
   PROGRAM  TEDNA  BOJA  PROTI  RAKU 
 
 
Teden boja proti raku bo v času od 5.3.2007 do 9.3.2007 pod geslom »Rak – ovinek na poti  
življenja«: 
 

 
 

ponedeljek 5.3. Tiskovna konferenca na Onkološkem inštitutu ob 11.00 uri v  
                                    veliki sejni sobi stavbe C, Zaloška 2, Ljubljana, 
                                    z naslednjim programom: 
 

l.  Pozdrav generalnega direktorja   
    prof.dr. Zvonimir Rudolf, dr.med. 
 
2. Predstavitev dejavnosti društev 
    Zveza slovenskih društev za boj proti raku   
    Društvo onkoloških bolnikov 
    Europa Donna – slovensko združenje proti raku dojk 
 
3. Kje je Onkološki inštitut danes ? 
    strokovni direktor doc.dr Hotimir Lešničar, dr.med. 
    Novosti v načinu zdravljenja, nova zdravila in nova  oprema 
    Predstavitev dela sektorjev: 
   - predstojnik operativnih dejavnosti  doc.dr. Marko  Hočevar, dr.med.     
   - predstojnik radioterapije  prof.dr. Primož Strojan, dr.med. 
   - predstojnik internistične onkologije doc.dr. Branko Zakotnik, dr.med.  
   - vodja oddelka za radiologijo mag. Maksimiljan Kadivec, dr.med. 
     Predstavitev posvetovalnice za onkološko zdravstveno nego 
   - pomočnica strokovnega direktorja za zdravstveno nego mag. Brigita 
     Skela Savič, univ.dipl.org. 
 
4. Predstavitev brošure »Stres, tesnoba in depresija pri bolnikih z  
    rakom« 
- doc.dr. Mojca Zvezdana Dernovšek,  spec.psihiatrije,  
  Inštitut za varovanje zdravja in Center za promocijo zdravja  

 
torek 6.3.   Dan odprtih vrat Onkološkega inštituta  ob 12.00 uri v predavalnici 
     inštituta, stavba C, Zaloška 2, Ljubljana , z naslednjim programom: 
  

 -  Pozdrav generalnega direktorja Onkološkega inštituta  
                                        prof.dr. Zvonimir Rudolf, dr.med. 

 -  Onkološkegi inštitut  od začetka do danes 
                                        strokovni direktor doc.dr. Hotimir Lešničar, dr.med. 

 -  Strokovna predavanja 
    »Več znanja – manj raka« prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr.med. 

                                       » Dejavniki tveganja za raka pri mladih« Fani Čeh, univ.dipl.org. 
 - Ogled Onkološkega inštituta pod strokovnim vodstvom 

 
                                        Povabili smo dijake Biotehniškega izobraževalnega centra 



                                        Ljubljana. Vabimo tudi vse, ki jih delovanje inštituta zanima. 
 
 
 
sreda 7.3.            Dan odprtih vrat Zveze slovenskih društev za boj proti raku 
                                   v prostorih  Zveze, Zaloška 2, Ljubljana, 
                                   od 10.00 – 13.00 ure, ko bomo imeli  tudi odprto telefonsko linijo  

št. 01- 430 97 80, na kateri bodo odgovarjali zdravniki onkologi 
 

 
četrtek 8.3.  Samopregledovanje dojk in mod na modelih 

Za obiskovalce Mercator centrov po Sloveniji bomo s pomočjo 
sodelavcev društev za boj proti raku in srednjih zdravstvenih šol, 
predstavili samopregledovanje dojk in mod na modelih. 

 
 
 
 petek  9.3.  Slavnostna seja Zveze in društev za boj proti raku  ob 10.30 v  
                                   dvorani Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, Ljubljana,  
   z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Pozdrav predsednika in poročilo o delu v l. 2006 
2. Pozdravi gostov 
3. Podelitev sredstev novoletne akcije Onkološkemu inštitutu 
4. Podelitev plaket in priznanj  
5. Zaključne misli 

 
                                    Po končani seji bo kratek sestanek Zveze in slovenskih društev za boj  
                                    proti  raku : 
 
                                    l.  Potrditev in sprejem zaključnega računa Zveze 
                                    2. Razno 
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