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Popravek in pojasnilo k članku Izobraževanje
o uporabi medicinske konoplje in kanabinoidov
pri paliativni oskrbi pacientov
(objavljen v ISIS, leto XXV, št. 12., 1. december 2016)
Spoštovani!
V članku z naslovom Izobraževanje o uporabi medicinske konoplje in
kanabinoidov pri paliativni oskrbi
pacientov (avtor ni naveden), objav
ljenem v ISIS, leto XXV, št. 12., 1.
december 2016, na strani 22 v rubriki
Iz dela zbornice, je zapisanih nekaj
netočnih navedb, ki zahtevajo popravek in dodatno pojasnilo. Prosim, da
se popravek objavi v skladu z določbami 27. člena Zakona o medijih, ki
določa, da se popravek objavi brez
sprememb in dopolnitev, in sicer v
prvi naslednji izdaji medija. Prosim,
da skladno z Zakonom o medijih
objavite naslednji popravek:
V članku je napačno zapisan
naslov izobraževanja, pravi naslov je
‚Šola o uporabi kanabinoidov in
medicinske konoplje v medicini‘ (ne
paliativni oskrbi pacientov).
V članku je netočno zapisan del
petega stavka v članku, ki se nanaša
na izvedeno novinarsko konferenco:
»…so sodelovali domači in tuji
strokovnjaki, ki so na kratko povzeli
vsebino svojih predavanj: asist.
Milan Krek, dr. med., Nacionalni
inštitut za javno zdravje, prof. dr.

Gorazd Drevenšek, dr. Ilya Reznik,
Izrael, dr. Lumir Hanuš, doc. dr.
Tanja Bagar.« Zapis je netočen, saj
asist. Milan Krek na tej šoli ni imel
predavanja. So pa imeli predavanje ob
naštetih še nekateri drugi strokovnjaki, ki jih nenavedeni avtor tega poročila žal ne omenja, ob tem pa je oblika
stavka zavajajoča do bralca, saj daje
vtis, da drugih predavateljev razen
naštetih sploh ni bilo. V zapisu manjkajo še naslednji predavatelji te šole:
prim. mag. Dušan Nolimal, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Matej
Červek, Nevrološka klinika UKC
Ljubljana, prim. Jožica Červek,
Onkološki inštitut Ljubljana, prof. dr.
Matjaž Zwitter.
Netočno naštevanje predavateljev
v tem ‚poročilu‘ strokovne šole je
nekorektno tudi zato, ker sva bila med
drugim izpuščena tista dva predavatelja, Matej Červek, dr. med., in Jožica
Červek, dr. med., ki sva – brez lažne
skromnosti – praktično sama opravila
naslednje strokovno delo za izvedbo
te šole: sestavila in priredila za naše
razmere po mednarodnih kurikulumih strokovni program, privabila
predavatelje, pripravila strokovna
izhodišča predavateljem za vsako

predstavljeno področje posebej,
opravila strokovno recenzijo prispevkov, uredila zbornik predavanj,
sestavila test za preverjanje znanja za
udeležence.
Netočno poročilo, objavljeno v
ISIS, je žal zgolj le nadaljevanje
nekorektnega sodelovanja nekaterih
članov programskega odbora pri
organizaciji novinarske konference,
saj niso upoštevali opozoril, da se vsi
predavatelji ne bodo mogli udeležiti
predstavitve za novinarje ob predvideni uri zaradi njihovih takrat potekajočih predavanj. Predstavitev je bila
zato nekorektna tudi do novinarjev,
saj jim je bil predstavljen le del
strokovnih vsebin šole, umanjkal pa je
bistveni del – uporaba kanabinoidov v
onkologiji, na čemer je bil pravzaprav
poudarek tega prvega modula šolanja.
Bralce ISIS vabim, da si celovito
poročilo o šoli preberejo v internem
glasilu Onkološkega inštituta ONKOskop, št. 5, december 2016.
S spoštovanjem,
prim. Jožica Červek, dr. med.,
Onkološki inštitut Ljubljana, članica
programskega odbora šole in strokovna recenzentka prispevkov

