
Vabimo vas, da se udeležite
XXIII. seminarja »In memoriam dr. Dušana Reje« z naslovom
KAJ SPOROČA PRENOVLJENI EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU,

ki bo v četrtek, 22. oktobra 2015, od 9. do15. ure
v predavalnici stavbe C, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,

kjer bodo strokovnjaki pojasnili vse nasvete prenovljenega kodeksa.

Skoraj polovico vseh rakavih bolezni je mogoče preprečiti. Kako lahko vsakdo zmanjša 
svojo ogroženost z rakom in s tem - ob podpori države - prispeva k manjši zbolevnosti in 
umrljivosti za rakom celotnega prebivalstva, svetuje Evropski kodeks proti raku. Izdelali 
so ga strokovnjaki, zbrani pod okriljem Mednarodne agencije za raziskovanje raka, 
specializirane agencije Svetovne zdravstvene organizacije, leta 1987.

Štirinajstega oktobra 2014 so objavili četrtič prenovljeno različico kodeksa. Kot že v 
poprejšnjih, je večina nasvetov najnovejše različice taka, da njihovo upoštevanje ne 
zmanjša le grožnje raka, pač pa tudi drugih kroničnih bolezni, predvsem bolezni srca 
in žilja, ki so tudi sicer najusodnejše. 

Kotizacija za udeležbo je 50 EUR. Vključuje zbornik predavanj, drugo gradivo, kosilo in 
osvežitev med odmorom.
Prijave sprejemamo do 20. 10. 2015 oz. do zapolnitve prostih mest (120).
Prijavnica je v prilogi. Pošljite jo na naslov:
Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana,
faks: 01/4309 785, e-naslov: info@protiraku.si.
Za kakršnakoli vprašanja pokličite na tel: 01/430 97 80 ali 051/267 332 (Amalija Zdešar)
Prosimo vse, ki se boste prijavili in se seminarja ne boste mogli udeležiti, da nam to 
pravočasno pisno sporočite! Zveza bo izstavila račun za plačilo kotizacije tudi tistim 
prijavljenim, ki se ne bodo odjavili.

Potrdila o udeležbi bodo prejeli samo tisti udeleženci, ki bodo plačali kotizacijo! 

Organizatorji:  Zveza slovenskih društev za boj proti raku,
  Onkološki inštitut Ljubljana,
  Nacionalni inštitut za javno zdravje

Strokovni odbor:  Branislava Belovič, Urška Ivanuš, Katja Jarm, Mateja Krajc, 
Srdjan Novaković, Maja Primic Žakelj

Organizacijski odbor:  Amalija Zdešar, Fani Čeh, Maja Primic Žakelj

ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV 
ZA BOJ PROTI RAKU



ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV 
ZA BOJ PROTI RAKU

9.00 – 9.15  Pozdravni nagovori

9.15 – 9.25  Kaj je Evropski kodeks proti raku?
   Maja Primic Žakelj

9.25 – 9.45  Kako in zakaj nastane rak?
   Gregor Serša

9.45 – 10.05  Nezdravi življenjski slog in rak
   Jerneja Farkaš Lainščak 

10.05 – 10.20  Slovenski programi za pomoč pri spreminjanju nezdravega  
   življenjskega sloga
   Sanja Vrbovšek

10.20 – 10.35  Novi pristopi v promociji zdravja in zmanjševanju neenakosti  
   v zdravju – »Skupaj za zdravje«
   Jerneja Farkaš Lainščak, Jožica Maučec Zakotnik

10.35 – 10.55  Poklic in rak
   Metoda Dodič Fikfak

10.55 – 11.15  Sevanje in rak
   Damijan Škrk

11.15 – 11.30  Cepljenja, ki varujejo tudi pred rakom 
   Veronika Učakar

11.30 – 11.50  Dojenje, hormonska zdravila in drugi dejavniki, vpleteni v  
   nastanek raka dojk
   Mateja Krajc

11.50 – 12.00  Razpravljanje  

12.00 – 12.45  Odmor (kosilo)
   
12.45 – 13.00  Sodobni didaktični pristopi v zdravstveni vzgoji 
   Andreja Kvas

13.00 – 13.15  Presejanje za raka materničnega vratu: Program ZORA 
   Urška Ivanuš

13.15 – 13.30  Presejanje za raka dojk: Program DORA
   Katja Jarm

13.30 – 13.45  Presejanje za raka debelega črevesa in danke: Program SVIT
   Dominika Mlakar Novak

13.45 – 13.55  Razpravljanje

13.55 – 14.00  Odmor

14.00 – 15.00  Primer spodbujanja zdravega življenjskega sloga v zgodnjem  
   starostnem obdobju
   Branislava Belović in gledališče KU-KUC
 
15.00   Zaključek

PREDAVANJA XXIII. seminarja »In memoriam dr. Dušana Reje« 
z naslovom KAJ SPOROČA PRENOVLJENI EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU,
22. oktober 2015


