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CV Društva za boj proti raku in drugim kroničnim 

nenalezljivim boleznim; Društvo - ko-RAK.si 
 
Pobuda (Odbora) za ponovno obuditev delovanja Društva: november 2012 
Uradni Občni zbor ob ponovni vzpostavitvi delovanja Društva: junij 2013 

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

Podpredsednica Društva: prim. Nataša Fikfak, dr. med. 
Število članov Društva: 88 (avgust 2015) 

 
 

Posebna priloga CV: KLIPING novinarskega poročanja o delu Društva 

 

 
Izvedene aktivnosti  
 
Oktober – december 2012 
 

1. Konferenca o azbestu in raku za strokovno javnost 
 

     Nova Gorica, 17.10. 2012,  
            Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 

            Število udeležencev: 19 

 
2. Regijska konferenca o cepljenju (in preprečevanju raka)  

 
     Nova Gorica, 7.11.2012,  

           Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 

           Število udeležencev: 69 
           Novinarska konferenca ob dogodku: DA 

 
V LETU 2013 

 

Januar – december 
 

1. Simpozij za strokovno javnost o raku debelega črevesa in danke 
 

      Nova Gorica, 26. marec 2013  
            Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 

            Število udeležencev: 87 

            Novinarska konferenca: DA 
 

2. Novinarska konferenca ob svetovnem dnevu zdravja 
 

Nova Gorica, 10.4. 2013,  

Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 
 

3. Novinarska konferenca o cepljenju (in preprečevanju raka) 
 

Nova Gorica, 24.4.2013,  
Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 

 



 
______________________________________________________________________________________________ 

DRUŠTVO ko-RAK.si  

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica 

T: 05 3331378 / E: info@ko-rak.si / www.ko-rak.si 

 

 

 

 

 

4. Pregled kožnih znamenj za splošno javnost, Društvo v soorganizaciji  z ZZV NG 

 
      Nova Gorica, 28.5.2013 

            Novinarska konferenca: DA 
 Specialistki dermatologinja in onkologinja sta brezplačno pregledali (kožna znamenja in  

            melanom) pri 100 predhodno prijavljenih občankah in občanih.   

             

5. Simpozij za strokovno javnost o možganski kapi in uvedbi telekapi v Goriško regijo 
 

      Nova Gorica, 18.6.2013,  

            Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 
            Število udeležencev: 80 

            Novinarska konferenca: DA 
 

6. Aktivnosti v povezavi z ROŽNATIM OKTOBROM – mednarodnim mesecem boja 
proti raku dojk  
- Izdelava zloženke RAK DOJK 

     September 2013, naklada 3.000 izvodov 
 

- Postavitev stojnic v treh nakupovalnih centrih in delitev informativnih gradiv  
Nova Gorica, 8.10.2013 

 

- Organizacija dobrodelnega Teka in hoje za upanje v soorganizaciji z 
EuropaDonna in Športnim društvom Mark - Šempeter 

      Nova Gorica, 12.10.2013 
            Število udeležencev: cca 600 

 

Humanitarni tek in hoja, ki ju Društvo Goriška proti raku (DGPR ) organizira skupaj z 
EuropaDonna in Športnim društvom Mark iz Šempetra. V okviru vodene prireditve je bila 

postavljena preventivna stojnica, na kateri so zdravstveni strokovnjaki podajali aktualne 
informacije, odgovore na vprašanja in preventivne nasvete. Na učnem modelu dojk smo 

udeleženke učili samopregledovanja dojk. Obiskovalcem smo razdelimo ZV gradiva o raku in 

zdravem življenjskem slogu ter rožnate pentlje. 

 
- Organizacija likovnega natečaja med srednješolci Goriške regije na temo Rožnatega 

oktobra 
Število sodelujočih: 21 ekip; v gledališki dvorani Gimnazije so bile podeljene tri nagrade 

(nagrajeni 4 plakati – dve tretji nagradi); zmagovalni plakat smo uporabili kot uradni plakat, ki 
ga Društvo uporablja in ga bo uporabljalo za promocijo in ozaveščanje o raku dojk. 

- Simpozij za strokovno javnost o raku dojk in okrogla miza – Dora, kje si? 
            Nova Gorica SNG - NG, 16.10.2013, Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 
            Število sodelujočih: 170 

            Novinarska konferenca: DA 

 

- Podpis svečane zaveze za skupna prizadevanja za omejitev raka dojk 
           Nova Gorica, gledališka dvorana Gimnazije, 23.10.2013 
           Število podpisnikov svečane zaveze: 15 (predstavniki bolnišnice, zdravstvenih domov, lekarn,  

           občin …) 

 
7. Regijska konferenca o cepljenju (in preprečevanju raka) 

 
     Nova Gorica, 26.11.2013,  

            Društvo v soorganizaciji z ZZV NG 
            Število udeležencev: 49 

            Novinarska konferenca: DA 
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8. Donatorstvo 

 
Šempeter pri Gorici, 23.12.2014 

Društvo je zbralo sredstva in jih namenilo za nakup infuzijske črpalke (2.500 €) za Ambulanto 

za aplikacijo zdravil poliklinike internistične službe splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« 

Nova Gorica v Šempetru. Donacija je bila predana prim. Nataši Fikfak, dr.med. 
 

9. Organizacija in izvedba Občnega zbora, sestankov IO in drugih pomembnih srečanj   
Člani Izvršnega odbora (IO) društva se redno sestajajo na sestankih, ki so praviloma enkrat 

na štiri do šest tednov. Na njih pregledamo izvedene aktivnosti in naredimo načrt novih v 

naslednjem kratkoročnem obdobju. V lanskem letu je bilo pet sestankov IO. 

           Društvo je organiziralo dva Občna zbora, in sicer 27.6.2013 ter 18.12.2013 
 

 
V LETU 2014 

Januar  – december 

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

vratu (RMV)  
 
Nova Gorica, januar 2014 

Sporočilo je bilo posredovano mreži lokalnih in nacionalnih medijev ter objavljeno na spletni 

strani Društva.  
  

2. Program telesne vadbe: VADI RAD 

 
Nova Gorica, februar – junij 2014  

Število udeležencev: 10 – 15  
Društvo je organiziralo tedenska srečanja in izvedbo telesne vadbe z bolnicami z rakom dojk. 

Program je potekal v predavalnici NIJZ OE Nova Gorica.     
 

3. Sporočilo za javnost ob mesecu boja proti raku   
 
Nova Gorica, marec 2014 

V mesecu marcu smo novinarjem poslani aktualne podatke o raku debelega črevesa in danke 

za  Slovenijo.   

 
4. Simpozij za strokovno javnost o boleznih pljuč »Za zdrava pljuča« 

 
      Nova Gorica, 13.3.2014,  

  Društvo v soorganizaciji z NIJZ OE Nova Gorica 
             Število sodelujočih: 65 

             Novinarska konferenca: DA 

 
5. Sporočilo za javnost ob evropskem tednu cepljenja 

 
Nova Gorica, april 2014 

Javnost smo ozaveščali o boleznih proti katerim cepimo, tudi v povezavi s preprečevanjem 

raka.  
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6. Predavanje o raku 

 
Nova Gorica, 28.5.2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 
pripravil predavanje o raku.    

 

7. Predavanje o možganski kapi 
 

Opatje selo, 29.5.2014 
Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je pripravil predavanje za splošno javnost o možganski kapi.  

 

8. Novinarska konferenca ob boku regijskega srečanja cepiteljev 
 

Nova Gorica, 3.6.2014 
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 o HPV  
 

Solkan, 10.6.2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za zdravstvene delavce pripravil predavanje, na katerem 
je predstavil aktualne podatke okuženosti s HPV in opozoril na pomen cepljenja proti okužbi s 

HPV.   
 

10. Predavanje o HPV 
 
Temnica na Krasu, 11.6.2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je vodil delavnico o pomenu cepljenja proti virusni okužbi 
HPV. Delavnica je bila namenjena splošni javnosti.   
 

11. Predavanje o krvnih rakih 
 
Bilje, 9.11.2014 

Prim. Nataša Fikfak, dr. med., je za splošno javnosti predavala o krvnih rakih.   

 
12. Simpozij o krvnih rakih 
 
Dobrovo, 17.9.2014, Društvo v soorganizaciji s SB Šempeter 

Število sodelujočih: 125 

Novinarska konferenca: DA 
  

13. Izdelava zloženke MALIGNI LIMFOM 
 
September 2014 

Naklada: 3.000 izvodov 
 

14. Aktivnosti v povezavi z ROŽNATIM OKTOBROM – mednarodnim mesecem boja 
proti raku dojk 

  
Kobarid, 2. 10. 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 
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- Delovni sestanek skupine vseh pomembnih deležnikov 

 
Nova Gorica, 8.10.2014 
- (strokovni, politični in mnenjski voditelji in odločevalci) za uvedbo presejalnega programa 

za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA na Goriškem (v organizaciji Društva in ROJZ - 

Regijski odbor za javno zdravje NIJZ OE NG); 
 

- Predavanje o raku dojk  
 

Komen, 10.10. 2014  

Mojca Humar, dr. med., je pripravila predavanje za splošno javnost. 
 

- Tek in hoja za upanje 
 
Šempeter pri Novi Gorici, 11.10.2014  

Število udeležencev: cca 400 
Dobrodelni dogodek Tek in hoja za upanje (v Šempetru pri NG), ki sta ga Društvo (DGPR) in 

NIJZ OE NG organizirala skupaj z EuropaDonna in Športnim društvom Mark iz Šempetra. 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. 
 

- Predavanje o raku dojk 
 
Miren, 14.10.2014 

Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., je pripravila predavanje za splošno javnost. 

 

- Predavanje o raku dojk 
 
Ajdovščina, 17.10.2014 

Prim. Neda Bizjak, dr. med., je pripravila predavanje za splošno javnost. 

 

15. Predavanje o sodobni obravnavi bazalnoceličnega karcinoma 
 

Solkan, 21.10.2014 
Strokovna sekcija Društva GPR je za strokovno javnost organiziralo predavanje na temo Kožni 

raki:  
      sodobna obravnava BCC. Predavala je Vesna Tlaker Žunter, dr.med. 

 
16. Predavanje o razširjenosti raka v Severni Primorski  

 
Tolmin, 18.11.2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je v knjižnici Cirila Kosmača Tolminu predaval o bremenu 

raka na Goriškem.  
  

17. Predavanje o raku prostate 
 

Miren, 19.11.2014 
Andrej Gerljevič, dr. med., je za splošno javnost predaval o raku prostate. 
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18. Delavnica o potrebah bolnikov z RDČD  
 

Bled, 19.11.2014 
Doc. dr. Marko Vudrag in Maja Južnič Sotlar sta za udeležence regijskega srečanja družbe 

Sanofi Aventis pripravila in vodila delavnico z naslovom: Potrebe bolnikov z rakom debelega 
črevesa in danke. 

  

19. Predavanje o kronični ledvični bolezni 
 

Zemono, 26.11.2014 

Strokovna sekcija Društva GPR je za strokovno javnost organizirala dve predavanji o KLB.  
           Predavala sta Alijana Trošt Rupnik, dr. med., ter Dimitrij Klančič, dr. med., iz SB Šempeter. 

 
20. Predavanje o raku 

 
Banjšice, 3.12.2014 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za splošno javnost pripravil predavanje o razširjenosti 
raka med splošno populacijo, presejalnih programih, pomenu ozaveščenosti in odprava mitov 

ter stereotipov o raku. 

 
21. Donatorstvo 
 
Šempeter pri Gorici, 30.12.2014 

Društvo je zbralo sredstva in jih namenilo za nakup infuzijske črpalke (2.500 €) za Ambulanto 

za aplikacijo zdravil (odsek za hematologijo in onkologijo) poliklinike internistične službe 

splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica v Šempetru.  
 

22. 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 (27.3.2014) ter še dva sestanka z  

           Regijskim odborom za javno zdravje. 
   

 

V LETU 2015 
Januar  - december 

 
1. Predavanje o raku 
 
Kobarid, 22.1.2015 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za splošno javnost pripravil predavanje o razširjenosti 
raka med splošno populacijo, presejalnih programih, pomenu ozaveščenosti in odprava mitov 

ter stereotipov o raku. 

 
2. Predavanje o raku 
 
Nova Gorica, 4.2.2015 

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za splošno javnost pripravil predavanje o razširjenosti 
raka med splošno populacijo, presejalnih programih, pomenu ozaveščenosti in odprava mitov 

ter stereotipov o raku. 
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3. Sporočilo za javnost o HPV in raku dojk 
 
Nova Gorica, februar 2015 

- V mesecu februarju smo novinarjem poslani aktualne podatke o cepljenju in 
precepljenosti proti HPV in podatke o raku dojk za  Slovenijo.  

- Ciljnim populacijam smo posredovali plakate in zloženke o HPV in o raku dojk.  

 
4. Sporočilo za javnost ob mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke 
  
Nova Gorica, marec 2015 

V mesecu marcu smo novinarjem poslani aktualne podatke o raku debelega črevesa in danke 

za  Slovenijo.   

 

5. Predavanje za stokovno javnost - Smernice in sodobna obravnava RDČ 
 
Solkan, 5.3.2015 

Ob evropskem mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke (RDČD) in slovenskem 

tednu boja proti raku je Društvo ko-RAK.si za strokovno javnost organizirala predavanje o 
RDČ. Najvidnejši slovenski strokovnjaki s tega področja so strokovni javnosti predstavili 

novosti in napoved novih pristopov v zdravljenju raka debelega črevesa in danke.  

 

6. Simpozij za strokovno javnost – Paliativna oskrba 
 

 Nova Gorica, 25.3.2015 
Namen simpozija je bilo strokovni javnosti predstaviljeno celostno lajšanje simptomov 

neozdravljivo bolnih, oblike zdravljenja težkih neozdravljivih bolnikov, aktualno stanje na 
področju palliative in o organiziranosti paliativne oskrbe v Sloveniji, državnem programu 

paliativne oskrbe, psihosocilani podpori, lajšanju bolečin, prehrani paliativnega bolnika,… 

        Simpozija se je udeležilo 170 udeležencev. 
 

7. 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. Do septembra 2015 je bilo 6 sestankov 

Izvršnega odbora. 
           Društvo je v letu 2015 organiziralo in izvedlo redni Občni zbor (19. 3. 2015) in izredni Občni   

           zbor (14. 4. 2015) ter sestanek z Regijskim odborom za javno zdravje (19. 2. 2015). 

 
8. Projekt Več zdravja v Občini Kanal ob Soči  

 
KS Ročinj, KS Kal nad Kanalom (Občina Kanal ob Soči),  april, maj 2015 

Dogodki na področju preventive in promocije zdravja (predavanja; delavnice; individualne 

meritve) za okrog 300 različnih ciljnih skupin, usklajeni s predstavnico RSJZ za občino Kanal 

ob Soči, letos pa izvedeni v dogovoru in z ravnateljico OŠ Kanal, predsednikom DU Kanal ter 

lokalnimi koordinatorji Živimo zdravo KS Ročinj, Kal nad Kanalom, Levpa in Kambreško. 

 
9. Individualne meritve  
 
Deskle, 9.6.2015 in  Kanal ob Soči,  18.6.2015 

- Individualne meritve za obiskovalce marketa v Desklah 9. 6. 2015 in  v Kanalu ob Soči, 

18.6.2015. 

10.  Projekt Več zdravja v Občini Brda 
 

Dobrovo, 13.4.2015  
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Dogodki na področju preventive in promocije zdravja za okrog 300 različnih ciljnih skupin, 

usklajeni s predstavnikom ROJZ za Občino Brda ravnateljico OŠ Dobrovo in POŠ Kojsko, vodjo 

Vrtca Dobrovo ter lokalnimi koordinatorji VS Hum – VS Kojsko, VS Šmartno in VS Višnjevik: 

- Preventivna akcija  POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE. 
 

11. Program telesne vadbe: VADI RAD 
 

Nova Gorica, april - julij 2015 
Število udeležencev: 15  
Društvo je organiziralo 12 tedenski program telesne vadbe specifične za bolnice z rakom dojk.  

Od aprila 2015 poteka program strukturirane vadbe za bolnice z rakom dojk - »VADI RAD«. 

Letos je vodenje vadbe prevzela diplomantka kineziologie. Vadba poteka 2 – 3 krat tedensko 

na prostem ali v fitnesu. Pri udeleženkah vadbe se je opravilo tudi meritve parametrov telesne 
zmogljivosti. 

 
12. Sporočilo za javnost ob mesecu boja proti melanomu in kožnemu raku  
   
Nova Gorica, maj 2015 

Novinarjem smo poslani aktualne podatke o melanomu in raku kože za  Slovenijo.   

 
13. Pregled kožnih znamenj 
 
Nova Gorica, 29. 5. 2015 in Dobrovo, 30. 5. 2015 

Društvo ko-RAK.si je organiziralo ob svetovnem dnevu melanoma brezplačne preglede kožnih 

znamenj v dveh ambulantah (dve specialistki dermatologije). Pregledanih je bilo 75 ljudi.  

 

14. Info točka 
 

Nova Gorica, 4.9.2015 
Konferenca za medije in otvoritev INFO točke na Gradnikovi v Novi Gorici pri centru Karitas. 
INFO točka bo delovala na Ulici Gradnikove brigade v prostorih Karitas, bo združevala različne 
nevladne in humanitarne organizacije, med drugim tudi Društvo ko-RAK.si. Informiranost 
občanov, še posebej pa ranljivih skupin, mora biti pravilna in ponujena v pravem času. 
Nekateri ljudje (posebej to velja za invalide, kronične in težje bolnike, brezdomce, odvisnike, 
žrtve družinskega nasilja, brezposelne, starejše osebe …) se težko odločajo, da potrkajo na 
vrata pristojnih institucij. Informacijska pisarna je namenjena prav tem skupinam. Cilj vseh 
organizacij, ki smo osnovale pisarno, je prepoznati problem in predvsem prosilce napotiti na 
ustrezno rešitev. 

 

15. Program telesne vadbe: VADI RAD  
 
Nova Gorica, september - november 2015 
Število udeležencev: 18. 
Na pobudo Društvo ko-RAK.si smo organizirali drugi ciklus 12 tedenskega programa telesne 
vadbe specifične za bolnice z rakom dojk.  
Od 15. 9. 2015 je potekal program strukturirane vadbe za bolnice z rakom dojk - »VADI RAD« 
pod vodstvom diplomantke kineziologie. Vadba je potekala 2 - 3 krat tedensko na prostem, v 
dvorani ali v fitnesu. Pri udeleženkah vadbe se je opravilo tudi meritve parametrov telesne 
zmogljivosti. 
   
 

16. Projekt Več zdravja v Občini -  september – november 2015 
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Občina Kanal ob Soči KS Ročinj, KS Kal nad Kanalom, KS Kambreško (Občina Kanal ob Soči); 
Mestna občina Nova Gorica - KS Banjšice; 
Občini Brda - Vaška skupnost Hum - Kojsko, Višnjevik, Vaška in Šmartno; 
Občini Miren-Kostanjevica – Krajevna skupnost Bilje in Miren. 
Dogodki na področju preventive in promocije zdravja za okrog 300 prebivalcev KS Ročinj, KS 
Kal nad Kanalom, KS Kambreško, usklajeni s predstavnico RSJZ za Občino Kanal ob Soči in v 
dogovoru s predsednikom DU Kanal ter lokalnimi koordinatorji. 
Dogodki na področju preventive in promocije zdravja za okrog 500 prebivalcev KS Banjšice, 
usklajeni s predstavnico RSJZ za Mestno občino Nova Gorica in v dogovoru in z lokalno 
koordinatorko KS Banjšice in predsednikom Društva invalidov Nova Gorica. 
Dogodki na področju preventive in promocije zdravja za okrog 300 prebivalcev Občine Brda, 
usklajeni s predstavnikom RSJZ za Občino Brda in v dogovoru z lokalnimi  koordinatorji Vaške 
skupnosti Višnjevik, Vaške skupnosti Hum - Kojsko in Vaške skupnosti Šmartno. 
 Dogodki na področju preventive in promocije zdravja za okrog 300 prebivalcev Občine  
 Miren-Kostanjevica, usklajeni s predstavnikom RSJZ za Občino Miren – Kostanjevica. 
 

17. Dobrodelni dogodek »Tek in hoja za upanje« - 
 
Šempeter pri Novi Gorici, 3. 10. 2015; Število udeležencev: cca 200. 
Tretji dobrodelni dogodek Tek in hoja za upanje (v Šempetru pri Novi Gorici) je Društvo ko-
RAK.si organiziralo skupaj z EuropaDonna, Športnim društvom Mark iz Šempetra, A.N.D.O.S 
Comitati provinciale di Gorizia in drugimi društvi. V okviru dogodka je bila postavljena 
preventivna stojnica, na kateri so zdravstveni strokovnjaki podajali aktualne informacije, 
odgovore na vprašanja in koristne nasvete. Društvo ko-RAK.si, NIJZ OE Nova Gorica, Društvo 
diabetikov Nova Gorica, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije - podružnica Nova Gorica, 
Ass. D.A.F. - FVG Gorizia, Srednja zdravstvena šola Šempeter so izvedli meritve krvnega tlaka, 
krvnega sladkorja, gleženjskega indeksa, EKG-ja, analizo telesne sestave in učenje 
samopregledovanja dojk na učnem modelu dojk. Obiskovalcem smo razdelimo ZV gradiva o 
raku in zdravem življenjskem slogu ter rožnate pentlje. 
 

18. Simpozij za strokovno javnost z okroglo mizo: »Nekoč strah pred otroško paralizo, danes 
pred cepljenjem«   
 
Rožna Dolina, 13. 10. 2015; Simpozija se je udeležilo 9 predavateljev in 74 udeležencev. 
 

19. Mednarodni posvet »Azbest – nikoli končana zgodba« 
 
Vipolže, Goriška Brda, 23. 10. 2015; Udeležba na simpoziju: 180 udeležencev. 
Na posvetu so domači in mednarodni strokovnjaki razgrnili problematiko in najnovejša 
strokovna dognanja o azbestu, ki je zaznamoval zdravje ljudi tudi v Sloveniji.   
 

20. Izdaja knjižice »Azbest – nikoli dokončana zgodba« - Nova Gorica, oktober 2015  
 
Ob Mednarodnem posvetu »Azbest - nikoli dokončana zgodba« je Društvo ko-RAK.si v 
sodelovanju s Sindikalno organizacijo Brda, Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in 
športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
izdalo knjižica »Azbest - nikoli dokončana zgodba« v nakladi 1000 izvodov. Izdajo knjižice je 
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omogočilo Ministrstvo za zdravje iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov 
varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016. 
 

21. Novinarska konferenca in srečanje za bolnike z rakom pljuč, njihove svojce in zdravstveno 
osebje pod naslovom »Kako živeti z rakom«; 
 

               Šempeter pri Novi Gorici, 6. 11. 2015. 
Mesec november je mesec ozaveščanja o raku pljuč. Društvo ko-RAK.si je sodelovalo na 
novinarski konferenci in srečanju, ki ga je organiziralo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - 
Sekcije za raka skupaj s predstavniki Spošne bolnišnice »Dr. F. Derganc« Nova Gorica. 
Predstavljeno je bilo breme raka pljuč in aktivnosti za njegovo boljše in učinkovitejše 
obvladovanje tako pri vsakem posameznem bolniku kot tudi širše v družbi.  

 
 

22. Briški izzivi – Simpozij »Rak prostate« - Grad Dobrovo, Goriška Brda, 25.11.2015 
 
              Udeležba na simpoziju, skupaj s predavatelji: 108 udeležencev. 

Mesec november je mesec moškega zdravja in ozaveščanja o raku prostate. Namen 
simpozija, ki je potekal v okviru »Briških izzivov« je bil predstaviti strokovni javnosti čimveč 
informacij o diagnostiki in obravnavi bolnikov z rakom prostate raku – kirurško zdravljenje, 
sistemsko zdravljenje, o novostih zdravljenja metastaskega raka prostate, zdravljenje raka 
prostate z radioterapijo, o obvladovanju neželenih učinkov zdravljenja in o ohranjanju 
kakovosti bolnikov z rakom prostate.  

 
23. 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 2015 je bilo 9 sestankov IO. 
Društvo je v letu 2015 organiziralo in izvedlo Občni zbor dne, 19. marca 2014 in izredni občni 
zbor dne, 14. aprila 2015 ter skupni sestanek z Regijskim odborom za javno zdravje. 
Strokovna sekcija Društva se je sestala 15. septembra 2015.  
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