Spodbuda in povabilo k aktivnemu udejstvovanju na področju preventive raka
ob Evropskem tednu boja proti raku 2021

POGRAM EVROPSKEGA TEDNA BOJA PROTI RAKU 2021
»Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«
25. – 31. maj 2021

Torek, 25. 5. 2021

Medijska kampanja »Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku« z izjavo za javnost ter objavo
kratkih animiranih filmov na temo 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku na nacionalnih in
lokalnih TV postajah, avtobusih LPP, v čakalnicah zdravstvenih domov, po knjižnicah in socialnih
omrežjih (medijska kampanja se bo začela v tem tednu in bo trajala čez poletje).
Sreda, 26. 5. 2021

Aktivnosti Zveze, regijskih društev in Mladih ambasadorjev Evropskega kodeksa proti raku na
slovenskih srednjih šolah in preko socialnih omrežjih s povabilom dijakom, da si na mobilne telefone
naložijo igrico Wasaby. Koliko slovenskih dijakov bo uspešno zaključilo preizkušnjo do konca poletja?
Četrtek, 27. 5 2021

Spletni seminar za učitelje »ABC o HPV«. Spletni seminar bo potekal v sodelovanju s strokovnjaki
Onkološkega inštituta Ljubljana, NIJZ in Ginekološke klinike UKC Ljubljana preko platforme Zoom.
Preliminarni program:

o S HPV povezane bolezni pri ženskah

prof. dr. Špela Smrkolj dr. med., Ginekološka klinika UKC Ljubljana

o S HPV povezane bolezni pri moških

Miha Oražem, dr. med. in dr. Blaž Grošelj, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

o Kako deluje cepivo proti HPV in zakaj se je modro cepiti

dr. Urška Ivanuš, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku

o Program cepljenja proti HPV, učinkovitost in varnost – izkušnje iz Slovenije in tujine
Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

o Kako nam je uspelo na Koroškem

Neda Hudopisk, dr. med., Območna enota Ravne, Nacionalni inštitut za javno zdravje

o Šola in starši – skupaj za cepljenje

Fani Čeh, učiteljica svetnica, Vzgojno izobraževalna komisija Zveze

Petek, 28. 5. 2021 (oziroma ves teden)

Regijske aktivnosti s predstavitvijo dela Društev za boj proti raku Slovenije v okoljih kjer delujejo. Za
podroben program aktivnosti se obrnite na regijska društva za boj proti raku, kontaktni podatki društev
so dostopni tudi na: http://www.protiraku.si/Drustva
Stojnice mladih ambasadorjev Evropskega kodeksa proti raku na srednjih šolah ali drugje.
Ponedeljek, 31. 5. 2021 (Svetovni dan brez tobaka)

Zaključek programa »Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje« 2020/21 z nagradnim žrebanjem po
regijskem principu, letos v Murski Soboti.
Vabimo vas, da se pridružite slovenskemu tednu za boj proti raku in v okviru svojih zmožnosti in svojih
aktivnosti prispevate k večji ozaveščenosti o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka ter
raziskovanju na področju raka. Naj priporočila proti raku ne obvisijo v zraku!

