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Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 
 

 

Predsednik Društva GPR: doc. dr. Marko Vudrag, dr. med. 

Podpredsednica Društva GPR: prim. Nataša Fikfak, dr. med. 

Število članov v letu 2014: 77 

 
1. Sporočilo za javnost ob Evropskem tednu preprečevanja raka na materničnem 

vratu (RMV), januar 2014   
Sporočilo je bilo posredovano mreži lokalnih in nacionalnih medijev ter objavljeno na 
spletni strani društva.   

 
2. Sporočilo za javnost ob mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke, 

marec 2014  
V mesecu marcu smo novinarjem poslani aktualne podatke o raku debelega črevesa 
in danke za Slovenijo.   

 
3. Simpozij »Za zdrava pljuča«, 13. marec 2014 

Društvo GPR je v soorganizaciji z NIJZ OE Nova Gorica v Novi Gorici organziralo 
Simpozij za strokovno javnost o bolezni pljuč. 
 Število sodelujočih: 65 
 Novinarska konferenca: DA 
 

4. Program telesne vadbe »VADI RAD«, 18. marec – 11. junij 2014   
Društvo je v obdobju marec-junij organiziralo tedenska srečanja telesne vadbe 
namenjena bolnicam z rakom dojk. V okviru programa je bilo 36 srečanj, udeležilo se 
ga je povprečno med 10-15 udeleženk. Program se je izvajal delno v predavalnici 
NIJZ OE Nova Gorica in v Panovcu. Program je bil za udeleženke brezplačen. 
 

 
 

5. Sporočilo za javnost ob evropskem tednu cepljenja, april  2014 
Javnost smo ozaveščali o boleznih proti katerim cepimo, tudi povezanih z rakom.  

 
6. Predavanje »Breme raka na Primorskem«,  28. maj 2014 

Za Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske smo pripravili in izvedli predavanje 
na temo Breme raka na Primorskem. Predaval je doc. dr. Marko Vudrag, dr. med.. 
Predavanje je bilo za udeležence brezplačno. 
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7. Predavanje »Vse o možganski kapi«, 29. maj 2014 
V Krajevni skupnosti Opatje selo v Občini Miren-Kostanevica je doc. dr. Marko 
Vudrag, dr. med. predaval o možganski kapi. Predavanje je bilo za udeležence 
brezplačno. 

   

 
8. Novinarska konferenca ob boku regijskega srečanja cepiteljev, 3. junij 2014 

Na novinarski konferenci so ugledni predavatelji skupaj s obolelim za KME 
predstavnikom medijev sporočili pomen cepljenja proti okužbam, ki jih prinaša ugriz 
klopa.   

 
9. Izobraževalna delavnica na temo HPV, 10. junij 2014 

Zdravstvenim delavcem smo predstavili aktualne podatke okuženosti s HPV in 
opozorili na pomen cepljenja proti okužbi s HPV. Predaval je doc. dr. Marko Vudrag, 
dr.med.. Izobraževalna delavnica je bila za udeležence brezplačna. 
 

10. Predavanje na temo »HPV in rak materničnega vratu«, 11. junij 2014 
Delavnica o pomenu cepljenja proti virusni okužbi HPV je potekala v Krajevni 
skupnosti Temnica na Krasu v Občini Miren-Kostanjevica. Predaval je doc. dr. Marko 
Vudrag, dr. med.. Predavanje je bilo za udeležence brezplačno. 
  

 

 
11. Predavanje »Krvni raki«, 9. september 2014 

O krvnih rakih je na srečanju v Krajevni skupnosti Bilje v Občini Miren-Kostanjevica 
predavala prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.. Predavanje je bilo za udeležence 
brezplačno. 
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12. Simpozij o »Krvnih rakih«,  17. september 2014  
Strokovno srečanje na Dobrovem v Goriških brdih v soorganizaciji s SBG Šempeter  
Število sodelujočih: 109 
Novinarska konferenca: DA 
  

13. Predavanja, delavnice in druge aktivnosti na temo raka dojk, »ROŽNATI oktober 
2014« 
 
2. oktober 2014 – pomoč pri ustanovitvi Društva proti raku dojk Posočje v Kobaridu in 
poslana izjava za lokalne medije v zvezi z rakom dojk in aktivnostmi za Rožnati 
oktober. Predavanje je bilo za udeležence brezplačno.      
 

- 8. oktober 2014 –  delovni sestanek skupine za uvedbo presejalnega programa za 
zgodnje odkrivanje raka dojk DORA na Goriškem (Društvo in ROJZ - Regijski odbor 
za javno zdravje pri NIJZ OE NG). 
 

10. oktober 2014 v Občini Komen v prostorih kulturnega doma Komen je o raku dojk 
predavala Mojca Humar, dr. med., spec.. Predavanje je bilo za udeležence 
brezplačno. 
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14. oktober 2014 v Krajevni skupnosti Miren v Občini Miren-Kostanjevica je o raku 
dojk predavala Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., spec.. Predavanje je bilo za 
udeležence brezplačno. 

 

  
 
17. oktober 2014 v Domu krajanov Ajdovščina v Občini Ajdovščina je o raku dojk 
predavala prim. Neda Bizjak, dr. med., spec.. Predavanje je bilo za udeležence 
brezplačno. 

 
14. »Tek in hoja za upanje«, 11. oktober 2014 

Dobrodelni dogodek je potekal v Šempetru pri Novi Gorici. Organizirali so ga Društvo 
Goriška proti raku (Društvo GPR) in NIJZ OE Nova Gorica skupaj s Športnim 
društvom Mark Šempeter in EuropaDonna. V okviru dogodka je bila postavljena 
preventivna stojnica, na kateri so zdravstveni strokovnjaki podajali aktualne 
informacije, odgovore na vprašanja in koristne nasvete. Na učnem modelu dojk smo 
prikazali pravilni način samopregledovanja dojk. Obiskovalcem smo razdelimo ZV 
gradiva o raku in zdravem življenjskem slogu ter rožnate pentlje. Udeležencev 
dogodka je bilo cca 350.   
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15. Predavanje »Kožni rak«, 21. oktober 2014 
Strokovna sekcija Društva GPR je za strokovno javnost organizirala predavanje na 
temo kožni raki. Predavala je Vesna Tlaker Žunter, dr. med.. Izobraževalna 
delavnicaje bilo za udeležence brezplačno. 

 
16. Predavanje »Razširjenost raka na Severnoprimorskem«, 18. november 2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med. je v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu predaval o 
bremenu raka v Severnoprimorski regiji. Predavanje je bilo za udeležence 
brezplačno. 
  

17. Predavanje »Rak prostate«, 19. november 2014 
O težavah in raku prostate je v mesecu moškega zdravja v v Krajevni skupnosti Miren 
v Občini Miren-Kostanjevica predaval Andrej Gerljevič, dr. med.. Predavanje je bilo za 
udeležence brezplačno. 
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18. Predavanje »Kronična ledvična bolezen«, 26. november 2014 
Strokovna sekcija Društva GPR je za strokovno javnost organizirala predavanji na 
temo KLB. Predavala sta Alijana Trošt Rupnik, dr. med. ter Dimitrij Klančič, dr. med. iz 
SBG Nova Gorica. Izobraževalna delavnicaje bilo za udeležence brezplačno. 
 

19. Predavanje »Rak«, 3. december 2014 
Predavanje (za splošno javnost na temo razširjenosti raka med splošno populacijo, 
presejalni programi, ozaveščenost, odprava mitov in stereotipov o raku. Predavatelj 
doc. dr. Marko Vudrag, dr. med.. Predavanje je bilo za udeležence brezplačno. 
 

20. Donatorstvo, 30. decembra 2014 
Društvo je zbralo sredstva in nabavilo infuzijsko črpalko v vrednosti 2.500,00 € za 
Ambulanto za aplikacijo zdravil - Odsek za hematologijo in onkologijo Poliklinike 
Internistične službe Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v 
Šempetru. Donacija je bila predana odseku dne 30. decembra 2014. 
 

 
 

21. Organizacija in izvedba Občnega zbora, sestankov IO in drugih pomembnih 
srečanj   
Člani Izvršnega odbora (IO) društva se redno sestajajo na operativnih sestankih, ki so 
praviloma enkrat na štiri do šest tednov. Na njih pregledamo izvedene aktivnosti in 
naredimo načrt novih v naslednjem kratkoročnem obdobju. V letu 2014 je bilo 9 
sestankov IO. 
Društvo je v letu 2014 organiziralo in izvedlo Občni zbor dne, 27. marca 2014 ter dva 
sestanka z Regijskim odborom za javno zdravje. 
 

 
Nova Gorica, 27. marec 2015 
 
 
Poročilo pripravila: 
Damjana Sušanj 
Tajnica Društva GPR  

       
    doc. dr. Marko Vudrag, dr.med., spec.  
          predsednik Društva GPR 
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