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Doktor znanosti je postal dr. Boštjan Šeruga, dr.med., zdrav-
nik specialist internistične onkologije, zaposlen v Sektorju za 
internistično onkologijo, promoviran v doktorja znanosti s 
področja medicinskih ved 13.6.2012 (mentor prof.dr.Branko 

Zakotnik,dr.med., so-mentor prof.dr.Ian F. Tannock) na 
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, naslov doktorskega 
dela Absolute benefits of medical therapies in phase III clinical 
trials for breast and colorectal cancer.

Promocije in napredovanja

Nove publikacije

Atlas of FNAC characteristics in pediatric tumors. [Elek-
tronski vir na DVD-ju] Avtor: Živa Pohar Marinšek. Ljubljana :  
Onkološki inštitut, 2012.  ISBN 978-961-6071-74-1

Postopki za obravnavo bolnuic z rakom materničnega 
vratu v Sloveniji. Avtorji: Marjetka Uršič Vrščaj, ... [et.al.]. 
Ljubljana : Onkološki inštitut, 2012. 

Smernice za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu 
v Sloveniji. Avtorji: Marjetka Uršič Vrščaj, ... [et.al.]. Ljubljana : 
Onkološki inštitut, 2012.  ISBN 978-961-6071-77-2

25. Onkološki vikend : raziskovanje v onkologiji. Priporo-
čila za obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom : zbornik, 
Kongresni center Bernardin, Portorož, 25.- 26. maj 2012 : 
zbornik. Ljubljana : Onkološki inštitut Kancerološko združenje 
Slovenskega zdravniškega društva, 2012.  ISBN 978-961-
6071-76-5

Iz vsebine: Predklinične raziskave / Gregor Serša, Maja Če-
mažar; Etična načela v raziskovanju in komunikacija / Matjaž 
Zwitter; Vloga statistika pri načrtovanju raziskav /  Mateja 

Blas; Klinične raziskave v onkologiji / Simona Borštnar; Vloga 
raziskovalne sestre pri kliničnih raziskavah / Tjaša Pečnik; 
Pomembnejše raziskave na področju sistemskega zdravljenja 
raka / Boštjan Šeruga; Pomembnejše raziskave na področju 
radioterapije / Primož Strojan; Pomembnejše raziskave na 
področju onkološke kirurgije / Marko Hočevar; Poročilo o 
raziskavah, ki potekajo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, 
za leto 2011 / Srdjan Novaković; Patofiziološka izhodišča za 
obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom / Zoran Grubič; 
Pogled gastroenterologa na kaheksijo pri bolnikih z rakom 
/ Borut Štabuc; Pogled kirurga na kaheksijo pri bolnikih z 
rakom / Zdravko Štor; Pogled radioterapevta onkologa na 
kaheksijo pri bolnikih z rakom / Primož Strojan; Prehranska 
obravnava bolnika z rakom / Denis Mlakar-Mastnak; Farma-
kološko zdravljenje kaheksije pri bolnikih z rakom / Katja 
Kogovšek; Farmakološka obravnava kaheksije pri bolnikih z 
rakom : pregled interakcij / Petra Tavčar; Paliativna obravnava 
kaheksije pri bolnikih z rakom / Jožica Červek, Kristijan Ivanu-
šič; Slovenska priporočila za obravnavo kaheksije pri bolnikih 
z rakom / Nada Rotovnik Kozjek, ...[et.al.].


