
           

 

 

        

                  

                                    
 

Program »Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS« sofinancira 

Ministrstvo za zdravje RS 

 

 
 

Vabilo 
 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod IZRIIS, Zveza Slovenskih društev za boj proti 
raku, Zveza SUP slovenska unija pacientov, Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor, Posavsko in 

Obsoteljsko društvo za boj proti raku, Združenje za alkoholno politiko in tobak ter Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije 

 

vas ob 

SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI RAKU  

vabimo na javno predstavitev prizadevanj za zmanjšanje rakavih obolenj v RS  

dne 3. februarja 2020, od 10. do 13. ure s kratkim odmorom ob 12h, 

v Hiši Evropske Unije, Ljubljana, Dunajska cesta 20 

Z vami bodo: moderatorka, Bogi Pretnar, novinarka       
Uvodna beseda: ga. Gabrijela Korže, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU, Bruselj 
 
1. Miha Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Vseživljenjski 

pristop: Preprečevanje in zmanjševanje tveganja (UICC priporočila 2020)«, »Europe’s Beating Cancer 

Plan« - Priporočila evropskih NVO k »Načrtu za premagovanje raka« za izboljšanje preventive 

2. Doc. dr. Martina Vrankar, dr. med. spec. Onkolog, »ZAKAJ PREVENTIVA?«, Društvo pljučnih in alergijskih 

bolnikov Slovenija 

3. Mag. Neja Samar Brenčič, Zavod IZRIIS, »Umetna inteligenca v preventivi in zdravljenju raka – strategija 

Evropske komisije«; 

4. Alenka Krenčič Zagode, dr. med. spec. gin in por., ZD Sevnica, Vladimira Tomšič, dipl. m. s.  univ. dipl. 

org., ZD Sevnica, Mojca Vidmar dipl. m. s., ZD Sevnica, »Povezovanje vladnih in nevladnih organizacij 

v učinkovit preventivni skupnostni pristop v Spodnjeposavski regiji«  

5. Predstavitev prvega slovenskega prevoda publikacije evropske zveze ENSP v izdaji Slovenske zveze za 

javno zdravje za zdravstvene delavce, ki se srečujejo z zasvojenimi z nikotinom 

6. Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec., Društvo za boj proti raku Štajerske, »E-svetovalnica društva 

za boj proti raku«  

7. Borut Ambrožič, Zveza SUP slovenska unija pacientov, »Pravni vidiki na področju preventive v povezavi 

z rakom«  

8. Primic-Žakelj Maja, dr.med., Zveza slovenskih društev za boj proti raku, »Evropski kodeks proti raku« 
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Po opoldanskem odmoru se bodo na priložnostni okrogli mizi, ki bo omogočala tudi vprašanja, predstavili 

zanimivi sogovorniki iz Društva staršev otrok z rakom Jonatan Prijatelj, Malih vitezov, združenja 

nekdanjih otrok z rakom, in Lions distrikta 129 Slovenija, prav tako zavezanega pomoči otrokom z rakom 

 

NE  ZAMUDITE  PREGLEDA  NAJNOVEJŠEGA  STANJA  NA  PODROČJU RAKA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


