
 

 
 

       
Ljubljana, september 2013 

 

 

V A B I L 0 
 

Prav lepo vas vabimo na XXI. seminar »In memoriam dr. Dušana Reje« z naslovom 

VLOGA GENETIKE PRI NASTANKU, ZDRAVLJENJU IN PREPREČEVANJU RAKA,  

ki ga prirejamo Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana in 
Inštitut za varovanje zdravja RS. 

 

Seminar bo v četrtek, 24. oktobra 2013, s pričetkom ob 9.30 uri v predavalnici Onkološkega 
inštituta Ljubljana, stavba C, Zaloška cesta 2, Ljubljana. 

Kotizacija za udeležbo je 50 € in vključuje zbornik predavanj, drugo gradivo in osvežitev med 
odmorom. 

Prijave sprejemamo do 18. oktobra 2013 oz. do zapolnitve prostih mest (120). Program in prijavnica 
sta v prilogi.  

Število mest je omejeno, zato 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 pravočasno odjavili. 

Za vsa vprašanja pokličite na tel. štev.: 01/43 09 780, GSM 051/267 332 (Amalija Zdešar) Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, Ljubljana, e-pošta: info@protiraku.si;  fax štev.: 
01/43 09 785. 

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o udeležbi. Vlogi za pridobitev licenčnih točk pri Zdravniški 
zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije sta v teku. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

                     Izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.  
         Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku 

  



 

XXI. SEMINAR “IN MEMORIAM DR. DUŠANA REJE” 
 
                                                         24. oktober 2013 ob 9.30 
                           predavalnica, stavba C, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2 
 
 

VLOGA GENETIKE PRI NASTANKU, ZDRAVLJENJU IN PREPREČEVANJU RAKA 
 
 
Organizatorji:  Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana in  
                           Inštitut za varovanje zdravja 
 
Strokovni odbor: dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol., znanstveni svetnik, izr. prof. dr. Branko                   
Zakotnik, dr. med., mag. Mateja Krajc, dr. med., izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 
 
Organizacijski odbor: Amalija Zdešar, Fani Čeh, izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 
 

9.30 – 9.45  Uvodni nagovor, pozdrav gostov 

9.45 – 10.00 Pomen genetike in vloga molekularne diagnostike v onkologiji – dr. Srdjan Novaković, 
univ. dipl. biol., znanstveni svetnik    

10.00 – 10.15 Posameznemu bolniku prilagojeno zdravljenje – biološka zdravila – izr. prof. dr. 
Branko Zakotnik, dr. med 

10.15 – 10.30  RAZPRAVA     

10.30 – 10.45 Obravnava dednega raka dojk in jajčnikov – izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.    

10.45 – 11.00 Obravnava dednega raka prostate –  dr. Boštjan Šeruga, dr. med.     

11.00 – 11.15 Obravnava dednega raka debelega črevesa in danke – doc. dr. Janja Ocvirk, dr. med.                                 

11.15  - 11.30 RAZPRAVA 

11.30 – 12.15 ODMOR      

12.15 – 12.30 Obravnava dednega melanoma – izr. prof. dr. Marko Hočevar, dr. med.    

12.30 – 12.45 Obravnava dednega raka ščitnice –  izr. prof. dr. Nikola Bešič, dr. med.                                                        

12.45 – 13.00  Genetsko svetovanje – delovanje ambulante za genetsko svetovanje na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana – mag. Mateja Krajc, dr. med.       

13.00 – 13.15  Etični vidiki dednih rakov –  akad. prof. dr. J. Trontelj, dr. med./T. Žakelj (Komisija za 
medicinsko etiko)                                                            

13.15 – 14.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK      


