljenja 

Urška Bokal, dr.med., spec. inter. onkol. 

15.30-15.45 Pot bolnice s težavami zaradi hormonskega zdravljenja raka dojk 

asist. dr. Vesna Homar, dr. med., spec. druž. med. 

15.45-16.00 Diskusija 

Dr. Simona Borštnar, dr. med. 
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