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Rak želodca : kaj morate vedeti o bolezni. Avtorji: Franc Anderluh 
... [et al.]; urednica Janja Ocvirk. Ljubljana : Onkološki inštitut, 2007. 
ISBN 961-6071-41-6
Gre za še eno novo publikacijo Onkološkega inštituta, ki sistematično 
pripravlja poljudne izdaje za laike o posameznih vrstah raka. Te pu-
blikacije so bile vedno dobro sprejete in navadno tudi hitro poidejo, 
dopolnjujejo pa zdaj že kar pestro ponudbo knjižic za laike, ki jih 
ob Onkološkem inštitutu in z njegovim sodelovanjem izdajajo tudi 
Društvo onkoloških bolnikov, Zveza društev za boj proti raku in še 
nekatera druga društva. Izdajo knjižice je omogočilo podjetje Roche, 
farmacevtska družba, d. o. o.

Rak prostate : kaj morate vedeti. Avtorji: Simona Borštnar ... [et al.]. 
Ljubljana : Združenje urologov Slovenije; Društvo za zdrava sečila, 
2007. ISBN 978-961-92012-0-6
Iz	uvodne	besede: V knjižici avtorji predstavljajo raka prostate, 
ki je drugi najpogostejši rak pri moških. Da bi bralcem ponudili 
čim popolnejši pregled te bolezni, so svoje moči združili zdravniki 
različnih strok, ki se ukvarjajo z rakom prostate: urologi, patologi, 
epidemiologi, radioterapevti, internisti onkologi in psihoonkologi.

Rak na modih : vodnik za bolnike na poti okrevanja. Avtorica 
Marjeta Stanovnik. Ljubljana : Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 
2007. ISBN 978-961-6658-00-3
Iz	vsebine: Knjižica želi biti delček pomoči na poti okrevanja. 
Avtorica v njej sistematično opiše bolezensko dogajanje, diagnostične 
postopke in načine zdravljenja. Zelo zgovorno je poglavje Odgovori 
na vaša vprašanja, kjer so odgovori na najpogostejša vprašanja bolni-
kov in svojcev. V posebnem poglavju Pričevanja pa so o svoji bolezni, 
o svojem strahu, pogumu in zmagi spregovorili nekdanji bolniki.

ONKOLOGIJA / z Onkološkega inštituta

Knjižne	novosti

Doktorica znanosti je postala dr.Brigita	Skela	Savič, univ.dipl.org., 
Pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege in 
glavna sestra O.I., promovirana v doktorico znanosti  s področja orga-
nizacijskih ved 26. 3. 2007 (mentor prof.dr.Milan Pagon) na Fakulteti 
za organizacijske vede Univerze v Mariboru; naslov doktorskega 
dela je bil Dejavniki uspešnega izvajanja sprememb v slovenskem 
zdravstvu.

Magister znanosti je postal mag.	Uroš	Smrdel, dr. med., zdravnik 
specialist na Oddelku za teleradioterapijo, promoviran v magistra 
znanosti iz medicinskih ved 19. 10. 2006 (mentor prof. dr. Matjaž 
Zwitter, dr. med.) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani; naslov 
magistrskega dela je bil Problemi radikalnega zdravljenja pljučnega 
raka z obsevanjem: homogenost doze.

Promocije	in	napredovanja 




