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V zadnjem Ëasu se v nekaterih medijih vrstijo
prispevki in Ëlanki o novi metodi odkrivanja
bolezni dojk, o tako imenovani
radiotermometriji, ki pa pri nas in v razvitem
svetu πe ni preverjena. Kljub temu da njeno
delovanje πe ni do kraja dognano, je naπa
predsednica, prim. Mojca SenËar, dr. med., ki
je 36 let delala na Onkoloπkem inπtitutu in je
pred 23 leti tudi sama zbolela za rakom dojk, o
umestnosti uporabe te metode povpraπala
strokovnjake z Onkoloπkega inπtituta.

Zakaj je to storila? Predvsem zato, ker je na sedeæ Europe Donne
priπlo pismo bolnice z zdravstveno dokumentacijo, ki je dokazovala,
da so ji po preiskavi s to metodo zagotovili, da nima raka dojk. Le dva
meseca kasneje pa se je pokazalo drugaËe.
Ni stvar Europe Donne, slovenskega zdruæenja za boj proti raku dojk,
da uredi kaos, ki vlada na podroËju komplementarne medicine, je pa
zagotovo njena dolænost, da na to opozori pristojne (Ministrstvo za
zdravje, Zdravniπko zbornico, Dræavno etiËno komisijo, Onkoloπki
inπtitut, RSK za onkologijo itd.) in javnost.
Zavedamo se moËi novinarstva.
Dobro novinarstvo je neprecenljivo za πirjenje vedenja o
pomembnosti zdravega naËina æivljenja. Dobri prispevki na primeren
in obenem strokoven naËin govorijo o pomenu zgodnjega odkrivanja
razliËnih bolezni, o naËinih zdravljenja, o seznanjanju z bolnikovimi
pravicami, o tem, kam naj se obrnejo, Ëe zboli njihova duπa in telo
itd. Takπni prispevki so nepogreπljivi, saj vemo, da dobro zdravstveno
novinarstvo reπuje æivljenja, senzacionalistiËno ali nestrokovno pa
lahko naredi veliko πkode.
Lastniki medijev imajo radi rumeno zdravstveno novinarstvo, ker z
njim dobijo najveË reklam, Ëeprav so stvari, ki jih oglaπajo, velikokrat
moËno vpraπljive, nepreverjene ali celo πkodljive. Toda denar je
Ëedalje bolj sveta vladar ...
Strokovnjaki in zdravstvena politika v najπirπem pomenu besede so
obiËajno nad tem vzviπeni in se jim ne zdi vredno vpletati v to.
Menimo, da je civilna druæba dolæna o teh problemih spregovoriti, na
njih opozarjati in zahtevati, da se o tem opredelijo tisti, ki bedijo nad
naπim zdravjem in zanj skrbijo.
Ko pa so razliËna mnenja obelodanjena, pa ima vsakdo pravico, da se
sam odloËi: ali za uradno medicino ali pa bo bolj zaupal
nepreverjenim metodam.
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NOVICE EUROPA DONNA,
revija za zdrave in bolne, izdaja
Slovensko zdruæenje za boj pro-
ti raku dojk

Naslov Zdruæenja:Naslov Zdruæenja:Naslov Zdruæenja:Naslov Zdruæenja:Naslov Zdruæenja: Europa Donna Slo-
venije, Dunajska 56/V, p. p. 2652, Ljub-
ljana, tel.: 01 475 15 14, faks: 01 436 12
66, elektronski naslov: europadonna@-
hotmail.com, naslov spletnih strani:
http://www.europadonna-zdruzenje.si;
uradne ure od ponedeljka do petka od
11. do 14. ure
Predsednica:Predsednica:Predsednica:Predsednica:Predsednica:
prim. Mojca SenËar, dr. med.

Predsednica odbora pokroviteljev:Predsednica odbora pokroviteljev:Predsednica odbora pokroviteljev:Predsednica odbora pokroviteljev:Predsednica odbora pokroviteljev:
dr. Danica Purg, univ. dipl. pol.
Uredniπtvo:Uredniπtvo:Uredniπtvo:Uredniπtvo:Uredniπtvo: Europa Donna (pri reviji Na-
πa æena), Dunajska 5, 1000 Ljubljana, tel.:
01 473-86-33, faks: 473-86-39, elektronski
naslov: neva.zeleznik@delo-revije.si
Odgovorna urednica:Odgovorna urednica:Odgovorna urednica:Odgovorna urednica:Odgovorna urednica:
Neva Æeleznik, univ. dipl. nov.
Uredniπki odborUredniπki odborUredniπki odborUredniπki odborUredniπki odbor: prim. Mojca SenËar,
dr. med., strokovna recenzentka; Ada Gor-
jup, univ. dipl. ekon., poslovna svetovalka;
Vesna Bevk GregoriË, univ. dipl. ekon., sti-
ki z javnostjo
TehniËno urejanje in oblikovanje:TehniËno urejanje in oblikovanje:TehniËno urejanje in oblikovanje:TehniËno urejanje in oblikovanje:TehniËno urejanje in oblikovanje:
Andrej VerbiË

Lektoriranje:Lektoriranje:Lektoriranje:Lektoriranje:Lektoriranje: Rudenka Nabergoj, prof.
Fotografije:Fotografije:Fotografije:Fotografije:Fotografije: Nepodpisane fotografije
so iz arhiva Naπe æene, Novic Euro-
pa Donna ali pa iz arhiva portreti-
rank/cev
Novice Europa Donna prejemajo brez-
plaËno Ëlanice Zdruæenja, kot prilogo
pa naroËnice Naπe æene
»lanarino, prostovoljne prispevke in»lanarino, prostovoljne prispevke in»lanarino, prostovoljne prispevke in»lanarino, prostovoljne prispevke in»lanarino, prostovoljne prispevke in
donacijedonacijedonacijedonacijedonacije lahko nakaæete na transakcij-
ski raËun, odprt pri NLB: πtevilka -
02011-00 51154225, naslov - Europa
Donna, Slovensko zdruæenje za boj
proti raku dojk, Dunajska 56/V, p. p.
2652, 1001 Ljubljana
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prim. Mojca
SenËar,
dr. med.

041 516 900

prim. Gabrijela
PetriË Grabnar,

dr. med.
040 327 721

DVA SOS TELEFONA
Europa Donna ima dva SOS telefona.
Na vaπa vpraπanja bosta odgovarjali:
• na πtevilki 041 516 900  041 516 900  041 516 900  041 516 900  041 516 900 prim. Mojca
SenËar, dr. med., predsednica sloven-
ske Europe Donne, ki je pred dvain-
dvajsetimi leti tudi sama zbolela za ra-
kom dojk; vsak torek med 16. in 18. uro;
• na πtevilki 040 327 721 040 327 721 040 327 721 040 327 721 040 327 721 pa     prim. Gabri-
jela PetriË Grabnar, dr. med., upokojena
radioterapevtka in podpredsednica Euro-
pe Donne; vsako sredo med 17. in 19. uro.

Svetujeta tudi sorodnikom in prijate-
ljem, ki so v stiski ob bolezni matere,
æene, sestre ... Z njima se lahko dogo-
vorite tudi za osebni pogovor.

I©»EMO DONATORJE
Zdruæenje Europa Donna je povsod po
Evropi, tudi pri nas, nedobiËkonosna or-
ganizacija civilne druæbe ter se vzdræuje s
Ëlanarino, prispevki donatarjev in pone-
kod tudi s pomoËjo dræave. Zato vas pro-
simo, da nam pomagate pri iskanju de-
narja, da bomo lahko izpolnile zastavlje-
ne cilje in naloge ter pomagale tistim bol-
nicam z rakom dojk, ki jih je bolezen pri-
peljala na rob preæivetja. Prispevke lahko
nakaæete na transakcijski raËun, odprt pri
NLB: ©TEVILKA - 02011-00 51154225; NA-
SLOV: Europa Donna, Slovensko zdruæe-
nje za boj proti raku dojk, Dunajska 56/V
2652, 1001 Ljubljana; NAMEN: za bolnice
v stiski, za samopomoË, za predavanja, za
Novice Europa Donna, podpora gibanju
itd. Darujte, Ëe lahko, za kar æelite!

Na sestanku Generalne skupπËine Evro-
pa Donna novembra lani na Cipru sem
kot nacionalna delegatka Slovenije kan-
didirala za mesto v Izvrπnem odboru ED,
ki se je izpraznilo z odhodom hrvaπke
delegatke in odhodom dotedanje pred-
sednice Mary Buchannan iz Velike Brita-
nije, katerima je potekel mandat. Skupaj
s kolegico s ©vedske sem bila izvoljena

V EVROPSKO ED
izvolitvijo. Tri dni smo resniËno uæivale
v intenzivnem in zanimivem programu,
ki nas je kljub zahtevnosti zanimal od
zaËetka do konca, tako da smo uspele
znamenito milansko katedralo Duomo
videti le ponoËi. Seminarja se je udele-
æilo 47 æensk iz raznih dræav, in glede na
ocene, ki so jih podale na koncu, je bil
za vse zelo koristen.

Sredi januarja pa sem se udeleæila pr-
vega sestanka novo izvoljenega Izvrπ-
nega odbora ED na sedeæu Evrope
Donne na Ulici Previati 12 v Milanu.
Sprva sem se kot novinka poËutila ma-
lo nelagodno in neuko nasproti starej-
πim Ëlanicam, ki so iz rokava stresale
kratice kot EBCC, LEAD, AACR,
TRANS-BIG, ESMO, ESO (kot da bi go-
vorile kitajsko), a sem si pod mizo na-
mestila slovarËek z razlagami za vse te
pomembne dogodke in organizacije po
celem svetu, ki so povezane z zagovor-
niπtvom pacientov z rakom in z najnap-
rednejπim raziskovanjem ter bojem
proti tej bolezni. Pa je kmalu prijaznost
in dobra volja kolegic premagala ovire.
Ne se preveË Ëuditi, Ëe bom kmalu tu-
di jaz govorila v kraticah! »e ne prej, so
zadrege povsem odpadle zveËer v tipiË-
ni italjanski gostilni, ko sem jim tokrat
jaz poskuπala prevesti jedilnik in se
sporazumeti z gostilniËarjem, ki ni znal
niti malo angleπko. Naπi Primorci so
me dobro nauËili, tako da je bila veËer-
ja odliËna, s sveæimi jagodami in bo-
rovnicami sredi zime - zaradi antioksi-
dantov, seveda!
Na sestanku, ki je trajal πe naslednje
dopoldne, je bil govor predvsem o
strokovnih in politiËno pomembnih

za tri leta. Ena mojih prvih dolænosti je
bilo sodelovanje v izobraæevalnem pro-
gramu za zagovornice pacientk z rakom
dojk. Organiziralo ga je zdruæenje v Mi-
lanu konec novembra. Udeleæila sem se
ga skupaj s πe dvema delegatkama iz ED
Slovenija, ki sta bili izbrani æe pred mojo

Sanja Rozman, dr. med., prva
slovenska Ëlanica upravnega
odbora evropskega Zdruæenja
Europa Donna, Gabriela PetriË
Grabnar, upokojena radioterapevt-
ka in podpredsednica, in Rina
Klinar, direktorica Radia Triglav in
Ëlanica upravnega odbora naπe
Europe Donne (na sliki od leve
proti desni) so se pred kratkim
udeleæile izobraæevalnega teËaja o
veπËinah komuniciranja z mediji,
stroko, politiko in Ëlanstvom.
Evropska zveza Europe Donne
skrbi za neprestano izobraæevanje
svojih Ëlanic. Poleg tega ta zveza
spoπtuje jezik vsake Ëlanice.
Strokovno literaturo - Normativi
centrov za bolezni dojk - so preved-
li v vse jezike udeleæenk, tudi v
slovenπËino!
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HRANA
IN RAK DOJK
Najnovejπe raziskave o raku dojk kaæejo
na povezanost med debelostjo in rakom
dojk. Æenske, ki so predebele, so bolj
ogroæene, posebno, Ëe so se zredile v
menopavzi in je indeks njihove teæe veË-
ji od 25. Zakaj? Vzrok je v delovanju hor-
mona estrogen, ki nastaja v maπËob-
nem tkivu. Da se izognemo nastajanju
nepotrebnega maπËevja, se je torej po-
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sestankih v naslednjem letu (ED po-
skuπa vplivati na naËrtovanje zdrav-
stvene politike v evropskem Parla-
mentu z organiziranimi akcijami v
smislu osveπËanja politikov). Prvi bo
æe sredi marca v Hamburgu, EBCC -
velikanska evropska konferenca z veË
kot 3500 udeleæenci. Tam bo tudi no-
va Generalna skupπËina ED, vendar ne
bo volitev, ker so te planirane oktob-
ra na Dunaju med konferenco ESMO.
Sestanki so namreË, Ëe se le da, prik-
ljuËeni pomembnim strokovnim se-
stankom, ki bi se jih v vsakem prime-
ru udeleæila veËina Ëlanov, tako da se
ne razmetava z denarjem. V Hambur-
gu je Evropa Donna eden od treh or-
ganizatorjev. Med 3500 udeleæenci,
raznimi strokovnjaki za raka dojk, nas
bo 35 Ëlanov ED, tako da bomo morali
biti precej glasni in spretni, da bomo
predstavljali glas pacientov in zago-
vornikov med vsemi temi strokovnja-
ki. Vsak dan obravnavajo novo temo,
ki jo predstavi Europa Donna Te-
aching Lecture (uËna lekcija), enemu
izmed teh sestankov bom predsedova-
la tudi jaz v imenu slovenske ED.
Upam, da se ne bom izgubila v tej
mnoæici!
Sanja RozmanSanja RozmanSanja RozmanSanja RozmanSanja Rozman, Ljubljana

Iz novega evropskega kodeksa za boj proti rakuIz novega evropskega kodeksa za boj proti rakuIz novega evropskega kodeksa za boj proti rakuIz novega evropskega kodeksa za boj proti rakuIz novega evropskega kodeksa za boj proti raku

1.1.1.1.1. Ne kadite! »e kadite, Ëim prej pre-
nehajte ali vsaj ne kadite v navzoË-
nosti drugih!

2.2.2.2.2. Imejte primerno telesno teæo!
3.3.3.3.3. Poskrbite za vsakodnevno telesno

aktivnost!
4.4.4.4.4. Vsak dan uæivajte dovolj (vsaj 400

gramov) razliËnega sveæega sadja in
zelenjave! Jejte najmanj petkrat na
dan! Omejite hrano, ki vsebuje maπ-
Ëobe æivalskega izvora!

5.5.5.5.5. »e pijete alkohol (pivo, vino ali æga-
ne pijaËe), pijte zmerno: najveË dve
enoti na dan, Ëe ste moπki, in eno
enoto, Ëe ste æenska!

6.6.6.6.6. Izogibajte se pretiranemu sonËenju!
©e posebno pomembno je, da zaπËi-
tite pred soncem otroke in najstni-
ke! Tisti, ki jih sonce rado opeËe, pa
naj se mu popolnoma izognejo!

7.7.7.7.7. Pazite, da ne pridete v stik z rako-
tvornimi (kancerogenimi) kemikali-
jami!

8.8.8.8.8. Æenske po petindvajsetem letu sta-
rosti, udeleæujte se programa (pre-

Vsak dan pojejte okoli pol kilogra-
ma sadja in zelenjave.

sejanja) za zgodnje odkrivanje raka
materniËnega vratu!

9.9.9.9.9. Æenske po petdesetem letu starosti,
udeleæujte se programa (presejanja)
zgodnjega odkrivanja raka dojk!

10.10.10.10.10.Moπki in æenske po petdesetem le-
tu, udeleæujte se programa (prese-
janja) za zgodnje odkrivanje raka
debelega Ërevesa in danke!

11.11.11.11.11.Udeleæujte se programov cepljenja
proti okuæbi z virusom hepatitisa B
(zlatenice)!

11 TO»K ZA ZDRAVJE

WWW.EUROPADONNA-ZDRUZENJE.SI
Europa Donna - slovensko zdruæenje za boj proti raku dojk, je pred kratkim ob-
likovalo svoje novo spletno mesto, prek katerega ponuja obseæne in tekoËe no-
vosti o tej bolezni, nasvete, omogoËa pa tudi zvezo po elektronski poπti z izbra-
nimi zdravniki. Skratka, vse, kar æelite izvedeti o tej bolezni in odgovore na va-
πa konkretna vpraπanja boste dobili na novem spletnem mestu http://www.euro-
padonna-zdruzenje.si.
Za postavitev spletnega mesta je poskrbela ena od donatoric zdruæenja - spletna
agencija Render Space - Pristop Interactive.
O boleznih dojk lahko marsikaj preberete tudi na novem spletnem naslovu:
www.onko-i.si/slo/bolezni-dojke/DB9.htm.

trebno omejiti pri uæivanju maπËob,
tudi tistih skritih, ki se nahajajo v slad-
karijah, polnomastnem mleku in mleË-
nih izdelkih. Vsak dan uæivajte sveæe
sadje in zelenjavo! Jejte stroËnice,
kruh in testenine iz polnozrnatih æita-
ric - vsa ta æivila πËitijo pred boleznimi!
Omejite uæivanje rdeËega mesa in daj-
te prednost ribam in perutnini! Ne
pretiravajte z alkoholom!
(Povzeto po Potnem listu za zdrave doj-
ke, ki ga je izdala evropska zveza ED).
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BITKA ZA ÆIVLJENJE
Bitka za æivljenje Irene Grafenauer,
naπe svetovno znane flavtistke, se na-
daljuje.
Njena pretresljiva izpoved in poziv na
pomoË je sproæila veliko odzivov.
Ljudje radi pomagajo, Ëe vedo komu
in zakaj. SrËno upamo, da bodo stro-
kovnjaki med veË kot tisoËimi daro-

VA©E ZGODBE
Morda ste opazili, da objavljamo Vaπe
zgodbe, kjer posamezniki opiπejo, kako
so se spopadali z rakom. Vabimo vas, da
opiπete svojo izkuπnjo, pa tudi to, kako
ste doæivljali bolezen svojih najbliæjih.
»e bo zgodb veliko, jim bomo posvetili
celo πtevilko Novic. Zgodbe naj bodo -
po moænosti - natipkane in naj ne bodo
daljπe od treh tipkanih strani. Poπljite jih

valci na naπih tleh, naπli primerno vrs-
to kostnega mozga, da nas bo πe dolgo
lahko razveseljevala z glasbo. Naπa po-
gumna flavtistka je s svojim javnim po-
zivom storila veliko dobrega za vse ra-
kave bolnike, πe posebej za tiste, ki
imajo levkemijo. Z njeno pomoËjo bo-
mo namreË dobili prepotrebno banko
najrazliËnejπih darovalcev organov, ki
jih za preæivetje potrebujejo razliËni
bolniki.

Po podatkih Registra raka zboli v Slo-
veniji za rakom dojk vsako leto 1000
æensk. Vsako leto pa jih za to bolezni-
jo πe vedno 400 umre! Verjetno je
razlog za tako veliko πtevilo umrlih
prav v tem, ker pridejo bolnice k
zdravniku prepozno; ko je bolezen
razπirjena ... »e bi vse Slovenke red-
no hodile na rentgensko slikanje dojk
na vsaki dve leti po abrahamu, kar
imenujemo presejanje, bi jih kmalu
umrlo kar 100 manj.
Europa Donna æe od ustanovitve pritis-
ka na dræavo, da bi, kot vse razvite ev-
ropske dræave, konËno tudi v Sloveniji
imeli organizirano presejanje. ≈Ker je
presejanje politiËna odloËitev, ga naπe
Zdruæenje samo ne more uvesti, saj

Kratek pregled dela v letu 2003Kratek pregled dela v letu 2003Kratek pregled dela v letu 2003Kratek pregled dela v letu 2003Kratek pregled dela v letu 2003

LETOS JE V
SREDI»U MAMOTOM
Leto je naokoli in Ëas je, da pred svoje Ëlanice in Ëlane ter ostalo slovensko
javnost razgrnemo svoje uspehe in se pomudimo tudi pri neuspehih. Na
lanski skupπËini Europe Donne, slovenskega zdruæenja za boj proti raku
dojk, smo vam obljubile, da bo tudi v letu 2003 ena od naπih prednostnih
nalog ≈pritiskati« na zdravstveno politiko, da bi zaæivel program organizira-
nega zgodnjega odkrivanja raka dojk.

smo le civilna druæba. Ker pa se zave-
damo, da rak dojk ogrozi vsako leto veË
Slovenk, smo se odloËile, da pomaga-
mo pri natanËnejπem odkrivanju raka
dojk z veliko humanitarno akcijo. Æe
nekaj mesecev namreË zbiramo denar
za mamotom, ki stane kar 80 milijonov
tolarjev,« je zaËela Ada Gorjup, gene-
ralna sekretarka slovenskega Zdruæenja
in glavni motor te naπe do sedaj ene
najveËjih humanitarnih akcij na Slo-
venskem. Zakaj prav mamotom? Ker
je æenskam prijazna naprava, ki omo-
goËa najbolj kakovostno in zanesljivo
zgodnje diagnosticiranje raka dojk in
hkrati prihrani marsikateri dodatni po-
seg. Pri akciji zbiranja denarja sodelu-
jejo πtevilne prostovoljke in prosto-

voljci, medijsko pa vse donatorsko
opravi Pristop.
≈Vsi v Europi Donni se zavedamo, da ni
dræave na svetu, ki bi brez teæav zago-
tavljala dovolj denarja za zdravstvo. In
tudi ni bolniπnice ali druge zdravstve-
ne ustanove, kjer si ‘ljudje v belih in
modrih haljah’ ne bi æeleli πe kakπne
nove, modernejπe aparature. Zato so
dobrodelne akcije, kakrπna je naπa - tu-
di v razvitem svetu -, sestavni del skr-
bi za zdravje sodræavljanov,« je pouda-
rila Ada Gorjup in dodala, da so stro-
kovne smernice te velike humanitarne

Ada Gorjup: ≈Letos je naπ osnovni
cilj zbrati Ëim veË denarja za nakup
mamotoma, ki bo na voljo vsem
Slovenkam!«
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WWW.HER2STATUS.NET
Da bi bolje razumeli svojo bolezen ali poiskali podporo, veliko bolnikov in bolnic z
rakom ter njihovih sorodnikov iπËe ustrezne informacije na medmreæju. Konec lan-
skega leta je na spletu zaËela delovati nova spletna stran v slovenskem jeziku o
raku dojk z naslovom www.her2status.net. Spletna stran je bila zasnovana z na-
menom posredovanja osnovnih podatkov o vlogi HER2 gena in receptorja pri raku
dojk. Bolnice ali prijatelji ter sorodniki si lahko na tej strani preberejo o raku dojk,
vlogi in delovanju HER2 gena in receptorja pri raku dojk. Na voljo je tudi slovar-
Ëek z razlago nekaterih medicinskih izrazov. Spletna stran vsebuje tudi povezave
na druge spletne strani o raku, ki nudijo podporo in podatke o tej bolezni.
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PRIDEMO V VA© KRAJ
Europa Donna, slovensko zdruæenje za
boj proti raku dojk, nadaljuje s preda-
vanji po slovenskih krajih. Poleg Mojce
SenËar, predsednice zdruæenja, zdravni-
ce, ki je tudi prebolela raka dojk, lahko
povabite v goste πe prim. Matjaæa Ka-
uËiËa, dr. med. in kirurga, in viπjo medi-
cinsko sestro Tatjano Kumer, ki se æe le-
ta ukvarja z boleznimi dojk. S seboj pri-
nesejo silikonski model dojke z vgraje-
nimi posameznimi bulami, ki jih potem
lahko otipate. Na ta naËin spoznate, ka-
ko se zaËuti tumor dojke.
»e bi radi, da pridejo k vam, pokliËi-
te Europo Donno na telefon: (01) 475
15 14 od 11. do 13. ure.

akcije zastavljene v tesnem sodelova-
nju s strokovnjaki iz Onkoloπkega inπti-
tuta, ki bodo tudi poskrbeli, da bo na-
prava, takoj ko bo nabavljena, opravi-
la svoje poslanstvo. »eprav bo stal ma-
motom v Ljubljani, bo na voljo vsem
prebivalkam Slovenije.
Kaj pa ostale dejavnosti? ≈Lahko pove-
mo, da gradnja Onkoloπkega inπtituta,
za zdaj, uspeπno poteka. Naπa dva SOS
telefona sta lani πe pogosteje zvonila in
upamo, da smo πe veË bolnicam v stis-
ki pomagali ter jim dali voljo in moË, da
se bodo laæje spoprijele z boleznijo. Pa
tudi njihovi svojci. Leta 2002 smo prviË

zbrale nekaj denarja za pomoË tistim
bolnicam, ki jih je rak dojk pripeljal tu-
di na rob preæivetja, in z akcijo, ki smo
jo imenovale ≈Pomagajmo«, v letu 2003
nadaljevale. V preteklem letu smo po
vsej Sloveniji predavale o zdravem æiv-
ljenju in o zgodnjem odkrivanju raka
dojk, ki reπuje æivljenja.
Izdale smo kar πtiri πtevilke Novic Euro-
pa Donna, ki so se, po odmevih sodeË,
dobro prijele. Upamo, da nam bo tudi
letos uspelo tolikokrat priti med vas.
Mislimo, da tudi zaradi Europe Donne
rak ni veË beseda, ki bi se je tako zelo
bali, kot nekoË.

S pomoËjo Pristopa smo oblikovale
plakat Europe Donne, pravkar pa tudi
zloæenko, s katero se je Europa Donna
lepo predstavila javnosti. V njej najde-
te osnovne resnice o raku dojk in napo-
tilo, kje lahko poiπËete pomoË, Ëe vas
bolezen doleti.
Vesele smo, da bomo lahko tudi letos,
kot leto poprej, s finanËno pomoËjo
Astra Zenece, podruænica Slovenija, or-
ganizirale izobraæevanje zdravnikov, ki
se ukvarjajo z odkrivanjem, zdravlje-
njem in rehabilitacijo raka dojk.
Naj povemo, da πtevilo Ëlanic in Ëlanov
Europe Donne, slovenskega zdruæenja za
boj proti raku dojk, stalno naraπËa. Zakaj
je to pomembno? ≈VeË kot nas bo, moË-
nejπi bo naπ glas in morda nas bodo po-
tem sliπali tudi tisti, ki krojijo zdravstve-
no politiko,« je dejala naπa sogovornica.
≈Pomembno je tudi to, da smo se lani
povezale s poslankami, ki sedaj sprem-
ljajo naπe delo in nam pomagajo pri
uresniËevanju naπih ciljev v parlamen-
tu, kjer se sprejema vsa zakonodaja!«
NÆNÆNÆNÆNÆ

Æe uveljavljena in uspeπna metoda za
zgodnje odkrivanje raka dojk je mamo-mamo-mamo-mamo-mamo-
grafija grafija grafija grafija grafija ali rentgensko slikanje. Kadar
pregled z mamografijo pokaæe sumlji-
ve spremembe ali spremembe, iz kate-
rih ni razvidno, ali so nevarne ali ne,
so potrebne dodatne preiskave z od-
vzemom manjπega ali veËjega delËka
tkiva, kar imenujemo biopsijabiopsijabiopsijabiopsijabiopsija. Mikro-
skopski pregled odvzetega tkiva omo-
goËa zanesljivejπo diagnozo sumljive
spremembe.
Vakuumska biopsija s pomoËjo ma-ma-ma-ma-ma-
motoma motoma motoma motoma motoma pa     omogoËa histoloπko bio-
psijo na skoraj neinvaziven naËin, to-
rej ambulantno in s pomoËjo lokalne
anestezije, ter je lahko rentgensko ali
ultrazvoËno vodena. Za vakuumsko
biopsijo se uporablja igla za enkratno
uporabo, ki meri pribliæno πtiri mili-
metre, vendar je ni treba vsakiË izvle-
Ëi in ponovno namestiti v dojko (kot to
poËnejo pri histoloπki biopsiji), tem-
veË jo premeπËajo samo v globini. Ta-
ko zadoπËa en sam manjπi rez koæe. Ig-
la z rezilom in s pomoËjo vakuuma iz-
sesa, izreæe in odstrani vzorce za ana-
lizo. Po posegu lahko na mesto biopsi-
je namestijo marker, da spremembo
ob kontroli ali operaciji laæe najdejo.
Prednosti mamotoma v primerjavi z
ostalimi biopsijami so πtevilne: • veËje
πtevilo veËjih vzorcev tkiva z enim sa-
mim vbodom koæe, • kakovostnejπi
vzorci tkiva, • zanesljivejπa in bolj na-
tanËna odstranitev spremembe in oko-
liπkega tkiva zaradi vakuumskega izse-
savanja, • igla doseæe tudi teæje do-
stopne tumorje (bliæina prsnega koπa,
pazduha).
Vse naπteto omogoËa zanesljivejπo
histoloπko diagnozo.
»e je z veliko mero zanesljivosti doka-
zano, da so spremembe benigne, tj.
nenevarne, lahko operacijo mirno
opustimo. Na tak naËin odkrito rakavo
tkivo pa kirurgu omogoËi boljπe naËr-
tovanje posega. Za pacientko to po-Za pacientko to po-Za pacientko to po-Za pacientko to po-Za pacientko to po-
meni manjπe πtevilo zaporednih ope-meni manjπe πtevilo zaporednih ope-meni manjπe πtevilo zaporednih ope-meni manjπe πtevilo zaporednih ope-meni manjπe πtevilo zaporednih ope-
racij.racij.racij.racij.racij.
Za izvajanje biopsije z mamotomom je
dodatno potrebna πe naprava za vizu-
alizacijo, tj. slikovnega prikaza, sumlji-
vega tkiva. To je lahko ultrazvok ali
rentgen, zato govorimo o ultrazvoËnoultrazvoËnoultrazvoËnoultrazvoËnoultrazvoËno
ali rentgensko vodeni vakuumski bio-ali rentgensko vodeni vakuumski bio-ali rentgensko vodeni vakuumski bio-ali rentgensko vodeni vakuumski bio-ali rentgensko vodeni vakuumski bio-
psijipsijipsijipsijipsiji. Obe metodi sta prijazni tako
zdravniku kot preiskovanki. »e so spre-
membe vidne ultrazvoËno, je punkcija
vodena ultrazvoËno.
Namen akcije zbiranja sredstev za ma-Namen akcije zbiranja sredstev za ma-Namen akcije zbiranja sredstev za ma-Namen akcije zbiranja sredstev za ma-Namen akcije zbiranja sredstev za ma-
motom je zagotoviti digitaliziranomotom je zagotoviti digitaliziranomotom je zagotoviti digitaliziranomotom je zagotoviti digitaliziranomotom je zagotoviti digitalizirano
rentgensko aparaturo, saj omogoËarentgensko aparaturo, saj omogoËarentgensko aparaturo, saj omogoËarentgensko aparaturo, saj omogoËarentgensko aparaturo, saj omogoËa
najbolj kakovosten in zanesljiv preglednajbolj kakovosten in zanesljiv preglednajbolj kakovosten in zanesljiv preglednajbolj kakovosten in zanesljiv preglednajbolj kakovosten in zanesljiv pregled
dojk, ki nam je danes dostopendojk, ki nam je danes dostopendojk, ki nam je danes dostopendojk, ki nam je danes dostopendojk, ki nam je danes dostopen.

na naslov: Novice Europa Donna (Naπa
æena), Dunajska 5, Ljubljana, lahko na
disketi ali po elektronski poπti: neva.ze-
leznik@delo-revije.si. Hvala!
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Njegov prihod v naπo prestolnico smo
izrabili za kratek pogovor z njim.
- »e povabimo v Sloveniji bolnice h kli-- »e povabimo v Sloveniji bolnice h kli-- »e povabimo v Sloveniji bolnice h kli-- »e povabimo v Sloveniji bolnice h kli-- »e povabimo v Sloveniji bolnice h kli-
niËni raziskavi, mnogokrat le steæka pri-niËni raziskavi, mnogokrat le steæka pri-niËni raziskavi, mnogokrat le steæka pri-niËni raziskavi, mnogokrat le steæka pri-niËni raziskavi, mnogokrat le steæka pri-
volijo v sodelovanje. Kako varne sovolijo v sodelovanje. Kako varne sovolijo v sodelovanje. Kako varne sovolijo v sodelovanje. Kako varne sovolijo v sodelovanje. Kako varne so
πtudijske raziskave za bolnice?πtudijske raziskave za bolnice?πtudijske raziskave za bolnice?πtudijske raziskave za bolnice?πtudijske raziskave za bolnice?
KliniËne raziskave, ki jih izvajajo aka-
demske raziskovalne skupine, imajo
vgrajene πtevilne mehanizme, in te πËi-
tijo bolnike pred zlorabo. Pomeni, da
so takπne raziskave, ker imajo veËplast-
ne mehanizme nadzora vgrajene, varne
in omogoËajo bolnikom najviπjo moæ-
no stopnjo oskrbe. Pomembno je, da je
Ëim veË bolnikov vkljuËenih v take raz-
iskave. To pa se zgodi takrat, ko so ta-
ko zdravstveni delavci kot zdravstvena
politika gotovi, da so bolniki v kliniËnih
raziskavah deleæni najboljπe moæne
oskrbe.
- Kakπne so vaπe izkuπnje pri sodelova-- Kakπne so vaπe izkuπnje pri sodelova-- Kakπne so vaπe izkuπnje pri sodelova-- Kakπne so vaπe izkuπnje pri sodelova-- Kakπne so vaπe izkuπnje pri sodelova-
nju z Onkoloπkim inπtitutom v Ljublja-nju z Onkoloπkim inπtitutom v Ljublja-nju z Onkoloπkim inπtitutom v Ljublja-nju z Onkoloπkim inπtitutom v Ljublja-nju z Onkoloπkim inπtitutom v Ljublja-
ni?ni?ni?ni?ni?
Z Inπtitutom sodelujem od l. 1978, od
ustanovitve πtudijske skupine Ludwig
Breast Cancer Study Group, ki je poz-
neje, l. 1986, postala mednarodna πtu-
dijska skupina z imenom International
Breast Cancer Study Group. Prof.
Lindtner je vodil ljubljanske sodelav-
ce od najzgodnejπih dni in je poskrbel
za odliËno sodelovanje v vseh ozirih.
Bolniπka nega, dokumentacija, sode-
lovanje z drugimi Ëlani skupine za na-
Ërtovanje novih πtudij, razpoloæljivost
patoloπkega materiala za napredujo-
Ëe/progresivne raziskave, vse to je bi-
lo vedno na najviπji ravni. Ravnanje
ljubljanske skupine raziskovalcev v
skladu z duhom IBCSG za Care and
Research Across Boarders (Zdravlje-
nje in raziskovanje preko meja) je bi-
lo brezhibno.
- Cilj zdruæenja EUSOMA je, da bi ev-- Cilj zdruæenja EUSOMA je, da bi ev-- Cilj zdruæenja EUSOMA je, da bi ev-- Cilj zdruæenja EUSOMA je, da bi ev-- Cilj zdruæenja EUSOMA je, da bi ev-
ropske æenske zdravili v specializiranihropske æenske zdravili v specializiranihropske æenske zdravili v specializiranihropske æenske zdravili v specializiranihropske æenske zdravili v specializiranih
enotah za bolezni dojk. Ali se strinjate,enotah za bolezni dojk. Ali se strinjate,enotah za bolezni dojk. Ali se strinjate,enotah za bolezni dojk. Ali se strinjate,enotah za bolezni dojk. Ali se strinjate,
da bi morali æenske zdraviti v speciali-da bi morali æenske zdraviti v speciali-da bi morali æenske zdraviti v speciali-da bi morali æenske zdraviti v speciali-da bi morali æenske zdraviti v speciali-

NA© GOST
Dr. Aron Goldhirsch, eden najveËjih strokovnjakov za kliniËne raziskave dojk v svetuDr. Aron Goldhirsch, eden najveËjih strokovnjakov za kliniËne raziskave dojk v svetuDr. Aron Goldhirsch, eden najveËjih strokovnjakov za kliniËne raziskave dojk v svetuDr. Aron Goldhirsch, eden najveËjih strokovnjakov za kliniËne raziskave dojk v svetuDr. Aron Goldhirsch, eden najveËjih strokovnjakov za kliniËne raziskave dojk v svetu

IZBRANO ZDRAVLJENJE
ZA VSAKO BOLNICO POSEBEJ
≈Rak dojk predstavlja enega veËjih zdravstvenih problemov. Bolezen prizadene mnogo æensk vseh starosti. Vendar ostaja
veliko vpraπanj o tem, kako naj posamezno bolnico zdravimo, neodgovorjenih. Samo z dovoljπnjim πtevilom kliniËnih
raziskav bomo odkrili naËine zdravljenja, ki bodo bolje prilagojeni vsaki bolnici posebej,« je zaËel prof. Goldhirsch, ko se
je udeleæil strokovnega sreËnja ob 30-letnici kliniËnih raziskav raka dojk na Onkoloπkem inπtitutu v Ljubljani.

ziranih centrih, z usmerjeno izobraæe-ziranih centrih, z usmerjeno izobraæe-ziranih centrih, z usmerjeno izobraæe-ziranih centrih, z usmerjeno izobraæe-ziranih centrih, z usmerjeno izobraæe-
nim osebjem?nim osebjem?nim osebjem?nim osebjem?nim osebjem?
V specializiranih enotah za zdravljenje
bolezni dojk so bolnice zdravljene na
najboljπi moæen naËin iz dveh razlogov.
PrviË zato, ker ima osebje poglobljeno
znanje, ki ga nenehno izpopolnjuje,
drugiË pa zato, ker v teh centrih zdravi-
jo zadostno πtevilo bolnic, kar zagotav-

lja primerno izkuπenost osebja. Vemo,
da je rak dojk kompleksna in heteroge-
na bolezen, zato je napredek v prepre-
Ëevanju, diagnostiki in zdravljenju mo-
æen samo tam, kjer zdravijo zadostno
πtevilo bolnic na multidisciplinaren
naËin.

- Kakπno bodoËnost vidite na podroË-- Kakπno bodoËnost vidite na podroË-- Kakπno bodoËnost vidite na podroË-- Kakπno bodoËnost vidite na podroË-- Kakπno bodoËnost vidite na podroË-
ju zdravljenja raka dojk? Kakπno upa-ju zdravljenja raka dojk? Kakπno upa-ju zdravljenja raka dojk? Kakπno upa-ju zdravljenja raka dojk? Kakπno upa-ju zdravljenja raka dojk? Kakπno upa-
nje prinaπa bodoËnost?nje prinaπa bodoËnost?nje prinaπa bodoËnost?nje prinaπa bodoËnost?nje prinaπa bodoËnost?
Enostavnejπi diagnostiËni postopki,
uËinkovitejπe prepreËevanje, bolj indi-
vidualna izbira zdravljenja, tj. za vsako
bolnico posebej - , vse to so sestavni
deli, na katerih bo temeljil razvoj.
Mojca SenËar, Janez ÆgajnarMojca SenËar, Janez ÆgajnarMojca SenËar, Janez ÆgajnarMojca SenËar, Janez ÆgajnarMojca SenËar, Janez Ægajnar

Dr. Aron Goldhirsch
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Prof. dr. Aron Goldhirsch je direktor
znanstvenega oddelka Evropskega
inπtituta za onkologijo v Milanu,
predstojnik oddelka za internistiËno
onkologijo onkoloπkega inπtituta
juæne ©vice, gostujoËi profesor na
harvardski Medicinski fakulteti itd.
Po Evropi vodi πtevilne mednarodne
raziskovalne skupine o raku dojk; je
avtor ali soavtor veË kot 400 prispev-
kov in poglavij v strokovnih publika-
cijah in je tudi avtor ali soavtor de-
setih knjig o raku dojk itd.
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POIZVEDOVANJA

Vedenje o raku dojk πirimo tudi s pre-
davanji po Sloveniji. Imamo tudi dva
SOS telefona, kamor nas pokliËejo
æenske ali svojci v stiski,« je zaËela
Mojca SenËar, dr. med. in predsednica
Europe Donne, zdruæenja za boj proti
raku dojk, ki je 36 let delala kot anes-
teziologinja na Onkoloπkem inπtitutu v
Ljubljani.
Junija leta 1981 je tudi sama zbolela za
to boleznijo, zato dobro ve, kako je lju-
dem pri duπi, ko zvedo za to diagnozo.
V hipu se jim zruπi svet ...
Letos minevajo æe tri leta, odkar vodi
Zdruæenje, zato smo jo zaprosili, da za
Novice spregovori o trenutnem stanju
obravnave bolezni dojk pri nas.
- Ali imate obËutek, da se je kaj pre-- Ali imate obËutek, da se je kaj pre-- Ali imate obËutek, da se je kaj pre-- Ali imate obËutek, da se je kaj pre-- Ali imate obËutek, da se je kaj pre-
maknilo, odkar ste na Ëelu Europemaknilo, odkar ste na Ëelu Europemaknilo, odkar ste na Ëelu Europemaknilo, odkar ste na Ëelu Europemaknilo, odkar ste na Ëelu Europe
Donne?Donne?Donne?Donne?Donne?
Zdi se mi, da se je zadnje Ëase veliko
spremenilo. O raku, ne le o raku dojk,
se Ëedalje veË govori.
Slovensko zdruæenje Europe Donne, ki
je bilo sprva brezdomec, je na proπnjo
dr. Danice Purg, prve predsednice Euro-
pe Donne, pod svojo streho prijazno
sprejela Krka, farmacevtska tovarna. ©e-
le ko smo dobili svoje prostore, je lah-
ko naπe delo v resnici zaæivelo. PoveËa-
lo se je πtevilo Ëlanic. Danes nas je de-
vetsto. VeË nas bo, bolj se nas bo sliπa-
lo, bolj nam bodo morali prisluhniti.
Zagotovo se je tudi zaradi naπega de-
la poveËala osveπËenost o boleznih

Mojca SenËar, predsednica slovenske Europe Donne,Mojca SenËar, predsednica slovenske Europe Donne,Mojca SenËar, predsednica slovenske Europe Donne,Mojca SenËar, predsednica slovenske Europe Donne,Mojca SenËar, predsednica slovenske Europe Donne,
o trenutnem stanju obravnave bolezni dojk v Slovenijio trenutnem stanju obravnave bolezni dojk v Slovenijio trenutnem stanju obravnave bolezni dojk v Slovenijio trenutnem stanju obravnave bolezni dojk v Slovenijio trenutnem stanju obravnave bolezni dojk v Sloveniji

≈Europa Donna se dobro zaveda, da
slovenske æenske πe vse premalo
vedo o najpogostejπem raku, ki jih
lahko prizadene -, o raku dojk. Zato
je eden osnovnih ciljev naπega
zdruæenja Ëim bolj poveËati osveπ-
Ëenost o tej bolezni. Prav zato
πtirikrat letno izdajamo Novice ED,
ki so priloæene Naπi æeni, Ëlanice in
Ëlani Zdruæenja pa jih dobijo
brezplaËno. V njih piπemo na vsem
razumljiv naËin o boleznih dojk, na
æeljo bralstva πe o drugih rakih, prav
tako o zdravem naËinu æivljenja itd.

dojk, ruπijo se miti o raku, z osebnim
in telefonskim svetovanjem smo olaj-
πali marsikatero stisko. Mnogokrat
pomagamo pri pridobitvi drugega
strokovnega mnenja. ObËasno smo
pomagali reπevati tudi ekonomske
stiske bolnic. Pomembno pa se mi zdi
tudi to, da v slovenski strokovni in po-
litiËni javnosti poËasi, a vztrajno,
spreminjamo pojmovanje o vlogi in
pomenu civilne druæbe. PrepriËana
sem namreË, da smo predstavniki ci-
vilne druæbe (Europa Donna, Zveza
druπtev za boj proti raku, Druπtvo on-

koloπkih bolnikov ...) most med ljud-
mi (zdravimi in bolnimi) na eni stra-
ni in stroko ter politiko na drugi.
- V osebnih pogovorih pomagate pois-- V osebnih pogovorih pomagate pois-- V osebnih pogovorih pomagate pois-- V osebnih pogovorih pomagate pois-- V osebnih pogovorih pomagate pois-
kati odgovor na marsikatero vpraπanjekati odgovor na marsikatero vpraπanjekati odgovor na marsikatero vpraπanjekati odgovor na marsikatero vpraπanjekati odgovor na marsikatero vpraπanje
bolnika, ki je do razgovora z Vami osta-bolnika, ki je do razgovora z Vami osta-bolnika, ki je do razgovora z Vami osta-bolnika, ki je do razgovora z Vami osta-bolnika, ki je do razgovora z Vami osta-
lo neodgovorjeno, mar ne?lo neodgovorjeno, mar ne?lo neodgovorjeno, mar ne?lo neodgovorjeno, mar ne?lo neodgovorjeno, mar ne?
Strokovnjaki premalokrat upoπtevajo,
da se bolniki danes vse bolj zavedajo
svojih pravic in da se æelijo pogovarjati
o svoji bolezni, da æelijo vedeti, kako
se bo bolezen razvijala in kako bi lah-
ko tudi sami pripomogli k hitrejπi
ozdravitvi.

Prim. Mojca SenËar, zdravnica, bolnica in predsednica slovenske Europe
Donne: ≈VkljuËite se v naπe vrste, ki zdruæujejo zdrave æenske, bolnice in
druge v boju proti raku dojk. VeË nas bo, bolj se bo sliπal in moral upoπte-
vati naπ glas, prej se bo v Sloveniji izboljπala obravnava bolezni dojk. In
mogoËe ob naslednji raziskavi ne bo petletno preæivetje naπih bolnic za 10
odstotkov slabπe od evropskega.«

GRE ZA ÆIVLJENJE ALI SMRT
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Kot zdravnica naj povem, da bi se
mnogi zdravniki radi veË pogovarja-
li z bolniki, a so æal vpeti v neizpros-
ne Ëasovne omejitve. Zato so veliko-
krat po krivici deleæni kritik nezado-
voljnih bolnikov. Morali bi pravza-
prav kritizirati tiste, ki so postavili
takπne bolniku in zdravniku nepri-
jazne normative.
- Predstavniki civilne druæbe lahko s- Predstavniki civilne druæbe lahko s- Predstavniki civilne druæbe lahko s- Predstavniki civilne druæbe lahko s- Predstavniki civilne druæbe lahko s
svojim delom omilite marsikak tak ne-svojim delom omilite marsikak tak ne-svojim delom omilite marsikak tak ne-svojim delom omilite marsikak tak ne-svojim delom omilite marsikak tak ne-
sporazum - v zadovoljstvo bolnikov insporazum - v zadovoljstvo bolnikov insporazum - v zadovoljstvo bolnikov insporazum - v zadovoljstvo bolnikov insporazum - v zadovoljstvo bolnikov in
za ohranjanje spoπtovanja do zdrav-za ohranjanje spoπtovanja do zdrav-za ohranjanje spoπtovanja do zdrav-za ohranjanje spoπtovanja do zdrav-za ohranjanje spoπtovanja do zdrav-
niπtva.niπtva.niπtva.niπtva.niπtva.
To tudi poËnemo. PrepriËana sem, da
se bo v Sloveniji preæivetje bolnikov z
rakom izboljπalo πele takrat, ko bosta
stroka in politika sprejeli ponujeno ro-
ko civilne druæbe, ki ni sovraænica, paË

pa dragocena pomoËnica. Navsezad-
nje ne zdravstvo in ne politika nista sa-
ma sebi namen, ampak naj bi sluæila
nam vsem, ko zbolimo.
- V zaËetku decembra 2003 je bil na- V zaËetku decembra 2003 je bil na- V zaËetku decembra 2003 je bil na- V zaËetku decembra 2003 je bil na- V zaËetku decembra 2003 je bil na
Onkoloπkem inπtitutu pod pokrovitelj-Onkoloπkem inπtitutu pod pokrovitelj-Onkoloπkem inπtitutu pod pokrovitelj-Onkoloπkem inπtitutu pod pokrovitelj-Onkoloπkem inπtitutu pod pokrovitelj-
stvom Ministrstva za zdravje posvet ostvom Ministrstva za zdravje posvet ostvom Ministrstva za zdravje posvet ostvom Ministrstva za zdravje posvet ostvom Ministrstva za zdravje posvet o
preæivetju bolnikov z rakom. Kaj je po-preæivetju bolnikov z rakom. Kaj je po-preæivetju bolnikov z rakom. Kaj je po-preæivetju bolnikov z rakom. Kaj je po-preæivetju bolnikov z rakom. Kaj je po-
kazal?kazal?kazal?kazal?kazal?
Vzrok za sklic posveta so bili rezultati
mednarodne πtudije EUROCARE-3, ki
je pokazala, da v primerjavi z mnogimi
dræavami in regijami v Evropi Sloveni-
ja glede preæivetja bolnikov z rakom ne
sodi med uspeπnejπe.
Posvet je bil namenjen raku materniË-
nega vratu, raku dojk, raku seËnega
mehurja in prostate ter raku debelega
Ërevesa in danke.
- K razpravi o raku dojk ste bili povab-- K razpravi o raku dojk ste bili povab-- K razpravi o raku dojk ste bili povab-- K razpravi o raku dojk ste bili povab-- K razpravi o raku dojk ste bili povab-
ljeni tudi vi, in sicer kot predstavnicaljeni tudi vi, in sicer kot predstavnicaljeni tudi vi, in sicer kot predstavnicaljeni tudi vi, in sicer kot predstavnicaljeni tudi vi, in sicer kot predstavnica
civilne druæbe slovenskega zdruæenjacivilne druæbe slovenskega zdruæenjacivilne druæbe slovenskega zdruæenjacivilne druæbe slovenskega zdruæenjacivilne druæbe slovenskega zdruæenja
za boj proti raku dojk Europa Donna.za boj proti raku dojk Europa Donna.za boj proti raku dojk Europa Donna.za boj proti raku dojk Europa Donna.za boj proti raku dojk Europa Donna.
Torej vas stroka in politika vendarleTorej vas stroka in politika vendarleTorej vas stroka in politika vendarleTorej vas stroka in politika vendarleTorej vas stroka in politika vendarle
jemljeta resno.jemljeta resno.jemljeta resno.jemljeta resno.jemljeta resno.
Najbræ so me povabili zato, ker statis-
tiËni podatki kaæejo, da je v naπi dræa-
vi petletno preæivetje bolnic z rakom

dojk za skoraj deset odstotkov slabπe
od evropskega povpreËja. In vsi se za-
vedamo, da bo treba za to poiskati
vzroke in nekaj spremeniti.
Eden izmed pomembnih vzrokov za
slabπe preæivetje je prav gotovo πe
vedno slaba osveπËenost æensk. ©e
vedno jih veË kot polovica pride k
zdravniku prviË æe z velikim tumor-
jem in mnogokrat tudi æe z zasevki
raka. In Europa Donna naËrtno
osveπËa Slovenke o boleznih dojk in
pomembnosti zgodnjega odkrivanja
ter o zdravem naËinu æivljenja: z No-
vicami, zloæenkami, plakati, predava-
nji, telefonskim svetovanjem, oseb-
nimi pogovori itd. In Ëeprav si priza-
devamo za skupno dobro, imamo ves
Ëas finanËne teæave ...

- Kaj po vaπe storiti, da bo drugaËe?- Kaj po vaπe storiti, da bo drugaËe?- Kaj po vaπe storiti, da bo drugaËe?- Kaj po vaπe storiti, da bo drugaËe?- Kaj po vaπe storiti, da bo drugaËe?
Stroka æe dolgo ve, da bi bilo potreb-
no konËno tudi v Sloveniji uvesti - po
zgledu razvite Evrope - organizirano
rentgensko slikanje dojk za vse æen-
ske po ambrahamu, in sicer na dve
leti. Na to slikanje (presejanje) bi
morale priti vse æenske, ne glede na
to, Ëe niti same niti izbrani zdravnik
v dojkah ne zatipajo ali ne opazijo
niË sumljivega. Æe samo presejanje
bi v nekaj letih zmanjπalo smrtnost
za 25 do 30 odstotkov, kar bi v Slove-
niji pomenilo 100 smrti na leto
manj!!!
- Vemo, da je presejanje drago. Ali je- Vemo, da je presejanje drago. Ali je- Vemo, da je presejanje drago. Ali je- Vemo, da je presejanje drago. Ali je- Vemo, da je presejanje drago. Ali je
zato Slovenija eden redkih otokov, kizato Slovenija eden redkih otokov, kizato Slovenija eden redkih otokov, kizato Slovenija eden redkih otokov, kizato Slovenija eden redkih otokov, ki
ga πe nima?ga πe nima?ga πe nima?ga πe nima?ga πe nima?
Presejanje je v vsakem primeru po-
litiËna odloËitev! Mi, Europa Donna,
o pomembnosti presejanja za zdrav-
je slovenskih æensk lahko javnost,
politiko in zdravstveno stroko le
opozarjamo.
Pri tem ne smemo pozabiti, da za ra-
kom dojk zboli na novo vsako leto veË
æensk -(trenutno nekaj nad 1000), in da
na æalost zbolevajo vse mlajπe.

- Zakaj menite, da je mamografija ne-- Zakaj menite, da je mamografija ne-- Zakaj menite, da je mamografija ne-- Zakaj menite, da je mamografija ne-- Zakaj menite, da je mamografija ne-
precenljiva ?precenljiva ?precenljiva ?precenljiva ?precenljiva ?
Mamografija je neprecenljiva pred-
vsem zato, ker je trenutno edina pri-
znana metoda, ki pokaæe æe najmanjπe
spremembe, kakrπnih s samopregledo-
vanjem ali pregledom strokovnjaka ni
mogoËe odkriti!
Vsaka ambulanta za bolezni dojk mo-
ra imeti ustrezne aparature in posebej
izπolane kadre.
- Kot vemo, je v Sloveniji dovolj ma-- Kot vemo, je v Sloveniji dovolj ma-- Kot vemo, je v Sloveniji dovolj ma-- Kot vemo, je v Sloveniji dovolj ma-- Kot vemo, je v Sloveniji dovolj ma-
mografov. Toda æenske, ki æelijomografov. Toda æenske, ki æelijomografov. Toda æenske, ki æelijomografov. Toda æenske, ki æelijomografov. Toda æenske, ki æelijo
opraviti mamografijo, morajo naopraviti mamografijo, morajo naopraviti mamografijo, morajo naopraviti mamografijo, morajo naopraviti mamografijo, morajo na
pregled marsikje Ëakati celo veË kotpregled marsikje Ëakati celo veË kotpregled marsikje Ëakati celo veË kotpregled marsikje Ëakati celo veË kotpregled marsikje Ëakati celo veË kot
eno leto?eno leto?eno leto?eno leto?eno leto?
Niso dovolj le aparati. Potrebni so tu-
di dobro izπolani strokovnjaki. Takπnih
je trenutno veliko premalo, aparatur
pa dovolj. To samo po sebi kaæe na sla-
bo planiranje v zdravstvu; lahko pa bi
z boljπo organizacijo dela Ëakalne do-
be skrajπali.
- Pa sva pri aparaturi breastscan, ki jo- Pa sva pri aparaturi breastscan, ki jo- Pa sva pri aparaturi breastscan, ki jo- Pa sva pri aparaturi breastscan, ki jo- Pa sva pri aparaturi breastscan, ki jo
imajo v lasti zasebniki. Trdijo, da z njoimajo v lasti zasebniki. Trdijo, da z njoimajo v lasti zasebniki. Trdijo, da z njoimajo v lasti zasebniki. Trdijo, da z njoimajo v lasti zasebniki. Trdijo, da z njo
lahko bolje in prej odkrijejo raka dojk.lahko bolje in prej odkrijejo raka dojk.lahko bolje in prej odkrijejo raka dojk.lahko bolje in prej odkrijejo raka dojk.lahko bolje in prej odkrijejo raka dojk.
Kolikor vem, je za zgodnje odkrivanje
raka dojk edina preverjena metoda -
pri nas in v svetu - rentgensko slikanje
dojk oz. mamografija. Vsaka druga me-

Piπe: Sanja RozmanPiπe: Sanja RozmanPiπe: Sanja RozmanPiπe: Sanja RozmanPiπe: Sanja Rozman

MOJA IZKU©NJA
Z MAMOGRAFOM
Rak dojk je bolezen, ki se ne pokaæe
takoj. Takrat, ko zatipamo bulo, ob-
staja navadno æe nekaj let. Za to bo-
lezen je znaËilno tudi to, da so moæ-
nosti zdravljenja bistveno boljπe, Ëe
ga odkrijemo dovolj zgodaj. V zgod-
njih fazah je preæivetje ob ustrezni te-
rapiji veË kot 95-odstotno, v kasnejπih
fazah, ko gre za tipno bulo, pa je veË-
ja moænost, da so æe nastale oddalje-
ne ali lokalne (v bezgavkah) metasta-

PRIHAJAJTE NA MAMOGRAFIJO!
≈»eprav pri nas πe ni organiziranega rentgenskega slikanja dojk, svetujem vsaki
æenski po abrahamu, da vsaki dve leti prosi ginekologa ali svojega izbranega
zdravnika za napotnico za mamografijo - pa Ëeprav si pri rednem samopregle-
dovanju dojk niË ne zatipa ali ne opazi nobene spremembe. Ob kakrπnikoli
spremembi dojke (izcedek, sprememba koæe na dojki, bula v dojki ali na njej,
ugreznjena bradavica itd.) naj se æenska nemudoma odpravi k svojemu zdrav-
niku, ki bo presodil, Ëe so potrebne dodatne preiskave.
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POIZVEDOVANJA

toda, ki jo bo hotela nadomestiti ali ji
postati enakovredna, bo morala pre-
hoditi pot natanËnega preverjanja. No-
bena druga metoda do zdaj ni izpodri-
nila mamografije.
- Zanimivo je, da mora imeti, recimo,- Zanimivo je, da mora imeti, recimo,- Zanimivo je, da mora imeti, recimo,- Zanimivo je, da mora imeti, recimo,- Zanimivo je, da mora imeti, recimo,
vsaka πunka, ki pride v trgovino, na-vsaka πunka, ki pride v trgovino, na-vsaka πunka, ki pride v trgovino, na-vsaka πunka, ki pride v trgovino, na-vsaka πunka, ki pride v trgovino, na-

tanËno deklaracijo, kjer piπe, od kod iz-tanËno deklaracijo, kjer piπe, od kod iz-tanËno deklaracijo, kjer piπe, od kod iz-tanËno deklaracijo, kjer piπe, od kod iz-tanËno deklaracijo, kjer piπe, od kod iz-
vira, kako je pripravljena itd. Aparat, kivira, kako je pripravljena itd. Aparat, kivira, kako je pripravljena itd. Aparat, kivira, kako je pripravljena itd. Aparat, kivira, kako je pripravljena itd. Aparat, ki
lahko odloËa o æivljenju in smrti, palahko odloËa o æivljenju in smrti, palahko odloËa o æivljenju in smrti, palahko odloËa o æivljenju in smrti, palahko odloËa o æivljenju in smrti, pa
lahko nekdo uvozi, uporablja in rekla-lahko nekdo uvozi, uporablja in rekla-lahko nekdo uvozi, uporablja in rekla-lahko nekdo uvozi, uporablja in rekla-lahko nekdo uvozi, uporablja in rekla-
mira brez vseh problemov.mira brez vseh problemov.mira brez vseh problemov.mira brez vseh problemov.mira brez vseh problemov.
OËitno v tej dræavi ni nikogar, ki ga to
skrbi. Ker sem na ta problem javno
opozorila, me sedaj vsi grdo gledajo,
tisti, ki imajo aparat, in tisti, ki bi ga
bili dolæni preveriti.
- »e bi verodostojne raziskave pokaza-- »e bi verodostojne raziskave pokaza-- »e bi verodostojne raziskave pokaza-- »e bi verodostojne raziskave pokaza-- »e bi verodostojne raziskave pokaza-
le, da je aparat breastscan vsaj enako-le, da je aparat breastscan vsaj enako-le, da je aparat breastscan vsaj enako-le, da je aparat breastscan vsaj enako-le, da je aparat breastscan vsaj enako-
vreden mamografu, kaj bi storili?vreden mamografu, kaj bi storili?vreden mamografu, kaj bi storili?vreden mamografu, kaj bi storili?vreden mamografu, kaj bi storili?
Bila bi prva, ki bi ga podprla in tudi za-
Ëela akcijo zbiranja sredstev zanj.
- Tako pa zbira Europa Donna denar za- Tako pa zbira Europa Donna denar za- Tako pa zbira Europa Donna denar za- Tako pa zbira Europa Donna denar za- Tako pa zbira Europa Donna denar za
mamotom. Zakaj prav zanj?mamotom. Zakaj prav zanj?mamotom. Zakaj prav zanj?mamotom. Zakaj prav zanj?mamotom. Zakaj prav zanj?
»e je rak odkrit izgodaj in se ga zaËne
takoj zdraviti, ozdravijo skoraj vse
æenske. In prav zato je zaËela Europa
Donna lani oktobra, v svetovnem me-
secu boja proti raku, veliko humani-
tarno akcijo za nakup mamotoma,
aparature, s katero laæje, hitreje in
bolj zanesljivo odkrijemo tudi naj-
manjπe rakaste spremembe - zdravlje-
nje je potem mnogo enostavneπje in
reπuje æivljenja.
- Z mamotomom odkrita bolezen mine- Z mamotomom odkrita bolezen mine- Z mamotomom odkrita bolezen mine- Z mamotomom odkrita bolezen mine- Z mamotomom odkrita bolezen mine
navadno brez hudih operacij, mar ne?navadno brez hudih operacij, mar ne?navadno brez hudih operacij, mar ne?navadno brez hudih operacij, mar ne?navadno brez hudih operacij, mar ne?

nju Europe Donne, ki letos praznujenju Europe Donne, ki letos praznujenju Europe Donne, ki letos praznujenju Europe Donne, ki letos praznujenju Europe Donne, ki letos praznuje
desetletnico obstoja?desetletnico obstoja?desetletnico obstoja?desetletnico obstoja?desetletnico obstoja?
V teh letih se je πtevilo dræav Ëlanic od
prvotnih 20 povzpelo na 32. To pa po-
meni, da so vanjo vkljuËene æe skoraj
vse dræave starega kontinenta. Naπa
krovna organizacija je zelo aktivna, saj
med drugim kot partnerka sodeluje z
vsemi strokovnimi organizacijami, ki
se ukvarjajo z obravnavo bolezni dojk
v Evropi in svetu. Poleg tega pa zahte-
va, da smo vse njene Ëlanice ves Ëas na
tekoËem z novostmi na podroËju pre-
ventive, odkrivanja, zdravljenja in re-
habilitacije raka dojk. UËijo nas tudi,
kako uspeπno komunicirati z zdrav-
stveno politiko, kar naj bi imelo za po-
sledico izboljπano obravnavo pri bo-
leznih dojk.
- Se vam ne zdi, da pri nas vodilni ljud-- Se vam ne zdi, da pri nas vodilni ljud-- Se vam ne zdi, da pri nas vodilni ljud-- Se vam ne zdi, da pri nas vodilni ljud-- Se vam ne zdi, da pri nas vodilni ljud-
je v politiki in zdravstvu πe ne vedo, kajje v politiki in zdravstvu πe ne vedo, kajje v politiki in zdravstvu πe ne vedo, kajje v politiki in zdravstvu πe ne vedo, kajje v politiki in zdravstvu πe ne vedo, kaj
bi s civilno druæbo.bi s civilno druæbo.bi s civilno druæbo.bi s civilno druæbo.bi s civilno druæbo.
Se strinjam in hkrati upam, da jih bo
vstop v Evropsko unijo prisilil, da bo
civilna druæba dobila tisto mesto, ki
ji gre in ki ga ima v razvitih demokra-
cijah.
Neva ÆeleznikNeva ÆeleznikNeva ÆeleznikNeva ÆeleznikNeva Æeleznik

Mine tudi brez odstranitve dojk in brez
dodatnega zdravljenja (obsevanja, ke-
moterapije itd.), kar je zelo pomemb-
no. Zato prosim vse, da prispevajo
kakπen tolar, Ëe le lahko, za ta prepot-
reben aparat, ki stane kar 80 milijonov
tolarjev.....
- Povejte nam, prosimo, πe kaj o vaπi- Povejte nam, prosimo, πe kaj o vaπi- Povejte nam, prosimo, πe kaj o vaπi- Povejte nam, prosimo, πe kaj o vaπi- Povejte nam, prosimo, πe kaj o vaπi
krovni organizaciji, evropskem zdruæe-krovni organizaciji, evropskem zdruæe-krovni organizaciji, evropskem zdruæe-krovni organizaciji, evropskem zdruæe-krovni organizaciji, evropskem zdruæe-

ze, kar pomeni v Ëasu zdravljenja veli-
ko bolj agresivno terapijo in slabπe
moænosti za ozdravitev. Bistveno je to-
rej, da bolezen odkrijemo v Ëim zgod-
nejπi fazi, po moænosti takrat, ko gre
samo za kupËek spremenjenih celic.
Ker takrat æenska πe niË ne Ëuti niti ne
zatipa, ne more vedeti, da se je bolezen
zaËela. Na sreËo pa takrat z mamogra-
fijo v tkivu dojke lahko ugotovimo kal-
cifikacije, ki so zgodnji znak za raka, πe
preden se povsem razvije. Ker pa je rak
dojk najpogostejπi vzrok smrti pri æen-
skah nad 50 let, je smiselno povabiti
vse te æenske na preiskavo, saj bo ne-
katerim od njih reπila æivljenje. Temu
reËemo ≈presejanje« ali po angleπko
≈screening«. V dræavah, kjer potekajo
presejalne preiskave, najdejo kar eno
tretjino rakov v fazi, ko πe ni bule in je
πe skoraj povsem ozdravljiv. Podobno,
kot smo se navadile, da moramo vsaki
dve leti h ginekologu na PAP test, se
bomo navadile, da gremo enkrat na
dve leti tudi na mamografijo. Razlike v
obolevnosti in umrljivosti (povezani z
zgodnjim odkrivanjem in dobrim zdrav-

ljenjem) za rakom dojk so v evropskih
dræavah okoli 35-odstotne, kar je ne-
sprejemljivo. Eden od ciljev Evrope
Donne je, da se te razlike zmanjπajo.
Pomisleki, ki jih imajo nekateri pred
mamografijo, Ëeπ da boli in da gre za
obsevanje z rentgenskimi æarki, so ne-
utemeljeni. Saj ne boli niË bolj kot gi-
nekoloπki pregled, obsevanje pa je
manjπe kot pri poletu z letalom. Dru-
ge metode, kot na primer ultrazvok in
pregled s tipanjem, lahko veliko pripo-
morejo k pojasnjevanju æe odkritih
sprememb, niso pa uporabne za pre-
sejanje, ker ne zaznajo raka dovolj zgo-
daj. Samo mamografija, ki jo opravijo
na zunaj zdrave æenske, lahko odkrije
raka dovolj zgodaj, da so moænosti za
ozdravljenje res najboljπe.
S to metodo so tudi meni pred dvema
letoma odkrili raka dojk, ki se ga sicer
ni dalo zatipati. Zato pravim, da je
meni mamografija reπila æivljenje. Z
njeno pomoËjo, sem danes æiva, zara-
di nje so me pravoËasno zdravili, in
sedaj, ko tumorja ni veË v meni, se
poËutim odliËno.

TVEGANJE
IN VZROKI ZA
RAZVOJ RAKA DOJK
NatanËen vzrok za raka dojk πe ni
znan, obstaja pa nekaj dejavnikov
tveganja, ki so povezani z njim: æen-
ski spol, rak dojk v oæji druæini, zgod-
nja menstruacija in pozna meno-
pavza, viπja starost, pozna prva no-
seËnost (prvi otrok po 30. letu) oz.
æenske, ki niso nikoli rodile, debe-
lost, kajenje, stresno æivljenje ...
PovpreËna starost pri odkritju raka
dojk je 64 let. 78 odstotkov bolnic je
ob diagnozi starejπih od 50 let in 6
odstotkov mlajπih od 40 let. Rak
dojk se v redkih primerih pojavi tu-
di pri moπkih.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je
rentgensko slikanje oz. mamografi-
ja edina preverjena metoda. Vsaka
druga metoda, ki jo bo hotela
nadomestiti ali ji postati enako-
vredna, bo morala prehoditi pot
natanËnega preverjanja.
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Pravilna prehrana je pomembna tako za
zdrave kot za bolne ljudi; posebej po-
membna je za πportnike, πe posebno vr-
hunske. Ti se o pravilni prehrani ne more-
jo zanaπati samo na svoj obËutek, saj je
njihovo telo podvræeno naporom, ki niso
po meri povpreËnega Ëloveka; enako velja
tudi za teæke fiziËne delavce. DrugaËno
prehrano potrebujejo tudi otroci in stari
ljudje, πe posebno pa bolniki z doloËeni-
mi boleznimi, npr. sladkorno; dalje ljudje,
ki so na doloËena æivila preobËutljivi, ter
rakavi bolniki. Spoznanje, da lahko prav
slednje s skrbno naËrtovano prehrano in
prehrambnimi dodatki pogosto dobro pri-
pravimo na naporno zdravljenje, jih z pre-
hransko terapijo podpiramo med zdravlje-
njem in tudi v napredovalih oblikah bolez-
ni izboljπamo telesno zdravje in kvaliteto
æivjenja, pa k nam prodira bolj poËasi.
O vsem naπtetem smo se pogovarjali z
mag. Nado Rotovnik Kozjek, dr. med.,
specialistko anesteziologije, predsednico
Slovenskega zdruæenja za kliniËno pre-
hrano. Pri svojem delu se poglobljeno
ukvarja s presnovo rakastih bolnikov in s
prehrambno podporo organizmu v Ëasu
bolezni. Javnost pozna naπo sogovornico
predvsem po zelo aktualnih in zanimivih
prispevkih o prehrani πportnikov, ki jih
piπe v Polet. Nekateri bralci pa so nanjo
morda postali pozorni πe bolj v zadnjem
Ëasu, ko se je udeleæila polemiËne deba-
te v zvezi s podhranjenostjo bolnikov v
slovenskih bolniπnicah (nikakor ne samo
onkoloπkih) ter ob njenem strokovno ar-
gumentiranem prispevku v reviji Ona,
kjer je zapisala, da je ≈zdravljenje« raka s
stradanjem, ko naj bi tako izstradali tudi
maligni tumor, velika zmota in napaka.
(Glejte okvir!)

NA RAZGOVOR JE PRITEKLA ...

≈Po napornem delovnem dnevu na On-
koloπkem inπtitutu in spoznanju, da se

Primerna prehrana je bistvenega pomena za zdrave in bolnePrimerna prehrana je bistvenega pomena za zdrave in bolnePrimerna prehrana je bistvenega pomena za zdrave in bolnePrimerna prehrana je bistvenega pomena za zdrave in bolnePrimerna prehrana je bistvenega pomena za zdrave in bolne

ZDRAVA HRANA
JE ZDRAVILNA
Ljudskih rekov, da prazna vreËa ne stoji pokonci in da je treba zjutraj
jesti kot cesar, opoldne kot kmet in zveËer kot beraË, sodobna znanost,
ki si pomaga s πtevilnimi zapletenimi poskusi, do danes ni ovrgla. Prav
nasprotno, πe utrdila jih je. Seveda pa jih je vsebinsko obogatila, kar
pomeni, da je natanËno opredelila, katere snovi morajo biti v doloËenih
obrokih ter v kakπnih koliËinah, da bi bili zdravi, da bi zdravje ohranili
ali si ga znova povrnili.

je dobri znanki rak povrnil, hude tesno-
be paË ne bi mogla bolje pregnati kot na
svoj preizkuπeni naËin: s πportom,« je
bila prepriËljiva.
Nada Rotovnik Kozjek je namreË tudi
πportnica, ki se ukvarja s tekom in triat-
lonom. Sodeluje na triatlonih, ki jih po-
znamo pod imenom IRONMAN (≈æelez-
ni Ëlovek«), kjer udeleæenci plavajo
3,8 km, kolesarijo 180 km in preteËejo
maraton (42,2 km). Doslej je sodelova-
la æe na osmih tovrstnih triatlonih, saj je
pristaπica ukvarjanja z veËjim πtevilom
πportnih disciplin, kar je nedvomno bolj
zdravo in zanimivo. Vendar πportnica ni
bila od malih nog, ampak je to ≈priπlo«
kasneje. Veliko je k temu pripomogla tu-
di nesreËa, pri kateri je bila hudo poπko-
dovana. Med drugim je imela popolno-

ma ≈razsuto« koleno, ki so ji ga sicer po-
krpali, a je zahtevalo, da je sploh lahko
hodila, kasneje pa tekmovala v triatlo-
nu, posebno skrb, vaje in prehrambne
dodatke. Sicer pa je za njeno druæino
znaËilen prav poseben slog æivljenja:
moæ je vrhunski alpinist, devetletna
hËerka Ana Karin pa trenira plavanje v
πportnem klubu Olimpija.
Na razgovor je sogovornica torej pritek-
la, se πla oprhat in preobleË, nato me je
vpraπala : ≈Kakπen Ëaj bova pili: rdeËe-
ga ali zelenega?« medtem pa je v svoji
kuhinji mimogrede πe nekaj malega po-
jedla in spila - kar je paË po napornem
teku telesu treba vrniti. Ne pije sladka-
nih sadnih sokov, raje vodo. Pije zeleni
ali rdeËi Ëaj (zeleni sodi med prave Ëaje,
rdeËi oziroma rooibos pa je juænoafriπki
zeliπËni Ëaj, oba pa sta izjemno bogata
z antioksidanti) in si ju sladka z medom.
Med je zanjo æivilo, ki ga ima zelo rada
in ga ceni. VËasih zaËuti, da je tudi zdra-
vilo. Daje ji naposled tudi energijo in
dober, pomirljiv obËutek, da je zauæila
nekaj, kar je stoodstotno naravno. Seve-
da pa ne pozabi pripomniti, da so neka-
teri ljudje nanj, æal, preobËutljivi (aler-
giËni) in morajo zato z njim ravnati pre-
vidno. Kadar trenira in tekmuje, to poË-
ne predvsem zato, ker jo to veseli in za-
nima. Izkuπnje, kako se obnaπata telo in
glava pri teækih naporih, so izjemno za-
nimive. Ob tem poudari, da zgolj s hra-
no, pa naj bo πe tako skrbno izbrana, or-
ganizmu ne more nuditi in vrniti tega,
kar potrebuje za premagovanje naporov
in obnovo po naporu. Zato posega po
kakovostnih, premiπljeno izbranih pre-
hrambnih dodatkih (napitki, energetske
ploπËice), ki so idealni vmesni dodatek
med sicer obiËajnimi obroki. In v tej zve-
zi znova poudari, da so prehrambni do-
datki tudi idealna dopolnilna (vËasih ce-
lo samo izkljuËna) prehrana za bolnike,
πe posebno onkoloπke. Pri tem Sloven-
ci zelo zaostajamo za razvitimi evropski-
mi dræavami. Medtem ko si posamezni-
ki, predvsem πportniki, z njimi s pridom
pomagajo, bo to v zdravstvo πele treba
sistematiËno vpeljati.

URAVNOTEÆENA PREHRANA

Uæivanje zdrave hrane omogoËa nor-
malno delovanje naπega organizma,
krepi zdravje in varuje pred boleznimi.
Glavne hranilne snovi, ki jih potrebu-
jemo, so ogljikovi hidrati, beljakovine
in maπËobe. Za optimalno delovanje
pa potrebuje telo tudi πtevilna mikro-
hranila: vitamine, minerale in elemen-
te v sledovih (mikroelementi), Nobeno

Mag. Nada Rotovnik Kozjek,
dr. med., spec. anesteziologije na
Onkoloπkem inπtitutu
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PREHRANA
æivilo ne vsebuje vseh hranilnih snovi,
zato mora biti naπa prehrana pestra.
Pri naËrtovanju zdrave, uravnoteæene
prehrane, si lahko pomagamo z pre-
hrambno piramido (glej risbo pre-
hrambne piramide!):
1.1.1.1.1. kruh, æita, æitni izdelki in krompirkruh, æita, æitni izdelki in krompirkruh, æita, æitni izdelki in krompirkruh, æita, æitni izdelki in krompirkruh, æita, æitni izdelki in krompir
2.2.2.2.2. sadje in zelenjavasadje in zelenjavasadje in zelenjavasadje in zelenjavasadje in zelenjava
3.3.3.3.3. mleko in mleËni izdelkimleko in mleËni izdelkimleko in mleËni izdelkimleko in mleËni izdelkimleko in mleËni izdelki
4.4.4.4.4. meso, ribe in zamenjavemeso, ribe in zamenjavemeso, ribe in zamenjavemeso, ribe in zamenjavemeso, ribe in zamenjave
5.5.5.5.5. æivila, ki vsebujejo veliko maπËobæivila, ki vsebujejo veliko maπËobæivila, ki vsebujejo veliko maπËobæivila, ki vsebujejo veliko maπËobæivila, ki vsebujejo veliko maπËob

in sladkorjevin sladkorjevin sladkorjevin sladkorjevin sladkorjev
»e uæivamo æivila preteæno iz prvih
πtirih skupin, zagotavljamo orga-
nizmu za njegovo normalno delo-
vanje in za vzdræevanje zdravja
zadosten vnos hranilnih snovi.
PriporoËljivo je uæivati iz vsa-
ke skupine Ëimbolj raznovrst-
na æivila. Æivila iz pete skupine za
æivljenje niso nujno potrebna, vendar
je zaradi njih hrana pestrejπa in okus-
nejπa.
Uravnoteæena prehrana pomeni takπno
razmerje med dnevno zauæitimi æivili, ka-
krπno omogoËa vzdræevanje zdravja.
Sploπno naËelo je, da mora biti v naπi
prehrani deleæ ogljikovih hidratov naj-
veËji (50-75 %), sledijo maπËobe (15-30
%) in beljakovine (10-15 %). »e tega raz-
merja ne moremo doseËi tekom dneva,
se potrudimo, da ga bomo dosegli v ted-
nu ali dveh.
Enostranska prehrana je πkodljiva, prav
tako razne ≈modne« ali pretirano stroge
diete. Prav tako je πkodljiva preveË preæga-
na, predelana in konzervirana hrana. Torej
uæivajmo Ëim veË hrane v naravni obliki.
Na vpraπanje o tem, koliko hrane potre-
bujemo, po besedah sogovornice ne
moremo odgovoriti preprosto, kajti na-
πe potrebe po kalorijah so razliËne. Na-

rekujejo jih: spol, æenske potrebujejo
manj kalorij - pomeni manj energije kot
moπki; starejπi ljudje manj kot mladi;
tisti, ki bi radi shujπali, tudi manj; teles-
no dejavni (fiziËni delavci, πportniki) in
rekovalescenti pa potrebujejo veË kvali-
tetne prehrane.
Prav tako se presnova (metabolizem) od
Ëloveka do Ëloveka razlikuje. »e se naen-
krat preveË najemo, s tem obremenimo
prebavila in presnovo, telo pa odveËno
hrano skladiπËi v obliki maπËob.

In kaj se zgodi ob stradanju, ko skuπa-
mo na hitro stopiti maπËobne blazini-
ce? Telo zaËne najprej Ërpati energijo iz
miπic, ki zato upadejo, medtem ko se
maπËobne zaloge na trebuhu, stegnih,
zadnjici ... topijo bistveno bolj poËasi.
Da bi topljenje pospeπili, bi morali
manj jesti in biti telesno bolj aktivni; to
pa je za veËino predebelih ljudi skoraj
nereπljiva teæava. PriporoËljivo je po-
jesti pet do πest manjπih obrokov na

dan, πe posebej v primeru, Ëe nismo
najbolj zdravi. Presnova je tako

manj obremenjena in telo si ne
more nalagati maπËob.

OdveËni ≈material« v obliki
maπËobe pa lahko tudi za-
vaja. »lovek je videti ≈lepo
zalit«, πe malo ni upadel, a

je njegovo stanje prehranjenosti
kljub temu slabo. To je πe poseben

problem pri onkoloπkih bolnikih, ki jih je
pogosto treba najprej prehrambno pra-
vilno podpreti s kakovostno hrano - da
bodo zdravila uËinkovita, da bo zaradi
terapije manj stranskih uËinkov in ob
operaciji manj zapletov.

VODA IN PREHRAMBNI NADOMESTKI

Naπa sogovornica je poudarila, da pre-
hrambni nadomestki oziroma dopolnila
v obliki vitaminov in mineralov ne mo-
rejo nadomestiti zdrave prehrane. VeËi-
na ljudi dobi vse, kar potrebuje, s pestro
prehrano. Vendar pa ljudje v posebnih
æivljenjskih okoliπËinah in obdobjih ne-
katere dodatke v obliki vitaminov in mi-
neralov potrebujejo.
In kako je s pijaËami?
TekoËina je nujno potrebna, zato naj je
zdrav Ëlovek spije πest do osem kozarcev
dnevno - skupno pribliæno dva litra. Bol-
niki, πe posebno rakasti, ki imajo spre-
menjeno presnovo, morajo piti veË. Naj-
bolj priporoËljiva je navadna voda. »e je
v organizmu primanjkuje, potekajo vsi
telesni procesi slabπe, ker so celice izsu-
πene. To se velikokrat dogaja tudi starej-
πim ljudem, ki slabπe okuπajo in imajo
zaradi tega slabπi tek ter slabπe uravna-
vanje telesnih tekoËin. Starejπi ljudje
preprosto niso æejni, na kar moramo biti
pozorni. Na tujem se v dietetiki bolnih
in starih uveljavlja vzpodbujanje æelje
po pijaËi in hrani s pomoËjo aromatizi-
ranja.
In zakaj sladkane pijaËe niso primerne?
Ker so vir praznih kalorij, po katerih se
redimo pa πe zobe nam okvarijo. Tudi
prekomerno pitje alkoholnih pijaË πko-
duje zdravju, poleg tega alkohol vsebu-
je precej kalorij (1 dl vina ima 70 kcal).

PRI ZDRAVLJENJU RAKA NE TVEGAJTE
Z RESTRIKTIVNIMI DIETAMI
≈Zdravljenje« raka samo s postenjem ali pitjem sokov po tako imenovani Breus-
sovi metodi, ko naj bi s stradanjem organizma izstradali tudi maligni tumor, je ve-
lika zmota in napaka. Tumor je namreË zelo ≈poæreπen« in zna zase zelo dobro po-
skrbeti. To pa pomeni, da si vzame, kjer paË lahko dobi - seveda na πkodo strada-
joËega, podhranjenega bolnika, ki postane ne samo zaradi bolezni, ampak tudi za-
radi uæivanja premalih koliËin hrane popolnoma izËrpan in manj odporen. Veliko
takih zgreπenih avantur se konËa s prezgodnjo smrtjo. Onkoloπki bolnik mora uæi-
vati kakovostno hrano, ki ga podpre med stresom zaradi bolezni in zdravljenja. Ka-
dar to ni mogoËe, so na voljo posebni prehrambno uravnoteæeni dodatki, bogati z
beljakovinami in mikroelementi, ki imajo veliko energetsko gostoto. Izjemno ka-
kovosten prehrambni dodatek je ribje olje, ki je za vse, ne samo onkoloπke bolni-
ke, sijajen vir nenasiËenih maπËobnih kislin, med katerimi je πe posebno pomeb-
na EPA. Deluje protivnetno (zdravilno) in zavira propadanje organizma tudi pri na-
predovalih oblikah rakaste bolezni. UËinkovita dnevna doza EPA je 2 g. Kupite ga
lahko v obliki kapsul v lekarni ali v trgovini s prehrambnimi dodatki.

Prehrambna
piramida:
razporeditev æivil na risbi prehramb-
ne piramide (CINDI Slovenija)
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PREHRANA
ZAJTRKUJTE!
»eprav se nekateri ljudje hrani preveË
posveËajo (pravimo, da delajo iz prehra-
njevanja religijo) in πtejejo kalorije ter
pazijo, da je nasploh kar najbolj uravno-
teæena, jih po drugi strani veliko zjutraj
sploh ne zajtrkuje. To ni dober zaËetek
dneva. Zjutraj je treba jesti, da dobimo
energijo za delo in da telo ne zaËne po
nepotrebnem naËenjati svojih miπiËnih
zalog.
Dr. Nada Rotovnik Kozjek ≈prisega« na
svoj zajtrk: ajdovi æganci z belo kavo
ali zelenim Ëajem z limono, muesli z
jogurtom ali oreπki z jogurtom. Kruha
skoraj ne jé. Ogljikove hidrate, ki v
uravnoteæeni prehrani predstavljajo
veË kot polovico dnevnega vnosa æivil,
dobi z æitaricami, zelenjavo in sadjem,
beljakovine predvsem z jogurti, ribami
in obËasno belim mesom. In maπËo-
be? Te so v mleËnih izdelkih, mastnih
ribah in mesu. ©e posebej ceni ≈zdra-
vilna« olja, kot sta laneno in oljËno.
Seveda pa mora biti hrana πportnika
bogatejπa z beljakovinami, zato si ne
predstavlja, kako bi lahko vrhunski
πportnik, ki bi bil vegetarijanec, vzdr-
æal telesne napore πporta. Sama ni ve-
getarijanka, Ëemur se tisti, ki poznajo
njen slog æivljenja, Ëudijo, vendar pa
mesa ne uæiva veliko: πe najveË v obliki
rib (lososa, tune) in piπËanËjega mesa.
To pa ne pomeni, da si obËasno ne
privoπËi kolobarja suhe salame. Med
napornimi treningi in tekmovanji, ko
se potrebe po beljakovinah poveËajo,
uæiva posebne beljakovinske dodatke.
Ob tem pove, da se potrebe po belja-
kovinah poveËajo tudi pri onkoloπkih
bolnikih. Kadar ti ne morejo dobiti do-
volj beljakovin s hrano (meso, mleËni
izdelki), jim zdravnica poleg normalne
prehrane predpiπe πe beljakovinske
(proteinske) dodatke.

VITAMINI, MINERALI
IN MIKROELEMENTI
Telo potrebuje za svoje delovanje poleg
ogljikovih hidratov, beljakovin in maπ-
Ëob πe vitamine, minerale in mikroele-
mente. V posebnih razmerah (bolezen,
Ëezmerna telesna obremenitev itd.) so
potrebe po vitaminih, mineralih in mik-
roelementih poveËane, zato jih samo s
hrano, pa naj bo πe tako pestra in kako-
vostna, ne moremo dobiti dovolj. Naπa
sogovornica je dejala, da se bolj kot za
dodajanje posameznih mikroelementov
zavzema za dodajanje v obliki komplet-
nega preparata, ki vsebuje veËje πtevilo
doloËenih mikroelementov.

Najvaænejπi vitamini so: Najvaænejπi vitamini so: Najvaænejπi vitamini so: Najvaænejπi vitamini so: Najvaænejπi vitamini so: vitamin     A in be-
takaroten (sodelujeta pri nastajanju
imunskih celic, pomembna sta za zaπËi-
to sluznic); vitamini iz skupine B ( æivË-
ni sistem, presnova aminokislin, koæa);
vitamin C ali askorbinska kislina (imun-
ska odpornost, prehladna obolenja, ce-
ljenje ran); vitamin D (okostje); vitamin
E (zaπËita celiËnih membran in pri vsa-
kodnevnem stresu); vitamin K (strjeva-
nje krvi); biotin (koæa, lasje, æivci); folna
kislina (krvotvorne celice).
Najvaænejπi minerali in mikroelementi:Najvaænejπi minerali in mikroelementi:Najvaænejπi minerali in mikroelementi:Najvaænejπi minerali in mikroelementi:Najvaænejπi minerali in mikroelementi:
kalcij (Ca) za zobe in kosti; fosfor (Ph) za
kosti in celice; kalij (K) za uravnoteæen
tlak v celicah; magnezij (Mg) za miπice in
moægane; natrij (Na) kot elektrolit je po-
memben za uravnavanje razmerja med
kislim in baziËnim v telesu; æelezo (Fe)
za prenos kisika ; fluor (F) za zobe; jod (J)
za pravilno delovanje πËitnice; selen
(Se) deluje kot encim, ki pospeπuje ne-
katere æivljenjske procese.

ANTIOKSIDANTI

Nekateri vitamini in mikroelementi de-
lujejo kot antioksidanti, kar pomeni, da
πËitijo celice pred prostimi radikali, tj.
snovmi, ki se izloËajo pri celiËni presno-

vi. Dokler je izloËanje uravnoteæeno, or-
ganizmu ne πkodujejo. »e pa se jih iz ka-
krπnegakoli razloga izloËa preveË (npr.
neustrezna prehrana, izpostavljenost
hudim telesnim ali duπevnim obreme-
nitvam, razliËna sevanja, strupene ke-
miËne snovi itd.), povzroËajo bolezni
(npr. raka), prezgodne staranje itd. Naj- Naj- Naj- Naj- Naj-
moËnejπi antioksidanti so: vitamin E, vi-moËnejπi antioksidanti so: vitamin E, vi-moËnejπi antioksidanti so: vitamin E, vi-moËnejπi antioksidanti so: vitamin E, vi-moËnejπi antioksidanti so: vitamin E, vi-
tamin A, betakaroten, vitamin C, cink,tamin A, betakaroten, vitamin C, cink,tamin A, betakaroten, vitamin C, cink,tamin A, betakaroten, vitamin C, cink,tamin A, betakaroten, vitamin C, cink,
selen, baker in mangan.selen, baker in mangan.selen, baker in mangan.selen, baker in mangan.selen, baker in mangan.
Kje najdemo najvaænejπe antioksidante?
Vitamina A in betakaroten: Vitamina A in betakaroten: Vitamina A in betakaroten: Vitamina A in betakaroten: Vitamina A in betakaroten: v sadju in ze-
lenjavi, ki sta obarvana z rdeËimi in ru-
menimi pigmenti. Betakaroten je origi-
nalna, rastlinska oblika vitamina A.
Vitamin E: Vitamin E: Vitamin E: Vitamin E: Vitamin E: pomemben vir je sojino in pal-
movo olje. Najdemo ga tudi v oreπkih, ze-
lenjavi (avokado, sladek krompir, πparglji)
in sadju (mango, jabolka, marelice).
Vitamin C: Vitamin C: Vitamin C: Vitamin C: Vitamin C: v citrusih in paradiæniku; ze-
lju, krompirju in papaji. Nasploh je vsa
zelena in rumena zelenjava dober doda-
ten vir vitamina C. Ker je precej nestabi-
len, pri predolgotrajnem kuhanju in pod
vplivom kisika (Ëe reæemo zelenjavo na
majhne koπËke) hitro propade. Sokovi
naj bodo pokriti.
Selen: Selen: Selen: Selen: Selen: odliËen vir so oreπki, posebej bra-
zilski, ostrige, polnozrnate æitarice in
polnovreden kruh, sonËniËna semena pa
tudi svinjina, npr. πunka. Vsebnost sele-
na v æivilih je zelo odvisna od tega, ka-
ko je z njim bogata zemlja, na kateri ras-
tejo rastline.
Cink: Cink: Cink: Cink: Cink: najveË ga je v ostrigah, veliko ga je
tudi v drugi morski hrani, govedini, jet-
rih in polnozrnatih æitnih izdelkih. V sad-
ju se nahaja predvsem v lupinah.
Baker:Baker:Baker:Baker:Baker: je v jetrih, ostrigah, rakcih in go-
vejem srcu. Veliko ga vsebujejo tudi
oreπki in semena, πe posebno araπidi.
Najdemo ga tudi v temnem puranjem in
piπËanËjem mesu. V sadju je prisoten
predvsem v lupinah. Dober vir je tudi
pitna voda, ki izvira iz zemlje, bogate z
bakrom.
Mangan: Mangan: Mangan: Mangan: Mangan: najboljπi vir mangana so æitni
kalËki, oreπki in semena, polnovredne
æitarice, rjavi riæ, sladek krompir pa tu-
di Ëokolada in tofu. Na sploπno ga je
nekaj manj v zelenjavi in sadju, Ëeprav
so odliËen vir ananasov, grozdni in pa-
radiænikov sok.
Zelo pomembna so tudi æivila, pred-
vsem rastlinskega izvora, ki vsebujejo fi-
tokemikalije, ker delujejo kot antioksi-
danti, npr. polifenoli v zelenem, Ërnem
in rdeËem Ëaju, likopen v paradiæniku. Z
antioksidanti so zelo bogati tudi brokoli,
Ëesen in Ëebula.
Alenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik Zorko

TekoËina je nujno potrebna, zato
naj je zdrav Ëlovek spije πest do
osem kozarcev dnevno - skupno
pribliæno dva litra. Bolniki, πe
posebno rakasti, ki imajo spreme-
njeno presnovo, morajo piti
veË. Najbolj priporoËljiva je navad-
na voda. »e je v organizmu pri-
manjkuje, potekajo vsi telesni
procesi slabπe, ker so celice
izsuπene.
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80 MILIJONOV TOLARJEV
ZA MAMOTOM
Potek humanitarne akcije Europe Donne - slovenskega zdruæenja za boj
proti raku dojk tokrat spremljamo æe v tretjem prispevku. Namen akcije je s
pomoËjo posameznikov in organizacij zbrati 80 milijonov tolarjev za nakup
naprave mamotom.

Mamotom bi pomenil velik napre-
dek na podroËju diagnostike dojk v
Sloveniji, saj omogoËa bolj kako-
vostno in bolj zanesljivo zgodnje
odkrivanje raka dojk kot dosedanje
biopsije, kar je kljuËnega pomena
za moænost uspeπnega zdravljenja
najpogostejπega raka, za katerim
zbolevajo æenske - raka dojk.

Mamotom bi pomenil velik napre-
dek na podroËju diagnostike dojk v
Sloveniji, saj omogoËa bolj kako-bolj kako-bolj kako-bolj kako-bolj kako-
vostno in bolj zanesljivo zgodnjevostno in bolj zanesljivo zgodnjevostno in bolj zanesljivo zgodnjevostno in bolj zanesljivo zgodnjevostno in bolj zanesljivo zgodnje
odkrivanjeodkrivanjeodkrivanjeodkrivanjeodkrivanje raka dojk kot dosedanje
biopsije, kar je kljuËnega pomena
za moænost uspeπnega zdravljenja
najpogostejπega raka, za katerimnajpogostejπega raka, za katerimnajpogostejπega raka, za katerimnajpogostejπega raka, za katerimnajpogostejπega raka, za katerim
zbolevajo æenske - raka dojkzbolevajo æenske - raka dojkzbolevajo æenske - raka dojkzbolevajo æenske - raka dojkzbolevajo æenske - raka dojk. Za
uËinkovit potek akcije so odgovor-
nosti in naloge pri Europi Donni
porazdelili med razliËne skupine in
odbore, v katere so povabili stro-
kovnjake iz Onkoloπkega inπtituta,
predstavnike podjetij ter druge.
Nad celotno akcijo bdi organizacijski
odbor, znotraj katerega delujeta sku-
pina za koordinacijo in nabavo. Pre-
gled in nadzor nad finanËnimi sred-
stvi in stanjem na raËunu opravlja za
to posebej ustanovljen odbor. Stro-
kovne smernice akcije so zastavljene
v tesnem sodelovanju s strokovnja-
ki iz Onkoloπkega inπtituta, ki bodo
poskrbeli, da bo naprava opravila
svoje poslanstvo. Akcija zbiranja

sredstev za mamotom je tako v pol-
nem teku.
V zadnjih dveh πtevilkah Novic Europa
Donna smo podrobno predstavili po-
tek in priprave na akcijo, napravo ma-
motom ter posameznike, zaradi kate-
rih je projekt zaæivel, odbore in skupi-
ne, ki akcijo vodijo, njihove naloge in
nekatere ljudi, ki pri akciji aktivno so-
delujejo. V tokratnem prispevku smo
se pogovarjali s predstavniki podjetij,
ki so namesto za poslovna novoletna
darila sredstva namenili za mamotom,
ter opisali ujete utrinke s snemanja
televizijskega spota za humanitarno
akcijo.
Vredno se je boriti za stvari, v katere
verjamemo. Vsi, ki sodelujemo pri hu-
manitarni akciji Europe Donne, verja-
memo, da mamotom pomeni velik na-
predek na podroËju zgodnjega in za-
nesljivega odkrivanja raka dojk v Slo-
veniji in da lahko reπi marsikatero æiv-
ljenje. Zato se trudimo po svojih naj-
boljπih moËeh. Æelimo, da bi Ëim veË
ljudi verjelo z nami in da bi skupaj do-

Svoj prispevek lahko nakaæete naSvoj prispevek lahko nakaæete naSvoj prispevek lahko nakaæete naSvoj prispevek lahko nakaæete naSvoj prispevek lahko nakaæete na
πtevilko transakcijskega raËuna pri SKB banki:

03134-1111111124. Namen: za mamotom.
Stanje na raËunu lahko spremljate tudi prekStanje na raËunu lahko spremljate tudi prekStanje na raËunu lahko spremljate tudi prekStanje na raËunu lahko spremljate tudi prekStanje na raËunu lahko spremljate tudi prek

spletnih strani Europe Donne spletnih strani Europe Donne spletnih strani Europe Donne spletnih strani Europe Donne spletnih strani Europe Donne -
http://www.europadonna-zdruzenje.si.

Do 23. februarja letos je bilo za mamotom
zbranih 1.749.225 tolarjev.

segli zastavljeni cilj. Vsak prispevek, s
katerim bomo bliæje verjetnosti bolj
uspeπnemu premagovanju najpogos-
tejπega raka æensk - raka dojk, nam ve-
liko pomeni.
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Za mamotom lahko darujete tudi ob 8. in 25. marcu,Za mamotom lahko darujete tudi ob 8. in 25. marcu,Za mamotom lahko darujete tudi ob 8. in 25. marcu,Za mamotom lahko darujete tudi ob 8. in 25. marcu,Za mamotom lahko darujete tudi ob 8. in 25. marcu,
dnevu æensk in materinskem dnevudnevu æensk in materinskem dnevudnevu æensk in materinskem dnevudnevu æensk in materinskem dnevudnevu æensk in materinskem dnevu

NAGELJ OVENE,
MAMOTOM NE BO
Tudi mi na Slovenskem premoremo izjemne ljudi, ki znajo stisniti roko,
potolaæiti strto srce ali pa zbrati denar za ljudi v stiski ali za kakπno prepo-
trebno stvar, ki bi je sicer v tej ali oni ustanovi ne imeli.

Za mamotom lahko darujete vse dni v
letoπnjem letu. ©e posebej pa ob dne-
vu æena in materinskem dnevu. Podar-
jeni nagelj bo ovenel, mamotom bo
ostal in reπeval æivljenja naπih mam,
babic, sester, æena, deklet itd. Prav ta-
ko lahko namesto cvetja na grob, po-
klonite denar za mamotom.
Nekateri so se naπemu klicu na pomoË
æe odzvali pred novim letom, ko so pri-
hajali Miklavæ, BoæiËek in dedek Mraz.
Novoletni Ëas je Ëas obdarovanja. Ob-
darujemo svoje najbliæje, ljudi, ki jih
imamo radi, pogosteje pa se spomni-
mo tudi na tiste, potrebne pomoËi.
Terme Dobrna in agencija Pristop sta
se ob novem letu odzvali klicu na po-
moË humanitarne akcije Europe Don-
ne in namesto daril poslovnim part-
nerjem finanËna sredstva namenili za
mamotom.
Zakaj sta se odloËili prav za to donaci-
jo, smo povpraπali direktorja Term Do-
brna, Janeza Mlakarja, in predsednika
uprave Pristopa, Aleπa Razpeta.

DOBRNA ZA ÆENSKE BOLEZNI

Janez Mlakar, direktor Term Dobrna. Janez Mlakar, direktor Term Dobrna. Janez Mlakar, direktor Term Dobrna. Janez Mlakar, direktor Term Dobrna. Janez Mlakar, direktor Term Dobrna. V
Termah Dobrna imamo dolgoletno tra-
dicijo zdravljenja æenskih bolezni,
predvsem zdravljenja po operativnih
posegih na dojkah in rodilih. Vemo, da
je treba raka najveËkrat operativno od-
straniti. Po posegu æenske prihajajo k
nam na celostno obravnavo in rehabi-
litacijo. Pogosto ostanejo pri nas tri
tedne. Zato vemo, kako jim je pri duπi
in kaj potrebujejo. Vemo tudi, da mno-

Janez Mlakar, direktor Term
Dobrna: ≈Namesto poslovnih daril,
smo denar nakazali Europi Donni
za mamotom.«

ge ne bi potrebovale hude operacije, Ëe
bi jim raka dovolj zgodaj odkrili. Tudi
zato podpiramo zbiranje denarja za
mamotom.
Naπi programi zdravljenja in celostne
rehabilitacije so sestavljeni iz fiziotera-
pije in individulanih postopkov ter ob-
ravnav, kar se izvaja predvsem v dopol-
danskem Ëasu (tudi ob sobotah), po-
poldnevi so izpolnjeni z delovnimi in
relaksacijskimi postopki (sproπËanje v
skupini, slikanje na steklo, svilo, kam-
ne, ustvarjalne delavnice z glino, teks-
tilom, glasbo ipd), veliko je dejavnosti
na prostem, v naravi, v zdraviliπkem
parku (razliËne πportne aktivnosti, gi-

balne terapije, sprehodi in pohodi), ve-
Ëere preæivljajo ob glasbi, plesu in pri-
jetnem druæenju. Vse to dopolnjujemo
z dodatki, kot so na primer Kneippove
terapije (kadar je primerno), post ali
ËiπËenje telesa, predvsem pa dobro iz-
brana in prilagojena hrana, veliko Ëa-
jev, presnih sokov in vode.
Naπi fizioterapevti, limfoterapevti in
maserji so se ob zdravljenju æenskih
bolezni æe dodobra specializirali in se
seveda redno dodatno izpopolnjujejo v
vseh postopkih in terapijah, ki jih nato
uporabljajo v procesih rehabilitacije
naπih bolnic. Enako se tudi v gastrono-
miji nenehno prilagajamo novim smer-
nicam, z namenom doseËi Ëim boljπe
in kakovostnejπe bivanje teh æena (re-
konvalescentk) v Dobrni.
PrepriËan sem, da so poslovna darila
sicer lep obiËaj in dobra gesta, vendar

Vesna Bevk, predsednica upraveVesna Bevk, predsednica upraveVesna Bevk, predsednica upraveVesna Bevk, predsednica upraveVesna Bevk, predsednica uprave
borzno posredniπke hiπe Certius inborzno posredniπke hiπe Certius inborzno posredniπke hiπe Certius inborzno posredniπke hiπe Certius inborzno posredniπke hiπe Certius in
Ëlanica upravnega odbora EuropeËlanica upravnega odbora EuropeËlanica upravnega odbora EuropeËlanica upravnega odbora EuropeËlanica upravnega odbora Europe
DonneDonneDonneDonneDonne. Certius se v letoπnjem letu
pridruæuje akciji     zbiranja sredstev
za mamotom pod vodstvom Euro-
pe Donne - slovenskega zdruæenja
za boj proti raku dojk. Vsem svojim
komintentom smo pisali pismo in
jih zaprosili, da darujejo, Ëe lahko.
Tudi Certius bo prispeval svoj de-
leæ.
Rina Klinar,Rina Klinar,Rina Klinar,Rina Klinar,Rina Klinar, direktorica Radia Tri-direktorica Radia Tri-direktorica Radia Tri-direktorica Radia Tri-direktorica Radia Tri-
glav Jesenice, Ëlanica upravnegaglav Jesenice, Ëlanica upravnegaglav Jesenice, Ëlanica upravnegaglav Jesenice, Ëlanica upravnegaglav Jesenice, Ëlanica upravnega
odbora Europa Donna.odbora Europa Donna.odbora Europa Donna.odbora Europa Donna.odbora Europa Donna.Vsako leto
se na Radiu Triglav odloËimo, da
namesto novoletnih Ëestitk name-
nimo sredstva v dobrodelne name-
ne, za kakπno akcijo ali delo πport-
nikov. Tako smo jih æe namenili je-
seniπki bolniπnici, pa razliËnim
πportnim druπtvom, tokrat pa smo
se odloËili za mamotom. V kolekti-
vu je veËina æensk in posebno po-
zornost namenjamo tudi osveπËa-
nju o preventivnem delovanju na
podroËju odkrivanja raka dojk. Æe-
limo, da bo tudi z naπim prispev-
kom moænost zgodnejπega odkri-
vanja raka dojk Ëimprej dostopna
æenskam v Sloveniji.
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Aleπ Razpet, predsednik uprave
Pristopa: ≈Verjamem, da bo Europi
Donni ob pomoËi mnogih organiza-
cij in posameznikov uspelo zbrati
80 milijonov tolarjev in s tem
bistveno poveËati moænosti zgod-
njega diagnosticiranja raka dojk.«

Mala igralka Sara, ki je nastopila v
TV spotu za mamotom, je za
spomin od predstavnic Europe
Donne dobila pliπastega severnega
medvedka, s katerim sta si bila
vπeË na prvi pogled.

so se tudi v naπem okolju ti obiËaji ne-
kako izmaliËili in sprevrgli v vse kaj dru-
gega. Tudi to je bil eden izmed razlo-
gov, ki so mene in nas navedli k tej od-
loËitvi. Tako smo prepriËani, da bo de-
nar dejansko priπel na pravo mesto, v
prave roke in bo pripomogel k izboljπa-
nju kvalitete æivljenja vseh socialnih
skupin. Kljub temu da je vsota, ki smo
jo privarËevali iz naslova poslovnih da-
ril, le delËek vsote, ki bo izgradila celo-
to, upamo in smo prepriËani, da bomo
s tem pripomogli k hitrejπemu odkriva-
nju najpogostejπe oblike raka v æen-
skem svetu, to je raka dojk.
Europa Donna nas je pritegnila s svo-
jim delovanjem æe pred Ëasom, pred-
vsem s svojimi dobro zastavljenimi in
jasnimi cilji. Pritegnila nas je s svojo
preprostostjo, a vendarle veliËino, s
svojo zelo πiroko zastavljeno akcijo, ki
ne loËuje in ne grupira ljudi ne po so-
cialnih slojih in ne po materialnih
sredstvih. Je tudi samostojna in nepro-
fitna organizacija z zelo dobrimi refe-
rencami. SoËasno se vkljuËuje v delo-
vanje evropske zveze Europa Donna,
deluje skladno z evropskimi naËeli in

zastavljenimi cilji. Teæko bi povedal
veË, saj je æe sama bolezen, njeno od-

krivanje in zdravljenje, zelo teæka, na-
porna in zelo izËrpa te bolnice. Za vse
nas, ki del te poti dejansko z njimi do-
æivljamo, je gesta darovanja popolno-
ma sama po sebi umevna, Ëloveπka, saj
roka, ki pomaga soËloveku v stiski, po-
gosto pomeni veliko veË, kot povedo
besede, s katerimi to opisujemo.

PRISTOP ZA EUROPO DONNO

Aleπ Razpet, predsednik uprave Pristo-Aleπ Razpet, predsednik uprave Pristo-Aleπ Razpet, predsednik uprave Pristo-Aleπ Razpet, predsednik uprave Pristo-Aleπ Razpet, predsednik uprave Pristo-
papapapapa. Moænosti in priloænosti je danes za
pomoË veliko, odloËitev za eno pomoË
in za doloËeno obliko pa neskonËno
teæka. Pristop donatorsko sodeluje s
slovenskim zdruæenjem za boj proti ra-
ku dojk - Europo Donno æe veË kot le-
to in pol, saj so nas prepriËali nameni
in cilji njihovih projektov. V akcijo ko-
munikacijske podpore in zbiranja sred-
stev za mamotom smo povezali tako
naπe sodelavce kot poslovne partnerje.
Z napori obojih verjamem, da bo Euro-
pi Donni ob pomoËi mnogih organiza-
cij in posameznikov uspelo zbrati 80
milijonov tolarjev in s tem bistveno
poveËati moænosti zgodnjega odkriva-
nja raka dojk.

S sloganom ≈Pomagajte poveËati verjetnost, da bomo raka dojk odkrili
pravoËasno« je Europa Donna - slovensko zdruæenje za boj proti raku dojk
- na novinarski konferenci v Dobrni predstavila svojo humanitarno akci-
jo. Predsednica slovenske Europe Donne, prim. Mojca SenËar, dr. med. (na
sredini), je predstavila zdruæenje Europa Donna, pomen ozaveπËanja o ra-
ku dojk ter cilje in poslanstvo humanitarne akcije. »lan strokovnega sve-
ta Europe Donne in kirurg na Onkoloπkem inπtitutu, mag. Janez Ægajnar,
dr. med. (na desni), je v svoji predstavitvi pojasnil prednosti naprave za va-
kumsko asistirano biopsijo, direktor Term Dobrna, Janez Mlakar (na levi),
pa je predstavil razloge, zakaj se tej akciji pridruæuje njihovo podjetje.
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VELIKA

HUMANITARNA AKCIJA

Denar lahko prispevate na raËun, ki je odprt pri SKB Banki d.d. Ljubljana:
03134 -1111111124. Namen: za mamotom.
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Ker predstavlja takπen projekt kar velik
vloæek finanËnih sredstev, je pri brez-
plaËnem snemanju, montaæi in glasbi
velikoduπno pomagala ekipa Studia Ar-
kadena, mlada igralka v spotu pa je po-
darila svoj prosti Ëas.
Pri Europi Donni se πe posebej zahva-
ljujejo vsem starπem in otrokom, ki so
z velikim odzivom pokazali pripravlje-
nost sodelovanja pri snemanju spota.
Kaj pravijo najbolj zasluæni za to, da je
nastal televizijski spot?

VE SE, ZAKAJ BO ©EL DENAR

Leon KrpiË, Studio Arkadena. Leon KrpiË, Studio Arkadena. Leon KrpiË, Studio Arkadena. Leon KrpiË, Studio Arkadena. Leon KrpiË, Studio Arkadena. V Studiu
Arkadena smo se æe veËkrat odzvali

Zakaj je potreben mamotom, bo skuπal povedatiZakaj je potreben mamotom, bo skuπal povedatiZakaj je potreben mamotom, bo skuπal povedatiZakaj je potreben mamotom, bo skuπal povedatiZakaj je potreben mamotom, bo skuπal povedati
πe filmski prikazπe filmski prikazπe filmski prikazπe filmski prikazπe filmski prikaz

UTRINKI S SNEMANJA
TV SPOTA
Uspeπna humanitarna akcija potrebuje jasna sporoËila, ki jih prejme Ëim
veË ljudi. Tako je v okviru priprav na akcijo, poleg πe nekaterih promocijskih
materialov, nastal tudi televizijski spot.

proπnjam za donatorsko snemanje te-
levizijskih spotov za humanitarne na-
mene. VsakiË, ko se odloËimo brez-
plaËno pomagati, smo povsem prepri-
Ëani, da gre za dobro, koristno in ne-
pogreπljivo stvar. Da smo se odloËili
sodelovati tudi pri Ëlovekoljubni akciji
Europe Donne, pri zbiranju sredstev
za mamotom, je prav gotovo pripo-
moglo veËletno uspeπno in uËinkovi-
to sodelovanje z agencijo Pristop, ki
projekt humanitarne akcije komunika-
cijsko vodi. Najpomembnejπi razlog
pa je sam namen akcije - nakup ma-
motoma, saj natanËno vemo, za kaj in
kako se denar zbira ter komu je ma-
motom namenjen. Verjamemo, da
lahko vsaki slovenski æenski reπi æivlje-
nje ali ji vsaj zmanjπa in olajπa obËut-
ke negotovosti pri tej nevarni sodob-
ni bolezni - raku dojk. Bolezen ne izbi-
ra, zato mamotom predstavlja upanje,
da lahko pomaga in reπi mogoËe tudi
naπe najbliæje.

VELIKO KAMER,
LU»I IN DOBRE VOLJE

Tekstopisje za spot je nastalo na Pri-
stopu, vse potrebno za snemanje so
pripravili v Studiu Arkadena, nova
zvezdica je priπla toËno ob uri, in sne-
manje se je lahko zaËelo. Z ljudmi
dobre volje, odprtih rok in prepriËa-
njem, da poËnejo dobro stvar, je bilo

vse popolno. Pred kamero so se me-
njavali: sneæak, ribice, gugalnica ...
Proti koncu, vsi odrasli æe malo utru-
jeni, se niso mogli naËuditi, kako ma-
li igralki Sari TiË iz »rnuË ne poidejo
moËi in kako z zanimanjem spremlja
vsako novo sceno. ≈Le kako ti more
biti dolgËas ob veË kot dva metra ve-
likem sneæaku, dolgi vrsti domin, zla-
tih ribicah, tabli, milnatih mehurËkih,
kamerah, luËeh ter novih ljudeh,« jim
je s pogledom najverjetneje odgovar-
jala v zvezdice obleËena Sara. Snema-
nje se je konËalo pozno popoldan.
Mala igralka Sara je za spomin od
predstavnic Europe Donne dobila pli-
πastega severnega medvedka, s kate-
rim sta si bila vπeË na prvi pogled.
©pela Polak, Mateja Ogrizek©pela Polak, Mateja Ogrizek©pela Polak, Mateja Ogrizek©pela Polak, Mateja Ogrizek©pela Polak, Mateja OgrizekLeon KrpiË, Studio Arkadena

Verjamemo, da bo mali Sari, ki je
sodelovala v filmu za mamotom,
ostal snemalni dan v lepem spomi-
nu, mi pa upamo, da bo z njeno
pomoËjo pomagal πtevilnim æen-
skam v Sloveniji.
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O podjetju za prevoz bolnikov Dava
d.o.o iz Bistrice ob Dravi so nam pisali
bolniki, ki se z njegovimi vozniki vozi-
jo na terapije, preiskave ali kontrole v
to ali ono bolniπnico. Pohvalijo jih, da
so fantje zelo prijazni; ne samo, da jih
peljejo, kamor je treba in nazaj, radi se
tudi pogovarjajo in jih poskuπajo na
vse mogoËe naËine razvedriti, da med
potjo pozabijo na tisto, kar jih Ëaka.
Neredko jih poËakajo in z njimi klepe-
tajo tudi na hodniku, da jim prej mine
Ëas.
Direktor podjetja, Silvo Taferner,Silvo Taferner,Silvo Taferner,Silvo Taferner,Silvo Taferner, si ne
æeli javne pohvale, saj pravi, da je naj-
pomembnejπe, da so z njim in njegovi-
mi fanti zadovoljni bolniki. Podjetje
opravlja svojo storitev æe skoraj deset
let in bili so eni prvih zasebnikov, ki so
zaËeli s sanitetnimi prevozi. V tem Ëa-
su so si vsi skupaj pridobili veliko izku-
πenj in znanja, ki ga vcepljajo tudi no-
vim zaposlenim. ≈V zaËetku sem jih
sam vpeljeval in jih uËil, kako naj se
obnaπajo in komunicirajo, saj niso bi-
li vsi iz medicinske stroke. Vsak Ëlovek
ni primeren za to delo, moraπ imeti ob-
Ëutek za ljudi, znati posluπati in se rad
pogovarjati. Nekateri tudi niso zdræali
in so odπli iz podjetja, je pa nekaj fan-
tov, ki so z mano æe dolga leta.«
Ljudje se moramo pogovarjati, pravi
Taferener, bolniki pa pogovor πe pose-
bej potrebujejo. ≈Naπe stranke, kar tri
Ëetrtine je æensk, pravijo, da je voænja
z nami dodatna terapija. Veliko nam
zaupajo, vËasih tudi kaj takega, Ëesar
ne povedo niti domaËim. Smo paË ve-
liko skupaj, zlasti s tistimi, ki jih vozi-
mo na terapije, zato se æe kar spoprija-
teljimo. Vedno poskrbimo, da se naπe
stranke poËutijo kar najbolj domaËe;
prilagodimo se jim, kolikor se le da.«
Prevoze opravljajo z desetimi vozili, ne-
kaj je osebnih in nekaj reπevalnih vozil.
Vozijo po vsej dræavi, vsak dan so v
ljubljanskem kliniËnem centru in na
onkoloπkem inπtitutu, prav tako vsak

Sanitetni prevoziSanitetni prevoziSanitetni prevoziSanitetni prevoziSanitetni prevozi

VOZNIKI S POSLUHOM
Kdor se veliko vrti okoli zdravnikov, dobro ve, kako muËne znajo biti pogos-
te voænje v bolniπnico. Misli nehote uhajajo k bolezni, zlasti kadar nas Ëaka
kakπen posebno zoprn postopek ali priËakujemo izvid, ki bo odloËal o naπi
nadaljnji usodi. Kako prav pride takrat ohrabrujoË stavek, vesela anekdota
ali dobro povedana πala, ki nam olajπa pot, ker pomaga odgnati teæke misli.

dan vozijo bolnike v mariborsko bol-
niπnico ali iz nje; Ëe je potrebno, pelje-
jo tudi v tujino. Vedno se poskuπajo or-
ganizirati, da ljudje Ëim manj Ëakajo.
»e pregled traja dalj Ëas, pride bolnika
iskat drug voznik. Urejena imajo tudi
deæurstva: vsak dan do polnoËi in prek
konca tedna, tako da je kakπen voznik
vedno na voljo. ObiËajno gre na pot sa-
mo en voznik, kadar gre za teæjega bol-
nika ali takega, ki ga je treba prenesti,
pa vzamejo s seboj πe spremljevalca.
Podjetje Dava ima koncesijo za sanitet-
ne prevoze, kar pomeni, da vozijo bol-
nike na napotnice. SamoplaËnikov sko-
raj nimajo, Ëe æe, potem ti za prevoz
plaËajo 70 odstotkov cene za kilometer
voænje (pribliæno 148 tolarjev na kilo-
meter). Neredko pa koga prepeljejo tu-
di zastonj ali ≈za kavico«. ≈Kaj pa ho-
Ëem, Ëe se nekdo pogosto vozi z nami,

potem pa kar naenkrat ne dobi veË na-
potnice in se obrne na nas ... Vzamemo
ga zraven, saj imajo fantje ponavadi
vedno prostor v avtu. Ali pa mu omo-
goËimo, da plaËa toliko, kot bi ga sta-
la avtobusna vozovnica. Ljudje paË ni-
majo denarja, pa jim z veseljem nare-
dimo uslugo,« pravi Taferener, ki sicer
doda, da morajo seveda delati za pre-
æivetje in da je konkurenca tudi na tem
podroËju huda. Malo ga skrbi, kako bo

posel tekel v prihodnje: ≈Zdaj je 30 od-
stotkov stroπkov pokritih iz osnovnega
zdravstva, 70 odstotkov pa prispeva za-
varovalnica Vzajemna. Zdravstvena re-
forma predvideva ukinitev zavarovalni-
ce in vpraπanje je, kako se bo obrnilo
za nas.« Zato se sanitetni prevozniki æe
dogovarjajo, na kakπen naËin bi se lah-
ko povezali, nekako zdruæili, da bi imeli
koristi vsi, tudi tisti, ki jih vsak dan vo-
zijo po bolniπnicah.
Æ. A.Æ. A.Æ. A.Æ. A.Æ. A.

Vozniki in dve voznici podjetja Dava d.o.o. so vedno na cesti.
S fotoaparatom smo v garaæi Onkoloπkega inπtituta ujeli le Milana,
ki je Ëakal, da tiste, ki so zakljuËili s terapijami odpelje domov.
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Nina je bila vedno nasmejana in dobre
volje, skrbi zaradi πole je odpravljala z
uËenjem in se kljub puberteti dobro ra-
zumela tudi s starπi. ≈Nina je bila res ze-
lo skrbna,« se zaËetkov odraπËanja svo-
je hËerke spominja mamica Mojca.
≈Imela je celo zvezek, kamor si je zapi-
sovala telovadne vaje, ki jih je redno de-
lala. Bila je zelo vodljiva, tako da med
nami nikoli ni bilo teæav.« Bila je zdrava
kot riba (kar je tudi po horoskopu) in v
resnici ji ni bilo nikoli prav niË hudega.
V zaËetku oktobra 2000 pa jo je, kot strela
z jasnega, kar naenkrat zaËel boleti vrat.
BoleËine so se preselile tudi na grlo. Naj-
prej vse te boleËine niso vplivale na nje-
no sploπno poËutje. Tako je πe naprej ho-
dila na treninge tenisa, vendar je njena
mamica postala pozorna, ker boleËine ni-
so in niso prenehale. ≈V πoli je imela rav-
no sistematiËni pregled, zato sem ji rekla,
naj zdravniku pove za boleË vrat in grlo. In
res so ji postavili diagnozo, Ëeπ da ima
najhujπo obliko angine, Pfeiferjevo bole-
zen. Nekaj tednov je ostala doma in poËi-
vala, vendar se stanje ni izboljπalo, zato so
jo napotili na Infekcijsko kliniko.

TELEGRAM

In takrat se je vse skupaj zaËelo. ≈Z In-
fekcijske klinike smo dobili telegram, s
katerim so nas nemudoma poslali na
PediatriËno kliniko na hemato-onkoloπ-
ki oddelek. Nina naj bi imela motnje v
krvotvornih organih, vendar so nam v
sprejemnici rekli, da ne bo niË resnega.
Sama pa sem ves Ëas imela slab obËu-
tek in zdelo se mi je, da bo nekaj hude-
ga,« se tistih Ëasov pred tremi leti spo-
minja mama Mojca.
Nina je ostala v bolnici, kjer so ji med
drugim naredili tudi punkcijo kostnega
mozga. In zdravniki so tedaj postavili
novo diagnozo. Tokrat veliko hujπo. Ni-
na je imela levkemijo.

Zgodba s sreËnim koncemZgodba s sreËnim koncemZgodba s sreËnim koncemZgodba s sreËnim koncemZgodba s sreËnim koncem

EVA JE KOSTNI MOZEG
PODARILA NINI
≈Adijo, mami, grem na trening!« Tak je bil πtirikrat na teden pozdrav 13-letne
Nine PaviË iz Ljubljane, potem ko je po πtirih letih treniranja odbojke posku-
sila πe s tenisom. Rada se je ukvarjala s πportom. Treninge in tekme je zmeraj
jemala resno. Kako jih ne bi, saj je bila tudi sicer pridno in odgovorno dekle.
≈NajveË mi je pomenila πola. Vsak dan, ko sem priπla domov, sem najprej
naredila domaËo nalogo, potem sem se uËila, πele kasneje sem sedla tudi
pred televizijo. Ampak je nisem dolgo gledala, saj sem πla kmalu na trening
tenisa. Le sem in tja sem se dobila tudi s kakπno prijateljico.«

»eprav je æe sama diagnoza huda, ob-
staja veË vrst levkemij, ki jih danes zdra-
vijo razliËno uspeπno. In po vrsti in pod-
vrsti levkemije je imela Nina najhujπo
obliko, pri kateri je, sicer statistiËno gle-
dano, moænost preæivetja 40-odstotna.
Seveda so bili to hudi trenutki, najhujπi
v æivljenju. ≈Grozno je bilo. Jaz sem sa-
mo jokala, vendar le takrat, ko sem lah-
ko. Sama sem se zaprla na straniπËe in
jokala, jokala ... Teæko je bilo, vendar Ni-
ne s svojimi strahovi nisem obremenja-
vala,« se spominja mama Mojca.
Nina je takoj po prvih preiskavah dobi-
la tudi prvo kemoterapijo. V bolnici je
ostala osem dni, potem je lahko πla do-
mov, vendar se je æe po treh dneh zara-
di vroËine vrnila v bolnico. Prvo terapi-
jo je prestala brez veËjih teæav ali bole-
Ëin, zapletlo se je pri drugi.

OB 14 KILOGRAMOV IN LASE

≈Bilo je sredi decembra,« se spominja
Nina. ≈Po vsem telesu sem dobila izpuπ-
Ëaje, grlo mi je zateklo, tako da nisem
mogla poæirati, in shujπala sem za 14 ki-
logramov. Na hemato-onkoloπkem od-
delku PediatriËne klinike so mi sicer
skuhali, kar sem æelela, vendar kljub te-
mu nisem mogla jesti.«
PrviË je zaradi terapije izgubila tudi lase,
zaradi Ëesar pa se ni preveË vznemirjala.
≈Na zaËetku sem bila πe vesela, saj je bi-
la moja ‘obrita’ frizura podobna tisti, ki
jo je imela Demi Moore v enem od tak-
ratnih filmov. Kasneje sem nosila lasu-
ljo, v kateri pa æe ni bilo veË tako prijet-
no, saj je bilo vroËe, pa πe veter mi jo je
velikokrat premaknil. DrugaËe pa me to,
da sem bila brez las, ni preveË motilo.
VeËina prijateljev sploh ni opazila.«
Nina je presenetljivo brezskrbno doæiv-
ljala zdravljenje in eno kemoterapijo za
drugo. Kljub teæki bolezni in nepresta-
nim obiskom klinike je kakπne Ëudne
misli niso obhajale. ≈Nikoli nisem po-
mislila na kaj slabega. Na zaËetku verjet-
no sploh nisem dojela, da sem resno
bolna, saj me je skrbelo edino to, kako
bom vse nadoknadila v πoli. Kasneje me
je preπinila misel, kakπna bolezen je
pravzaprav levkemija. Spomnim se, da
sem starπe vpraπala, ali je levkemija rak
in ali bom zaradi nje umrla. Ampak to je
bilo res enkrat samkrat, sicer o bolezni
in poteku zdravljenja sploh nisem raz-
miπljala.«
Starπi, ki so diagnozo vendarle doæiveli
na drugaËen naËin, Nini svojih razmiπ-
ljanj niso razlagali. Karkoli se je dogaja-
lo v zvezi z zdravljenjem, tudi slabi raz-
pleti zdravljenja njenih vrstnikov v bol-
nici ali skrbi njihovih prijateljev - vse to
do Nine ni priπlo. Zelo prijazni in vzpod-
budni so bili tudi zdravniki in sestre na
hemato-onkoloπkem oddelku PediatriË-
ne klinike, πe posebej zdravnik Janez Jaz-
bec, ki je znal Nino vedno nasmejati in
jo spraviti v dobro voljo.
In tako so Nina, njena sestrica Eva, ma-
mica in ati nekako sprejeli nove razme-
re. Kemoterapije so se vrstile ena za
drugo. Tri so bile res tiste hude, zaradi
katerih je Nina ostajala veË dni v bolni-
ci in se vanjo zaradi vroËine vraËala tu-
di kasneje.
Vmes je nekaj tednov dobivala tudi iz-
redno moËna zdravila, tako imenovane
kortikosteroide, zaradi katerih jo je moË-
no bolel hrbet, hkrati pa je bila ves tisti
Ëas v hudi depresiji. ≈Æe ko sem zjutraj
priπla k njej, je bila vsa objokana. Tudi
Ëez dan je veliko jokala, Ëeprav ni vede-
la zakaj,« se spominja mamica Mojca.

Pogumna Nina
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STRAH IN POGUM

Tudi Nina pravi, da je bil to najteæji Ëas
njenega zdravljenja. K sreËi pa jo je Ër-
nogledost minila, ko ni veË dobila teh
zdravil.

VEDNO OB NINI

Ves Ëas zdravljenja je bila ob njej druæi-
na. Mamica Mojca je z njo preæivljala
dopoldneve, potem ko je πla v vrtec po
sestrico Evo, pa jo je zamenjal ati Milan.
Tudi zveËer pred spanjem je bil vedno
kdo ob njej. »eprav so bili obiski dovo-
ljeni le do 19. ure, so starπi vedno po-
daljπali in ostajali πe dve uri dlje. Ko so
bili skupaj, so se pogovarjali, igrali kar-
te ali pa gledali televizijo. »e je Nina po-
Ëivala, so si dolgËas preganjali z reπeva-
njem kriæank. Tudi prijatelji so jo obis-
kovali, Ëeprav je res, da jih je bilo sËaso-
ma vedno manj.
≈Na zaËetku je Ninina prijateljica Sanja
morala delati seznam, kdaj bo kateri od
soπolcev πel na obisk. Potem jih je bi-
lo vedno manj,« razmiπlja Mojca, ki se
je po doloËenem Ëasu obrnila tudi na
Ninino razredniËarko, naj vendarle or-
ganizira uËence, da bodo πe prihajali,
ker njena hËerka pogreπa svojo staro
πolo in novice od tam. Vendar dejstva,
da je bilo prijateljev vedno manj, ni
mogla spremeniti.
≈Zanimivo je bilo, da so k meni prihajali
tisti, od katerih sem to najmanj priËako-
vala. Mojih prijateljev sËasoma ni bilo
veË, obiskovali pa so me povsem drugi
vrstniki. Je pa res, da sem se druæila tu-
di z bolniki, s katerimi smo se veliko po-

govarjali. In spoznala sem tudi nova pri-
jatelja, ©pelo in Toma,« je povedala Ni-
na. Ves Ëas zdravljenja je obiskovala tu-
di bolniπniËno πolo, najprej v bolnici,
potem pa kar od doma. Tako je kljub bo-
lezni sledila uËnemu programu in brez
teæav naredila sedmi razred.
Seveda so bili med obdobji kemoterapij
tudi trenutki, ki jih je Nina preæivljala
doma. Takrat je æivela kot vsaka druga
najstnica, se druæila s prijateljicami, iz-
redno rada zahajala v kino itd. Kot pra-
vi sama, ji ni bilo prav niË teæko, saj se
zaradi bolezni ni posebej obremenjeva-
la, pa tudi poËutila se ni slabπe.

PRESADITEV KOSTNEGA MOZGA

Zdravniki so æe od zaËetka vedeli, da bo
Nina nujno potrebovala presaditev kost-
nega mozga, zato so æe takoj k preiska-
vam povabili najoæjo druæino. In izvidi
so vse razveselili, saj se je kot primerna
darovalka izkazala sestrica Eva. Starπi
niso prav niË pomiπljali, prav tako ne
Eva, ki je bila ponosna, da je lahko po-
magala.
Junija leta 2001 je tako za nekaj dni v
bolnico odπla tudi tedaj πestletna Eva.
≈V bolnici so bili vsi zelo prijazni. Ses-
tre so se igrale z mano, imela sem obis-
ke, tako da mi je bilo lepo. Malo Ëudno
je bilo edino, ko so me odpeljali v ope-
racijsko dvorano, vendar je bilo hitro
konec. In potem sem lahko v bolnici
ostala πe en dan dlje,« pove Eva, ki za-
radi operacije ni imela veËjih teæav. Æe
po enem tednu je πla v kolonijo v Sa-
vudrijo, kjer je po petih dneh æe plava-
la v morju.
Nina pa je medtem preæivljala odloËilne
trenutke obraËuna z levkemijo.
Kmalu za tem so ji v obliki infuzije vsa-
dili Evin kostni mozeg, potem pa je mo-
rala za nekaj tednov v tako imenovano
izolirnico. V njej je bila resniËno sama.
K njej so lahko prihajali le ena sestra in
starπi. Prijatelji so sicer lahko prihajali
na obisk, vendar so se z Nino pogovar-
jali skozi steklena vrata. Tudi hrano so ji
posebej razkuæevali. Tam je ostala tri
tedne. ≈Ni mi bilo niË hudega, saj sem
se kljub samoti kar dobro poËutila, le
vroËe in dolgËas mi je bilo.«
Po treh tednih je lahko πla domov. PoËu-
tila se je dobro, le nekoliko bolj utruje-
na je bila. ©e vedno je morala redno
dvakrat na teden na kontrolo v bolnico,
zato z druæino niso smeli na morje ali na
kakπne daljπe izlete. VroËi dnevi so jim
povzroËali malce sitnosti, vendar so se
vedno, ko so se lahko, zatekli k babica-
ma v hladni hiπi na Notranjskem in na
Ravnah na Koroπkem. Nina je πe veliko

poËivala, kadar pa je lahko, je rada
ustvarjala. Tedaj so bili vsi skupaj pravi
umetniki: risali so na svilo in na steklo,
iz posebne mase so izdelovali zapestni-
ce ali pa tudi roæe iz gline. Ni jim bilo
dolgËas.
Vsi so bili sreËni, da se je Nina po ope-
raciji dobro poËutila. Avgusta je prestala
laæjo zavrnitev kostnega mozga. Le-ta se
je najbolj odraæala na njeni koæi. Potem
pa so tudi te teæave minile. Iz dneva v
dan se je bolje poËutila. Spet je imela
apetit, rdeËica se je vraËala na njena li-
ca. Æivljenje se je poËasi vraËalo v usta-
ljene tirnice.
Po dobrem letu zdravljenja, januarja
2002, je Nina spet zaËela hoditi v πolo,
v osmi razred. V zaËetku ji ni bilo lahko.
Teæje se je uËila in odkrito povedano, ra-
zen s prijateljico Sanjo s soπolci ni naπ-
la pravega stika. Kljub temu pa je bila na
koncu odliËna in izredno uspeπna tudi
na eksternem preverjanju znanja.
≈Na PediatriËni kliniki so mi rekli, da se
lahko vpiπem na katerokoli srednjo πo-
lo, saj mi to omogoËa potrdilo o bolez-
ni. Vendar nisem hotela na ta naËin v
gimnazijo; morda bi mi kasneje to kdo
oËital,« nam je zaupala Nina.
Septembra 2002 je zaËela obiskovati
Gimnazijo Poljane. Brez veËjih teæav se
je vkljuËila med nove soπolce in profe-
sorje. Danes je dijakinja drugega letni-
ka in πe vedno je pridna uËenka. Zado-
voljna je, ni dosti drugaËe, le s πportom
se ne more veË ukvarjati. ≈Po zdravljenju
mi je ostala boleËina v levem kolenu, za-
radi katere sem nekaj Ëasa uporabljala
celo bergle. Zdaj se lahko normalno gi-
bam, ne morem pa se resneje ukvarjati
s πportom. Tako grem najraje na daljπe
sprehode,« je rekla.
©e vedno ima veliko prijateljev, le da se
zdaj bolj druæi s fanti. Ima tudi fanta, s
katerim se dobro razume. ≈Povedala
sem mu za bolezen, pa je samo dejal, da
je zanjo æe zvedel od drugih.«
Prav gotovo jo je levkemija utrdila in ji
dala neke nove, morda πe ne povsem
doreËene misli.
≈Veliko bolj odloËna je postala in zdaj se
veËkrat doma prerekamo. Morda je za to
kriva puberteta, gotovo pa ji je ta izkuπ-
nja pustila neki poseben pogum. »e je
bila prej bolj srameæljiva, je zdaj priprav-
ljena na vse, πe posebej dobro pa zna za-
govarjati svoje mnenje,« doda mama, a
pove, da vidi, da jo je bolezen naredila
bolj æivljenjsko in zrelo. Ne obremenjuje
se zaradi vsakdanjih teæavic. Prav tako je
ni strah prihodnosti. Veseli se sleherne-
ga dne in rada ima æivljenje.
Polona Strnad PeËariËPolona Strnad PeËariËPolona Strnad PeËariËPolona Strnad PeËariËPolona Strnad PeËariË

Nina, ki je premagala levkemijo,
sestrica Eva, ki ji je darovala kostni
mozeg, in njuna mama Mojca
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Razmerje pa se manjπa. Zakaj?Razmerje pa se manjπa. Zakaj?Razmerje pa se manjπa. Zakaj?Razmerje pa se manjπa. Zakaj?Razmerje pa se manjπa. Zakaj?
Ker je v zadnjih desetletjih naraslo
πtevilo kadilk. Sicer pa poleg nikotina
Ëlovek vdiha, predvsem pa zauæije πe
πtevilne druge πkodljive snovi, npr.
teæke kovine, pesticide, nitrate, ki so v
umetnih gnojilih ali v obliki konzer-
vansov in drugih kemiËnih dodatkih v
jedeh. Svoje naredijo πe razliËna zdra-
vila, ki jih mnogi veliko pojedo brez
potrebe, nekateri pa delajo na zelo
nezdravih delovnih mestih, kjer vdiha-
vajo organska topila, anilinska barvi-
la itd. Vse to, Ëetudi v izredno majh-
nih koliËinah, se zbira v ledvicah, Ëu-
dovitem ≈Ëistilnem aparatu«, ki ome-
njene strupe ≈lovi« iz krvi, jih zbira in
nato izloËa v seËu.
Pri nastanku in razvoju rakaste tvor-
be sodelujejo poleg preobremenje-
nosti ledvic s strupenimi snovmi tu-
di razliËna sevanja, nepojasnjene
motnje v delovanju imunskega siste-

Prim. Mirjana Æumer Pregelj, dr. med.Prim. Mirjana Æumer Pregelj, dr. med.Prim. Mirjana Æumer Pregelj, dr. med.Prim. Mirjana Æumer Pregelj, dr. med.Prim. Mirjana Æumer Pregelj, dr. med.

STRUPI KON»AJO
V LEDVICAH
Med letoma 1993 in 1997 (za to obdobje imamo statistiËne podatke) je za
rakom ledvic pri nas zbolelo pribliæno 500 moπkih in 350 æensk. Tudi ta
bolezen je pogostejπa med moπkimi, podobno kot smo v prejπnji πtevilki
Novic Europe Donne ugotavljali za raka mehurja.

ma in podedovana obremenitev z
malignimi obolenji. Glavni vzrok za
nastanek raka na ledvicah je prav go-
tovo genska sprememba. Novejπe
preiskave se zato osredotoËajo pred-
vsem na odkrivanje znaËilnih spre-
memb na kromosomih. Pomembno
je tudi omeniti, da tveganje za razvoj
raka poveËata tudi debelost in ne-
zdrava prehrana.
Naπa sogovornica prim. Mirjana Æu-prim. Mirjana Æu-prim. Mirjana Æu-prim. Mirjana Æu-prim. Mirjana Æu-
mer Pregelj, dr. med.,mer Pregelj, dr. med.,mer Pregelj, dr. med.,mer Pregelj, dr. med.,mer Pregelj, dr. med., ki dela kot uro-
loginja na Uroloπkem oddelku KliniË-Uroloπkem oddelku KliniË-Uroloπkem oddelku KliniË-Uroloπkem oddelku KliniË-Uroloπkem oddelku KliniË-
nega centra v Ljubljaninega centra v Ljubljaninega centra v Ljubljaninega centra v Ljubljaninega centra v Ljubljani, nam je v
prejπnji πtevilki naπe revije osvetlila
rakasta obolenja seËnega mehurja,
sedaj pa se bomo pogovarjali o raku
na ledvicah.
- Ko govorimo o raku ledvic, poveËini- Ko govorimo o raku ledvic, poveËini- Ko govorimo o raku ledvic, poveËini- Ko govorimo o raku ledvic, poveËini- Ko govorimo o raku ledvic, poveËini
ne vemo, da je ta organ izpostavljenne vemo, da je ta organ izpostavljenne vemo, da je ta organ izpostavljenne vemo, da je ta organ izpostavljenne vemo, da je ta organ izpostavljen
dvema vrstama malignih obolenj, kidvema vrstama malignih obolenj, kidvema vrstama malignih obolenj, kidvema vrstama malignih obolenj, kidvema vrstama malignih obolenj, ki
se po izvoru, obnaπanju in pogost-se po izvoru, obnaπanju in pogost-se po izvoru, obnaπanju in pogost-se po izvoru, obnaπanju in pogost-se po izvoru, obnaπanju in pogost-
nosti zelo razlikujeta.nosti zelo razlikujeta.nosti zelo razlikujeta.nosti zelo razlikujeta.nosti zelo razlikujeta.
Res je. Kadar govorimo o raku ledvic,
mislimo predvsem na raka ledviËnih
celic oziroma raka ledviËnega tkiva
ali parenhima (renal cell carcinom-
RCC), imenovanega tudi hipernef-
rom, ki predstavlja pribliæno 90 od-
stotkov vseh zloËestih tumorjev led-
vic. Nekako v 10 odstotkih pa se po-
javlja rak votlega sistema ledvic, ki
ga imenujemo urotelni rak; le-ta
vznikne iz povrπinskih (epitelijskih)
celic in se obnaπa podobno kot rak
seËnega mehurja. Seveda se lahko
pojavijo v ledvicah tudi zasevki dru-
gih tumorjev in πe nekaj redkejπih
oblik ledviËnih tumorjev. Pri tem æal
niso izvzeti tudi majhni otroci, pri ka-
terih se lahko pojavi redek maligni
tumor ledvic, imenovan Wilmsov tu-
mor; le-ta zahteva posebno zdravlje-
nje, ki je k sreËi precej uspeπno.

Normalno ima Ëlovek dve ledvici.
Vsaka ima izvodilo, seËevod, po ka-
terem odteka seË iz votlega zbiralne-
ga predela ledvic v seËni mehur, od
tu pa po seËnici iz telesa. Glavna na-
loga ledvic je ËiπËenje (filtriranje) kr-
vi ter odstranjevanje odpadnih pre-
snovkov, odveËne koliËine soli in vo-
de iz telesa. Poleg naπtetega pa led-
vice sodelujejo tudi pri uravnavanju
krvnega tlaka in tvorbi rdeËih krv-
niËk. Ledvica je sestavljena iz ledviË-
nega tkiva ali parenhima, v katerem
je ogromno πtevilo drobnih filtrov
ali nefronov, ter zbiralnega sistema
- votlega dela, v katerem se nabira
seË, ki se skozi seËevod izteka v seË-
ni mehur. Rakaste tvorbe se pojav-
ljajo 9-krat pogosteje v parenhimu
kot na stenah votlega dela.

Vzdolæni presek ledvice

- Kaj lahko poveste o znakih, ki nas- Kaj lahko poveste o znakih, ki nas- Kaj lahko poveste o znakih, ki nas- Kaj lahko poveste o znakih, ki nas- Kaj lahko poveste o znakih, ki nas
opozorijo, da gre lahko za nevarnoopozorijo, da gre lahko za nevarnoopozorijo, da gre lahko za nevarnoopozorijo, da gre lahko za nevarnoopozorijo, da gre lahko za nevarno
obolenje ledvic?obolenje ledvic?obolenje ledvic?obolenje ledvic?obolenje ledvic?
Prvi vidni znaki, ki podajo sum za to
obolenje, se lahko pojavijo zelo zgo-
daj (æe v zaËetni fazi rasti tumorja) ali
pa πele pozno (ko je bolezen æe razπir-
jena).
- Kateri so prvi znaki pri raku votlega- Kateri so prvi znaki pri raku votlega- Kateri so prvi znaki pri raku votlega- Kateri so prvi znaki pri raku votlega- Kateri so prvi znaki pri raku votlega
sistema?sistema?sistema?sistema?sistema?
Vsekakor kri v seËu.
- Se krvav seË pojavi tudi pri raku led-- Se krvav seË pojavi tudi pri raku led-- Se krvav seË pojavi tudi pri raku led-- Se krvav seË pojavi tudi pri raku led-- Se krvav seË pojavi tudi pri raku led-
viËnih celic (RCC)?viËnih celic (RCC)?viËnih celic (RCC)?viËnih celic (RCC)?viËnih celic (RCC)?
Seveda se, vendar je to zelo pozen
znak, ko tumor æe vraπËa v æilje in votli
sistem ledvice.
- Kakπen pa je zgodnji znak raka led-- Kakπen pa je zgodnji znak raka led-- Kakπen pa je zgodnji znak raka led-- Kakπen pa je zgodnji znak raka led-- Kakπen pa je zgodnji znak raka led-
viËnih celic?viËnih celic?viËnih celic?viËnih celic?viËnih celic?
Na æalost pri tej vrsti tumorjev ni
zgodnjih znakov. Med prvimi znaki je
lahko neboleËa bula, ki jo zdravnik ali
celo bolnik sam otiplje v zgornjem de-
lu trebuha - levo ali desno pod reber-
nim lokom. Zaradi πkodljivega delova-
nja veËjega tumorja na ves organizem
se pojavijo slabo poËutje, izguba te-
lesne teæe in slabokrvnost - slednja je
lahko tudi posledica moËnejπe krva-
vitve v seËu - hematurije. BoleËina v
predelu obolele ledvice se pojavi ze-
lo redko, izjema so napadi ledviËne
kolike, to je huda boleËina, ki jo spro-
æi potovanje krvnega strdka po seËe-
vodu in je enaka kot pri napadih pre-
mikajoËih se ledviËnih kamnov.
- Med kemiËne snovi, ki povzroËajo ra-- Med kemiËne snovi, ki povzroËajo ra-- Med kemiËne snovi, ki povzroËajo ra-- Med kemiËne snovi, ki povzroËajo ra-- Med kemiËne snovi, ki povzroËajo ra-
ka votlega sistema ledvic, sodijo tudika votlega sistema ledvic, sodijo tudika votlega sistema ledvic, sodijo tudika votlega sistema ledvic, sodijo tudika votlega sistema ledvic, sodijo tudi
nekatera zdravila.nekatera zdravila.nekatera zdravila.nekatera zdravila.nekatera zdravila.
Da. Znano je, da nekatera zdravila, na-
tanËneje analgetiki, kot je npr. fenace-
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tin, okvarijo ledvice in povzroËijo ta-
ko imenovano analgetsko nefropatijo,
ki je lahko vzrok konËni odpovedi led-
vic in potrebi po dializi. Prav v takih
nedelujoËih ledvicah se nekoliko po-
gosteje pojavljajo tumorji votlega sis-
tema, kar pa je teæko ugotoviti.
- Kako pa je mogoËe dovolj zgodaj- Kako pa je mogoËe dovolj zgodaj- Kako pa je mogoËe dovolj zgodaj- Kako pa je mogoËe dovolj zgodaj- Kako pa je mogoËe dovolj zgodaj
odkriti najpogostejπi tumor ledvic -odkriti najpogostejπi tumor ledvic -odkriti najpogostejπi tumor ledvic -odkriti najpogostejπi tumor ledvic -odkriti najpogostejπi tumor ledvic -

hipernefrom, ko vemo, da se prvihipernefrom, ko vemo, da se prvihipernefrom, ko vemo, da se prvihipernefrom, ko vemo, da se prvihipernefrom, ko vemo, da se prvi
opazni znaki navadno pojavljajo πe-opazni znaki navadno pojavljajo πe-opazni znaki navadno pojavljajo πe-opazni znaki navadno pojavljajo πe-opazni znaki navadno pojavljajo πe-
le zelo pozno?le zelo pozno?le zelo pozno?le zelo pozno?le zelo pozno?
PriporoËljivo je, da je v riziËni staros-
ti (50 do 70 let) Ëlovek pozornejπi na
razliËne spremembe svojega zdrav-
stvenega stanja, da te spremembe
opazi in se po potrebi oglasi pri svo-
jem zdravniku vsaj na pogovor. Tako
se pri sploπnih pregledih lahko po
nakljuËju marsikaj odkrije. K sreËi
obstaja Ëudovita neobremenjujoËa
preiskava, to je ultrazvoËni (UZ) pre-
gled. Ljudje se ga posluæujejo pred-
vsem za preventivne preglede ali za-
radi teæav v trebuhu oz. slabega
sploπnega poËutja. Pri tem je rak led-
vic velikokrat sluËajno ugotovljen, ko
je πe na zelo zgodnji stopnji. V takih
primerih je preæivetje po odkritju in
zdravljenju raka zelo visoko.
VËasih je ultrazvoËni izvid tudi laæno
pozitiven in pomeni alarm zaradi ne-
Ëesa, kar se po dodatnih preiskavah
izkaæe, da ni rak. Taka izkuπnja je ne-
prijetna, a je konËni izid ≈napake« za
bolnika vsekakor ugoden.
Pri laæno negativnem izvidu pa se na
ultrazvoku ne vidi oËitne nevarne
spremembe, a se kasneje kljub vsemu
pokaæe, da je tako obolenje prisotno.
V tem primeru izgubimo nekaj drago-
cenega Ëasa.

Zato niti pozitiven niti negativen ul-
trazvoËni izvid nista nekaj absolutne-
ga. Pravilnost izvida je odvisna od
priprave bolnika na pregled, od apa-
rature, predvsem pa od izkuπenj pre-
iskovalca.
- Kam poπlje sploπni zdravnik bolnika,- Kam poπlje sploπni zdravnik bolnika,- Kam poπlje sploπni zdravnik bolnika,- Kam poπlje sploπni zdravnik bolnika,- Kam poπlje sploπni zdravnik bolnika,
pri katerem je ultrazvok pokazal sum-pri katerem je ultrazvok pokazal sum-pri katerem je ultrazvok pokazal sum-pri katerem je ultrazvok pokazal sum-pri katerem je ultrazvok pokazal sum-
ljivo tumorsko spremembo na ledvi-ljivo tumorsko spremembo na ledvi-ljivo tumorsko spremembo na ledvi-ljivo tumorsko spremembo na ledvi-ljivo tumorsko spremembo na ledvi-
cah?cah?cah?cah?cah?
Poπlje ga k specialistu urologu, ki
bolnika pregleda in odredi nadaljnje
preiskave. Moæne so naslednje: ra-
Ëunalniπka tomografija, slikanje z
magnetno resonanco, vËasih angio-
grafija za prikaz oæilja, ob nejasnem
izvidu, zlasti pri majhnih tumorjih,
tudi ultrazvoËno vodena citoloπka
punkcija, rentgensko slikanje pljuË
in po potrebi tudi slikanje kosti.
Specialist se odloËi o postopku
zdravljenja na podlagi dobljenih iz-
vidov.
Pri tumorju votlega sistema, ki moti
odtok urina, UZ prikaæe le razπirjen
votli sistem ledvice, zato so potreb-
ne dodatne kontrastne preiskave se-
Ëil (npr. urografija), ki nam prikaæejo
notranjost votlega dela ledvic in se-
Ëevodov.
- Ali ob pogledu na krvav seË ne po-- Ali ob pogledu na krvav seË ne po-- Ali ob pogledu na krvav seË ne po-- Ali ob pogledu na krvav seË ne po-- Ali ob pogledu na krvav seË ne po-
mislimo najprej na tumor seËnegamislimo najprej na tumor seËnegamislimo najprej na tumor seËnegamislimo najprej na tumor seËnegamislimo najprej na tumor seËnega
mehurja?mehurja?mehurja?mehurja?mehurja?

Prim. Mirjana Æumer Pregelj,
dr. med.

SeËila pri moπkemSeËila pri æenski
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Da, vsekakor. Zato ob najmanjπem
dvomu v diagnozo napravimo πe cis-
toskopijo - tj: pregled notranjosti me-
hurja s posebno optiËno napravo. Po-
gosta je kombinacija tumorja votlega
sistema ledvic in tumorjev mehurja. V
takem primeru je pregled mehurja nu-
jen. V redkih primerih pa najdemo
hkrati ob tumorju ledviËnih celic πe
tumor mehurja. »e v seËnem mehur-
ju s cistoskopijo ne najdemo bolezen-
skih sprememb, lahko vidimo, iz kate-
re ledvice oziroma seËevoda priteka
krvav seË. Zato je zelo pomembno, da
pride bolnik, Ëe opazi krvav seË, Ëim-
prej k specialistu urologu.

- Kako zdravimo rakasta obolenja led-- Kako zdravimo rakasta obolenja led-- Kako zdravimo rakasta obolenja led-- Kako zdravimo rakasta obolenja led-- Kako zdravimo rakasta obolenja led-
vic?vic?vic?vic?vic?
Raka ledviËnih celic zdravimo veËino-
ma operativno, razen Ëe je bolnik v ze-
lo slabem sploπnem zdravstvenem
stanju ali Ëe je rak tako razπirjen, da
obolele ledvice ni mogoËe odstraniti.
Takrat napravimo embolizacijo tu-
morja oz. tumorsko spremenjene led-
vice. To pomeni, da zapremo dotok
arterijske krvi v tumor, s Ëimer prepre-
Ëimo rast tumorja in povzroËimo nje-
govo odmrtje.
»e je tumor manjπi od 3 cm in leæi na
mestu, ki je za poseg ugodno (zgornji
ali spodnji del ledvice ali njen rob),

odstranimo prizadeti del ledvice ali
naredimo klinasti izrez dela ledvice s
tumorjem.
»e je tumor veËji ali leæi na mestu, ki
je za operativni poseg neugodno, od-
stranimo celo ledvico s tumorjem. V
redkih primerih odkrijemo veË tumor-
jev v eni ali celo v obeh ledvicah; pri
tem se moramo vËasih odloËiti celo
za odstranitev obeh ledvic in trajno
dializo (3-krat tedensko). Rak ledvic
se pogosto πiri (metastazira) v pljuËa
in kosti. Kadar najdemo le manjπe
spremembe na pljuËih, ledvico s tu-
morjem kljub vsemu (Ëe je seveda
mogoËe) odstranimo. »e pa to ni mo-
goËe, napravimo samo embolizacijo.
Pri raku votlega sistema pa operativno
odstranimo celo ledvico s pripadajo-
Ëim seËevodom in delËkom mehurja.
- Torej zdravimo raka ledvic samo kla-- Torej zdravimo raka ledvic samo kla-- Torej zdravimo raka ledvic samo kla-- Torej zdravimo raka ledvic samo kla-- Torej zdravimo raka ledvic samo kla-
siËno operativno?siËno operativno?siËno operativno?siËno operativno?siËno operativno?
Pri nas operiramo ledviËne tumorje le
klasiËno, Ëeprav se tudi v urologiji
prav tako kot v drugih kirurπkih vejah
pri posebnih primerih lahko opravi     la-
paraskopski poseg.
VËasih se pooperativno doda πe imuno-
terapija z interferonom ali lokalno obse-
vanje leæiπËa odstranjene bolne ledvice.

Alenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik ZorkoAlenka Lobnik Zorko

SPLO©NI NAPOTKI
ObËasni UZ pregledi, morda na eno do dve leti, so koristni zlasti za riziËne
skupine, saj omogoËijo zgodnejπe odkrivanje tumorjev ledvic in s tem ukre-
panje, ko bolezen πe ni razπirjena.

Pomembno je skrbno postoperativno, dolgoletno spremljanje in nadzoro-
vanje zdravstvenega stanja bolnika. Pri vsaki opazni spremembi ali nejas-
nih teæavah je potrebno opraviti poglobljene preiskave.

Preventiva pred nastankom raka ledvic je zdrava prehrana, v kateri je Ëim
veË naravno pridelane zelenjave in sadja. Za zdravje celotnega telesa, πe po-
sebej pa ledvic in seËnega mehurja, je koristno piti veËje koliËine tekoËine,
zlasti Ëiste vode, saj voda nekako spira in redËi πkodljive snovi, ki jih telo
izloËa v seË. Tudi gibanje in πport prispevata k sploπnemu dvigu odpornosti.

Tumor ledviËnega tkiva (hipernefrom) Tumor votlega sistema ledvice
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Marija Rudolf Vukan ne skriva, da je
sreËna, ker jo imajo bolniki radi. Toda
takoj pove, da so v bolniπnici v RakiËa-
nu vsi prijazni. ≈Zasluga gre naπemu
vodstvu,« pove gospa Marija. ≈Kar pre-
cej seminarjev smo imeli in predavanj,
kjer so nas predstojnike uËili, kako in
kaj moramo storiti v stikih z bolnikom,
kako naj tudi komuniciramo med sabo.
Potem smo to prenesli na ostale medi-
cinske delavce in zdaj lahko reËem, da
smo res prijazna bolniπnica.«
≈Leta 1972 sem se zaposlila na oËes-
nem oddelku naπe bolniπnice in spre-
jela me je ustanoviteljica le-tega, prim.
mag. Lea Thalany Pfeifer, dr. med.,
spec. oft. In ko je bil Ëez πtiri leta usta-
novljen kabinet za ortoptiko in pleop-
tiko, so njegovo vodenje prepustili me-
ni. Imela sem sreËo, da sem lahko so-
delovala z dr. Pfeiferjevo, ki je bila izre-
den strokovnjak, poleg tega pa tudi ve-
lik Ëlovek. Stalno nas je vzpodbujala,
da smo se udeleæevali najrazliËnejπih
kongresov in nam to tudi omogoËala,
tako da smo intenzivno sodelovali na
tem podroËju in vsi tudi objavljali stro-
kovne Ëlanke.
Prim. Marija Rudolf Vukan se zaveda,
da je na prvem mestu zdravnikova
strokovnost, ampak tudi prijaznost je
zelo pomembna. Pacienti nikoli ne
smejo biti samo πtevilke; πe posebno
pomembno je, kako se osebje obna-
πa do njih ob njihovem prvem obisku.
Ko pridejo v bolniπnico, so prestraπe-
ni, nebogljeni in iπËejo oporo v vsaki
prijazni besedi. Teh dobijo na oËes-
nem oddelku v bolniπnici v RakiËanu
toliko, da se mirno in zelo zaupljivo
prepustijo varnim rokam zdravnikov
specialistov.
≈Velike bolniπnice delujejo drugaËe,
manj osebno kot mi. Na naπem od-
delku imamo le 15 postelj, zato po-

Pogovor s prim. Marijo Rudolf Vukan, dr. med.,Pogovor s prim. Marijo Rudolf Vukan, dr. med.,Pogovor s prim. Marijo Rudolf Vukan, dr. med.,Pogovor s prim. Marijo Rudolf Vukan, dr. med.,Pogovor s prim. Marijo Rudolf Vukan, dr. med.,
specialitsko oftalmologije iz RakiËana pri Murski Sobotispecialitsko oftalmologije iz RakiËana pri Murski Sobotispecialitsko oftalmologije iz RakiËana pri Murski Sobotispecialitsko oftalmologije iz RakiËana pri Murski Sobotispecialitsko oftalmologije iz RakiËana pri Murski Soboti

POMAGA O»EM
IN DU©I
O oËesni zdravnici Mariji Rudolf Vukan bolniki v Prekmurju govorijo s
posebno ljubeznijo, pa tudi s spoπtovanjem, saj je velika strokovnjakinja
in nadvse prijazen Ëlovek. Vsakega pacienta pozna po imenu in ga spremlja
πe po operaciji oËi. Zato ni Ëudno, Ëe so jo ≈njeni Prekmurci« tudi letos
uvrstili na Ëetrto mesto lestvice Prekmurka leta, akcije, ki jo vodita radio
Murski val in Ëasopis Vestnik.

znamo po imenu in priimku vse bol-
nike. Po naπih operacijah katarakt (si-
ve mrene) po metodi pfako sicer od-
hajajo v glavnem domov πe isti dan,
a jih πe pozneje spremljamo. Zelo jim
je vπeË, da se zanimamo zanje tudi,
ko æe zapustijo naπo bolniπnico. Ka-
dar pa operiramo πkiljenje (strabi-
zem), ostajajo pri nas dalj Ëasa, zato
postanemo skoraj vedno dobri prija-
telji. Vesela sem, da odhajajo pacien-
ti domov zelo zadovoljni. Velikokrat
nam tudi piπejo, telefonirajo, se nam
zahvalijo, in prav vsakega takega od-
ziva, vsakega pisma smo resniËno ze-
lo veseli,« je nadaljevala in povedala,
da ima letno pribliæno 50 operacij,
vËasih nekaj veË, drugiË manj, in to ni
tako veliko, da se ne bi v vsakega pa-
cienta prav zares poglobila in bila
resniËno z njim in ob njem.
≈Operiram ob sredah, sicer imam am-
bulantne preglede in zdravljenja. Veli-
ko delam z otroki, ki jih imam neskonË-
no rada, pa tudi z odraslimi. Velikokrat
si mislim: kakπno sreËo imam, da lah-
ko delam to, kar si na svetu najbolj æe-
lim, in da opravljam poklic, ki je najlep-
πi na svetu!«
Prizna, da si je pred leti æelela v Ljub-
ljano, zelo æelela in vse je bilo æe do-
menjeno, Ëakalo jo je delovno mesto.
Pa je ugotovila, da moæ ni najbolj na-
vduπen, hËerka Jana pa se je uprla od-
loËno in dokonËno: iz Murske Sobote
ne gre, ker je to najlepπe mesto na sve-
tu, ker so tu njene prijateljice, ker niko-
li ne bo odπla iz Prekmurja. In je vse to
pretehtalo, gospa Marija je ostala v Ra-
kiËanu. Tega je bila tedaj tudi njena
mama, vdova, zelo vesela.
Smeje pripoveduje, da hËerka Jana zdaj
z druæino æivi v Ljubljani, a petletna
vnukinja Maπa æe glasno in jasno pove,
da bo pa ona, ko bo velika, priπla k

dedku in babici v Mursko Soboto in
tam ostala za vedno. Izvem, da pred-
vsem zato, ker bi zaradi hiπe z vrtom
lahko imela muco, kuæka in zajËka.
Zdaj se bo zdravnica Vukanova poËasi
poslovila. Mladim kolegom je æe pre-
pustila sodelovanje na vseh kongresih.
≈BodoËnost je na mladih, jaz sem svo-
je æe naredila, doæivela. Mislim, da je to
pravilno, kajti ko si pred upokojitvijo,
je prav, Ëe svoje znanje in izkuπnje pre-
naπaπ na mlade, a jim hkrati zaupaπ in
dovoliπ, da delajo sami.« Prav zato se
je odpovedala tudi predstojniπtvu v ko-
rist mlade in sposobne zdravnice Vlas-
te ©trubelj.

Ko gleda svojo prehojeno pot, pravi, da
je zadovoljna, saj se ji zdi, da je okulis-
tika najlepπi poklic na svetu in da si ni-
koli ne bi izbrala nobenega drugega,
kot je ortoptiËna dejavnost. NajveËja
sreËa je, da lahko dela z otroki. Zato ni
Ëudno, da je sreËna tudi, ko jo obiπËe
petletna vnukinja Maπa iz Ljubljane, ki
je sonËek njenega æivljenja. Prav tako
seveda tudi hËerka Jana, njen moæ Mi-
ha, ki je zagotovo najboljπi oËka pod
soncem, pa mala Æiva, ki se je rodila
pred petimi meseci. ≈Moje najveËje za-
dovoljstvo je, ko pridejo domov, pa tu-
di midva z moæem greva velikokrat na
obisk k njim v Ljubljano.«
Ko bi le povsod delale tako dobre in
prijazne zdravnice, kot je prim. Rudolf
Vukanova, sedaj svetovalka direktorja.
Svet bolnih bi bil namreË veliko lepπi.
Tanja PirπTanja PirπTanja PirπTanja PirπTanja Pirπ

Prim. Vukanova s svojo vnukinjo
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KDAJ NA
OPERACIJO?
Naπ oËe ima 64 let. Doma smo iz se-Naπ oËe ima 64 let. Doma smo iz se-Naπ oËe ima 64 let. Doma smo iz se-Naπ oËe ima 64 let. Doma smo iz se-Naπ oËe ima 64 let. Doma smo iz se-
verovzhodnega dela Slovenije. Niko-verovzhodnega dela Slovenije. Niko-verovzhodnega dela Slovenije. Niko-verovzhodnega dela Slovenije. Niko-verovzhodnega dela Slovenije. Niko-
li ni imel veËjih zdravstvenih teæav.li ni imel veËjih zdravstvenih teæav.li ni imel veËjih zdravstvenih teæav.li ni imel veËjih zdravstvenih teæav.li ni imel veËjih zdravstvenih teæav.
Pred tremi leti je pa zdravnik ugoto-Pred tremi leti je pa zdravnik ugoto-Pred tremi leti je pa zdravnik ugoto-Pred tremi leti je pa zdravnik ugoto-Pred tremi leti je pa zdravnik ugoto-
vil, da ima osteoporozo in mu pred-vil, da ima osteoporozo in mu pred-vil, da ima osteoporozo in mu pred-vil, da ima osteoporozo in mu pred-vil, da ima osteoporozo in mu pred-
pisal zdravila. Ker je imel zelo slabopisal zdravila. Ker je imel zelo slabopisal zdravila. Ker je imel zelo slabopisal zdravila. Ker je imel zelo slabopisal zdravila. Ker je imel zelo slabo
krvno sliko, so mu predpisali πe do-krvno sliko, so mu predpisali πe do-krvno sliko, so mu predpisali πe do-krvno sliko, so mu predpisali πe do-krvno sliko, so mu predpisali πe do-
datna zdravila za kri in ga naroËili nadatna zdravila za kri in ga naroËili nadatna zdravila za kri in ga naroËili nadatna zdravila za kri in ga naroËili nadatna zdravila za kri in ga naroËili na
kontrolo Ëez pol leta. Na kontroli nikontrolo Ëez pol leta. Na kontroli nikontrolo Ëez pol leta. Na kontroli nikontrolo Ëez pol leta. Na kontroli nikontrolo Ëez pol leta. Na kontroli ni
bilo s krvjo niË boljπe, zamenjali sobilo s krvjo niË boljπe, zamenjali sobilo s krvjo niË boljπe, zamenjali sobilo s krvjo niË boljπe, zamenjali sobilo s krvjo niË boljπe, zamenjali so
mu zdravila in ga naroËili na ponov-mu zdravila in ga naroËili na ponov-mu zdravila in ga naroËili na ponov-mu zdravila in ga naroËili na ponov-mu zdravila in ga naroËili na ponov-
no kontrolo Ëez tri mesece. Res pano kontrolo Ëez tri mesece. Res pano kontrolo Ëez tri mesece. Res pano kontrolo Ëez tri mesece. Res pano kontrolo Ëez tri mesece. Res pa
menda ni sam niË omenil, da hodimenda ni sam niË omenil, da hodimenda ni sam niË omenil, da hodimenda ni sam niË omenil, da hodimenda ni sam niË omenil, da hodi
pogosto na vodo, tudi ponoËi. Kerpogosto na vodo, tudi ponoËi. Kerpogosto na vodo, tudi ponoËi. Kerpogosto na vodo, tudi ponoËi. Kerpogosto na vodo, tudi ponoËi. Ker
tudi na tej kontroli ni bilo izboljπanj,tudi na tej kontroli ni bilo izboljπanj,tudi na tej kontroli ni bilo izboljπanj,tudi na tej kontroli ni bilo izboljπanj,tudi na tej kontroli ni bilo izboljπanj,
so le posumili, da je kaj hujπega inso le posumili, da je kaj hujπega inso le posumili, da je kaj hujπega inso le posumili, da je kaj hujπega inso le posumili, da je kaj hujπega in
ga poslali na dodatne preiskave (to-ga poslali na dodatne preiskave (to-ga poslali na dodatne preiskave (to-ga poslali na dodatne preiskave (to-ga poslali na dodatne preiskave (to-
rej po devetih mesecih od takrat, korej po devetih mesecih od takrat, korej po devetih mesecih od takrat, korej po devetih mesecih od takrat, korej po devetih mesecih od takrat, ko
so ugotovili, kako slabo kri ima!). Iz-so ugotovili, kako slabo kri ima!). Iz-so ugotovili, kako slabo kri ima!). Iz-so ugotovili, kako slabo kri ima!). Iz-so ugotovili, kako slabo kri ima!). Iz-
vide je dobil 19. decembra lani, zvide je dobil 19. decembra lani, zvide je dobil 19. decembra lani, zvide je dobil 19. decembra lani, zvide je dobil 19. decembra lani, z
ugotovitvijo, da ima raka na prosta-ugotovitvijo, da ima raka na prosta-ugotovitvijo, da ima raka na prosta-ugotovitvijo, da ima raka na prosta-ugotovitvijo, da ima raka na prosta-
ti. Zdravnik mu je omenil moænostti. Zdravnik mu je omenil moænostti. Zdravnik mu je omenil moænostti. Zdravnik mu je omenil moænostti. Zdravnik mu je omenil moænost
operacije v letoπnjem marcu, na za-operacije v letoπnjem marcu, na za-operacije v letoπnjem marcu, na za-operacije v letoπnjem marcu, na za-operacije v letoπnjem marcu, na za-
Ëudenje bolnika,Ëudenje bolnika,Ëudenje bolnika,Ëudenje bolnika,Ëudenje bolnika,     zakaj tako pozno,zakaj tako pozno,zakaj tako pozno,zakaj tako pozno,zakaj tako pozno,
pa so mu doloËili nov datum za ope-pa so mu doloËili nov datum za ope-pa so mu doloËili nov datum za ope-pa so mu doloËili nov datum za ope-pa so mu doloËili nov datum za ope-
racijo v mariborski bolniπnici -racijo v mariborski bolniπnici -racijo v mariborski bolniπnici -racijo v mariborski bolniπnici -racijo v mariborski bolniπnici -
20. februar.20. februar.20. februar.20. februar.20. februar.
Zdaj pa Ëaka in je neizmerno zaskrb-Zdaj pa Ëaka in je neizmerno zaskrb-Zdaj pa Ëaka in je neizmerno zaskrb-Zdaj pa Ëaka in je neizmerno zaskrb-Zdaj pa Ëaka in je neizmerno zaskrb-
ljen, kot vsa druæina. Sedaj nas zani-ljen, kot vsa druæina. Sedaj nas zani-ljen, kot vsa druæina. Sedaj nas zani-ljen, kot vsa druæina. Sedaj nas zani-ljen, kot vsa druæina. Sedaj nas zani-
ma, zakaj je bilo treba na diagnozoma, zakaj je bilo treba na diagnozoma, zakaj je bilo treba na diagnozoma, zakaj je bilo treba na diagnozoma, zakaj je bilo treba na diagnozo
tako dolgo Ëakati in ali je normalnotako dolgo Ëakati in ali je normalnotako dolgo Ëakati in ali je normalnotako dolgo Ëakati in ali je normalnotako dolgo Ëakati in ali je normalno
(tudi v Evropi), da je treba æe ob ta-(tudi v Evropi), da je treba æe ob ta-(tudi v Evropi), da je treba æe ob ta-(tudi v Evropi), da je treba æe ob ta-(tudi v Evropi), da je treba æe ob ta-
ko pozno ugotovljeni diagnozi nako pozno ugotovljeni diagnozi nako pozno ugotovljeni diagnozi nako pozno ugotovljeni diagnozi nako pozno ugotovljeni diagnozi na
operacijo Ëakati kar tri mesece.operacijo Ëakati kar tri mesece.operacijo Ëakati kar tri mesece.operacijo Ëakati kar tri mesece.operacijo Ëakati kar tri mesece.

Pot do diagnoze je v medicini vËasih
izredno kratka in preprosta, dostop-
na celo laiku, vËasih pa izredno za-
pletena in πe vedno, k sreËi ne veË
prepogosto, celo nemogoËa za Ëasa
æivljenja obolele osebe. »e si nekdo
n.pr. zlomi nogo tako, da kost pogle-
da skozi koæo na plano, lahko vsakdo

ugotovi, da je nekaj hudo narobe oz.
da je noga zlomljena. Teæave nastopi-
jo, ko nekdo pade, se udari v nogo,
ima hude boleËine, ne more hoditi,
videti pa ni niË.
Slaba krvna slika v medicini v zaËet-
ku diagnostike lahko pomeni karko-
li (menimo, da mislite na obiËajno
anemijo ali slabokrvnost) in je le
znak, da se v telesu nekaj dogaja.
Tisto nekaj pa je obiËajno le po-
manjkanje æeleza v hrani, zelo red-
kokdaj pa rakavo obolenje. Bolezni,
ki lahko povzroËijo slabokrvnost
med tema dvema skrajnostma, pa
je na stotine. Ob pomanjkanju do-
datnih informacij s strani bolnika je
lahko iskanje bolezni, ki je povzro-
Ëila slabokrvnost, tako rekoË brez-
upna naloga.
Kot ste æe sami omenili, vaπ oËe te-
æav z uriniranjem sploπnemu zdrav-
niku ni zaupal. Kako in na kakπen
naËin so pri vaπem oËetu ugotovili
raka na prostati, nam niste navedli.
Domnevamo, da s transrektalnim ul-
trazvokom in punkcijo prostate. Le
na ta naËin namreË dobimo zaneslji-
vo diagnozo. OËetu so nato svetova-
li operacijo. Lahko le ugibamo kak-
πno. Potrebovali bi πe podatek o ni-
voju PSA in odsotnosti zasevkov v
kosti, torej scintigram skeleta. Po-
membne podatke bi dal tudi ultra-
zvok trebuha (bezgavke v medenici)
in po potrebi ali ob dvomu glede
razπirjenosti bolezni tudi CT trebu-
ha. Slabokrvnost kot posledica raka
prostate namreË ne pomeni zgodnje
oblike bolezni in lahko le ugibamo,
ali je miπljena transuretralna resek-
cija prostate (zmanπanje prostate in
ne ozdravitev) zaradi morebitnega
zastoja seËa ali radikalna retropu-
biËna prostatektomija (torej odstra-
nitev obolele prostate v celoti), ki pa
je smiselna le pod doloËenimi pogo-
ji. »as, ki poteËe od diagnoze do
operacije, je za bolnika in svojce ver-
jetno zelo neprijetno obdobje in
vsakdo si razumljivo æeli poseg v
najkrajπem moænem Ëasu. Mesec ali
dva se Ëaka tudi v bolje urejenih sis-
temih in vËasih ta doba na potek bo-
lezni praviloma nima nikakrπnega
vpliva. Zaæeleno pa je, da bi bili ra-
kavi bolniki, Ëe so za operacijo spo-

sobni, operirani kar najhitreje ali
najkasneje v dveh do treh tednih. Z
doloËenimi posegi pa lahko tudi ne-
koliko poËakamo, πe posebej Ëe nam
to omogoËajo tudi zdravila. Pri pros-
tati je to moæno in morebitne tera-
pije v tem smislu v vaπem pismu ne
omenjate.
Æelim vam, da bi bil vaπ oËe kmalu
operiran in da bi operacija uspela. Za
bolj konkreten odgovor pa bi bil po-
treben πtudij popisa bolezni in vpo-
gled v opravljene preiskave.

OSTEOPOROZA
IN RAK DOJK
Ker je imela moja mama raka dojk inKer je imela moja mama raka dojk inKer je imela moja mama raka dojk inKer je imela moja mama raka dojk inKer je imela moja mama raka dojk in
ker imam sama æe nekaj let osteopo-ker imam sama æe nekaj let osteopo-ker imam sama æe nekaj let osteopo-ker imam sama æe nekaj let osteopo-ker imam sama æe nekaj let osteopo-
rozo, me zanima, Ëe zdravilo evista, kirozo, me zanima, Ëe zdravilo evista, kirozo, me zanima, Ëe zdravilo evista, kirozo, me zanima, Ëe zdravilo evista, kirozo, me zanima, Ëe zdravilo evista, ki
ga zdravniki priporoËajo pri zmanjπa-ga zdravniki priporoËajo pri zmanjπa-ga zdravniki priporoËajo pri zmanjπa-ga zdravniki priporoËajo pri zmanjπa-ga zdravniki priporoËajo pri zmanjπa-
ni kostni masi (osteopatiji) zaresni kostni masi (osteopatiji) zaresni kostni masi (osteopatiji) zaresni kostni masi (osteopatiji) zaresni kostni masi (osteopatiji) zares
hkrati zmanjπuje tveganje za rakahkrati zmanjπuje tveganje za rakahkrati zmanjπuje tveganje za rakahkrati zmanjπuje tveganje za rakahkrati zmanjπuje tveganje za raka
dojk. Ali je moæno, da zaradi tega nedojk. Ali je moæno, da zaradi tega nedojk. Ali je moæno, da zaradi tega nedojk. Ali je moæno, da zaradi tega nedojk. Ali je moæno, da zaradi tega ne
bom zbolela, Ëeprav sodim med æen-bom zbolela, Ëeprav sodim med æen-bom zbolela, Ëeprav sodim med æen-bom zbolela, Ëeprav sodim med æen-bom zbolela, Ëeprav sodim med æen-
ske v riziËni skupini, saj sem tudi ro-ske v riziËni skupini, saj sem tudi ro-ske v riziËni skupini, saj sem tudi ro-ske v riziËni skupini, saj sem tudi ro-ske v riziËni skupini, saj sem tudi ro-
dila pozno (po 35. letu), pa πe kadim.dila pozno (po 35. letu), pa πe kadim.dila pozno (po 35. letu), pa πe kadim.dila pozno (po 35. letu), pa πe kadim.dila pozno (po 35. letu), pa πe kadim.

Spoπtovani, glede na to, da je ime-
la Vaπa mama raka dojk, da ste poz-
no prviË rodili in da kadite, zares so-
dite v skupino æensk z veËjim tvega-
njem za nastanek raka dojk. To tve-
ganje se πe poveËa, Ëe bi uporablja-
li estrogene, ki so sicer prisotni v
zdravilih, ki jih ponavadi predpisuje-
mo kot hormonsko nadomestno
zdravljenje (HNZ). Zdravilo evista
(raloksifen) zavira delovanje estro-
genov na tkivo dojke, podaljπa Ëas
preæivetja brez bolezni pri æenskah z
rakom dojk in pozitivnimi estrogen-
skimi receptorji in zmanjπa tveganje
za pojav raka na drugi dojki. V mul-
ticentriËni, randomizirani, dvojno
slepi raziskavi MORE (Multiple Out-
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Prim. Matjaæ
KauËiË, dr. med.,
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VPRA©ANJA
IN ODGOVORI

comes of Raloxifene Evaluation) so
pri 7.705 æenskah, starih v popreËju
66,5 let, ki so imele osteoporozo,
ugotovili, da se po triletnem zdrav-
ljenju z evisto zmanjπa tveganje za
nastanek invazivnega raka dojk za 76
odsotkov. Na temelju rezultatov
omenjene raziskave se je evista uve-
ljavila tudi kot zdravilo za prepreËe-
vanje raka dojk.
V isti raziskavi pa so preuËevali vpliv
evista na kosti in ugotovili, da bistve-
no zveËa kostno gostoto in zmanjπa
tveganje za zlom vretenc, na zlome
drugod pa nima zaπËitnega vpliva.
Iz povedanega sledi, da bi Vi lahko
prejemali zdravilo evista, vendar Vam
tega, da ne boste zboleli za rakom
dojk, ne more nihËe zagotoviti. Vse-
kakor pa dræi, da je ob uporabi evis-
te tveganje manjπe.

NOVE
METODE
V januarski Vivi so pisali, da soV januarski Vivi so pisali, da soV januarski Vivi so pisali, da soV januarski Vivi so pisali, da soV januarski Vivi so pisali, da so
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ko zazna æe najmanjπe rakasto tki-ko zazna æe najmanjπe rakasto tki-ko zazna æe najmanjπe rakasto tki-ko zazna æe najmanjπe rakasto tki-ko zazna æe najmanjπe rakasto tki-
vo. S tem naj bi se ukvarjal dr. Mar-vo. S tem naj bi se ukvarjal dr. Mar-vo. S tem naj bi se ukvarjal dr. Mar-vo. S tem naj bi se ukvarjal dr. Mar-vo. S tem naj bi se ukvarjal dr. Mar-
tin Tornai z oddelka za medicino natin Tornai z oddelka za medicino natin Tornai z oddelka za medicino natin Tornai z oddelka za medicino natin Tornai z oddelka za medicino na
Univerzi Duke v Durhamu v SeverniUniverzi Duke v Durhamu v SeverniUniverzi Duke v Durhamu v SeverniUniverzi Duke v Durhamu v SeverniUniverzi Duke v Durhamu v Severni
Karolini. Povedal je, da naj bi ta na-Karolini. Povedal je, da naj bi ta na-Karolini. Povedal je, da naj bi ta na-Karolini. Povedal je, da naj bi ta na-Karolini. Povedal je, da naj bi ta na-
prava, ki temelji na X æarkih, zazna-prava, ki temelji na X æarkih, zazna-prava, ki temelji na X æarkih, zazna-prava, ki temelji na X æarkih, zazna-prava, ki temelji na X æarkih, zazna-
la rakaste celice æe v najzgodnejπila rakaste celice æe v najzgodnejπila rakaste celice æe v najzgodnejπila rakaste celice æe v najzgodnejπila rakaste celice æe v najzgodnejπi
fazi in da bo v prihodnosti zamenja-fazi in da bo v prihodnosti zamenja-fazi in da bo v prihodnosti zamenja-fazi in da bo v prihodnosti zamenja-fazi in da bo v prihodnosti zamenja-
la mamografijo, le-ta zazna rakastela mamografijo, le-ta zazna rakastela mamografijo, le-ta zazna rakastela mamografijo, le-ta zazna rakastela mamografijo, le-ta zazna rakaste
celice, πele ko se æe nekaj Ëasa raz-celice, πele ko se æe nekaj Ëasa raz-celice, πele ko se æe nekaj Ëasa raz-celice, πele ko se æe nekaj Ëasa raz-celice, πele ko se æe nekaj Ëasa raz-
mnoæujejo.mnoæujejo.mnoæujejo.mnoæujejo.mnoæujejo.

Dr. Tornai, biofizik na univerzi Du-
ke v Durhamu, je izdelal majhno ka-
mero, ki temelji na PET tehnologi-
ji. PET ali pozitronska emisijska to-
mografija je nuklearno-medicinska

preiskava, s katero lahko zaznamo
spremembe v presnavljanju celic v
doloËenih tkivih. Vse konvencional-
ne slikovne metode v medicini
(rentgen, ultrazvok, raËunalniπka
tomografija in nuklearna magnetna
resonanca) lahko zaznajo bolezen,
πele ko je æe povzroËila strukturne
ali anatomske spremembe na orga-
nih. PET pa lahko zazna motnjo v
delovanju organa, preden se te
spremembe pojavijo.
Pred preiskavo bolniku injiciramo v
zelo majhnih koliËinah bioloπko ak-
tivne naravne snovi (npr. kisik, ogljik
ali glukozo), ki smo jih pred tem v
ciklotronu oznaËili z enim od radio-
aktivnih izotopov s kratko razpolov-
no dobo. Ponavadi je to F18, pripet
na fluorodeoxyglukozo (FDG). Celice
raka porabljajo veliko veË glukoze
kot zdrave celice, zato se v njih
sprosti veË izotopa. To se na raËu-
nalniπkem zaslonu pokaæe kot svet-
la pika ali lisa. V dobre pol ure lah-
ko z aparatom, ki je zelo velik in po-
doben raËunalniπkemu tomografu,
posnamemo vse telo.
Preiskava je πe vedno relativno dra-
ga, vendar precej cenejπa kot pred
desetimi leti in se predvsem v raz-
vitih dræavah veliko uporablja pri
diagnostiki bolezni moægan in srca
ter v onkologiji, kjer je najbolj upo-
rabna za ugotavljanje razπirjenosti
bolezni in spremljanje uspeπnosti
zdravljenja.
Dr. Tornai je za PET preiskavo dojk
razvil majhno, mobilno kamero, s
katero lahko kroæi okrog dojke in
namesto dvodimenzionalne dobi
tridimenzionalno sliko. Dve leti jo
je preizkuπal na umetnih dojkah, v
katere je vstavljal majhne koliËine
izotopa. Pravi, da lahko s kamero
zazna celo 3 mm velike spremembe.
Mamografije naj ne bi nadomestila,
je pa menda njegova kamera bolj
zanesljiva od mamografije pred-
vsem pri mlajπih æenskah in æen-
skah z velikimi dojkami.
Dr. Tornai je svojo kamero decembra
lani predstavil na kongresu v San An-
toniu v ZDA, na bolnicah pa naj bi jo
zaËel preizkuπati letos spomladi. Bo-
mo videli, kakπni bodo rezultati!

Pri kopanju, prhanju ali
umivanju poglejte dojki πe v

ogledalu
in ju
primerjajte.
PrepriËajte
se, da ni
nobenih
vidnih
sprememb.
Nato
sklenite roki nad glavo in ponovno
preverite, Ëe ni sprememb.

PREGLED
ENKRAT NA MESEC
Pri samopregledovanju dojk
skrbno preglejte obe dojki, najprej
eno in potem πe drugo. To poËnite
tudi, Ëe ste bili æe operirani zaradi
raka dojk.

Dvignite desno roko in
poloæite levo dlan na desno

dojko. Iztegnite
prste in jih
stisnite skupaj
ter s kroænimi
gibi pretipajte
dojko. ZaËnite
na zunanjem
obodu in se z
roko pomikajte
proti bradavici.

Nagnite se naprej in podprite
desno dojko z desno roko. Z

neænimi
kroænimi gibi
leve roke rahlo
pritiskajte
nanjo.

***
In kakπne spremembe sploh
iπËemo?
Spremembe v velikosti in obliki
dojk ter barvi koæe, uvleËenost
bradavice ali izcedek iz nje ali
zatrdline. »e opazite kakrπno koli
spremembo, pojdite takoj k
zdravniku!

Nagnite se naprej, spustite
levo roko. S stisnjenimi prsti

desne roke
pretipajte levo
pazduho, nato
ponovite
pregled πe z
razprtimi prsti.

1

2

3
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To sta le dve izkuπnji naπih anketirancev,
ko smo jih povpraπali, kako se odzivajo na
zdravljenje. Radovedni smo bili, ali kdaj
poiπËejo pomoË pri zdravilcih komple-
mentarne medicine. Zakaj se odloËijo za
komplementarno zdravljenje? Se o tem
kdaj posvetujejo s svojim zdravnikom?

Prof. dr. TanjaProf. dr. TanjaProf. dr. TanjaProf. dr. TanjaProf. dr. Tanja
»ufer, dr. med.»ufer, dr. med.»ufer, dr. med.»ufer, dr. med.»ufer, dr. med.
onkologinjaonkologinjaonkologinjaonkologinjaonkologinja
Teæko bi rekla, ali
bi se v primeru
hude bolezni za-
tekla k komple-
mentarni medici-
ni. Nikoli nisem
bila resno bolna
in spraπujem se,
Ëe je moj odgovor sploh lahko verodosto-
jen. Ko ljudje zbolijo, se znajdejo v popol-
noma drugaËni situaciji. Teæko je predvi-
deti, kako se bodo obnaπali. Mislim, da se
ne bi obrnila k neki nepreverjeni komple-
mentarni metodi. Morda bi poskusila z
akupunkturo ali katero drugo metodo, in
sicer pri zdravilcu, ki se je izuËil v kateri od
priznanih πol te vrste medicine v njenem
tradicionalnem okolju. Ne bi pa odπla k
zdravniku tradicionalne medicine, ki je po
πolanju na fakulteti naredil πe teËaj iz
komplementarne medicine.
Svojim bolnikom ne omenjam komple-
mentarnih metod zdravljenja. Teæko bi
jim namreË svetovala, kam naj gredo,
saj ni preglednega sistema. Ne glede na
to, ali verjamemo zdravnikom tradici-
onalne medicine ali ne, diploma vseeno
prinaπa neke vrste zagotovilo o strokov-
ni usposobljenosti. Pri komplementarni
medicini takπnega sistema, ki bi zagoto-
vil vsaj minimalno zaπËito, æal pri nas πe
ni. To podroËje zaenkrat ostaja nepre-
gledno in nepreverjeno, kar omogoËa
πtevilne zlorabe.
V kolikor se bolniki vseeno odloËijo za
komplementarno medicino, jim vsekakor
svetujem, naj ne opustijo zdravljenja, ki
ga je predpisal zdravnik klasiËne medici-

Znane in manj znane Slovenke in Slovence smo spraπevali,Znane in manj znane Slovenke in Slovence smo spraπevali,Znane in manj znane Slovenke in Slovence smo spraπevali,Znane in manj znane Slovenke in Slovence smo spraπevali,Znane in manj znane Slovenke in Slovence smo spraπevali,
ali kdaj obiπËejo zdravnika komplementarne medicineali kdaj obiπËejo zdravnika komplementarne medicineali kdaj obiπËejo zdravnika komplementarne medicineali kdaj obiπËejo zdravnika komplementarne medicineali kdaj obiπËejo zdravnika komplementarne medicine

BOLNIKI SE BOJIJO
©ARLATANOV
Zgodi se, da po nekaj skrbno odmerjenih minutah v ambulanti odideπ iz
nje razoËaran. Ne razumeπ sicer svojega bolezenskega stanja, a vseeno
upaπ, da bodo predpisana zdravila pomagala. DrugiË poskusiπ pri bliænjem
zdravilcu, ki ti blagohotno nameni celo uro, a nisi povsem prepriËan, da ni
zgolj πarlatan, ki raËuna le na dober zasluæek.

ne. Posvetujejo naj se, ali komplemen-
tarna metoda ne vpliva na klasiËno zdrav-
ljenje, da se izognejo morebitni nevarni
interakciji.

Vida PetrovËiË,Vida PetrovËiË,Vida PetrovËiË,Vida PetrovËiË,Vida PetrovËiË,
novinarkanovinarkanovinarkanovinarkanovinarka
TelevizijeTelevizijeTelevizijeTelevizijeTelevizije
SlovenijaSlovenijaSlovenijaSlovenijaSlovenija
Naj najprej po-
vem, da sem bila
za zdaj vedno
zdrava, tako da
nisem potrebova-
la niti klasiËne ni-
ti komplementar-
ne medicine. Seveda pa tudi jaz vËasih
zbolim za virozo ali prehladom, pred-
vsem pa pazim, da ne bi resneje zbole-
la. Sama zato vidim velik pomen kom-
plementarne medicine predvsem v pre-
preËevanju veËjih akutnih in kroniËnih
obolenj in, kot ime samo pove, v dopol-
njevanju uradne medicine. Tako se veli-
kokrat posluæujem hidroterapije. So
dnevi, ko naËrtno pijem samo vodo, da
si telo spoËije od pretirane hrane, in so
dnevi, ko se prepustim vodnim kopelim
in masaæam. Vsak dan zaËnem s kozar-
cem vode, tako se umijem zunaj in znot-
raj. Moja zdravila so naravna zeliπËa in
Ëaji, vsak dan pojem najmanj en strok
surovega Ëesna in eno surovo Ëebulo.
Preizkusila sem tudi æe homeopatijo,
akupresuro in refleksoterapijo. Prav nad
slednjo, torej refleskoterapijo, sem bila
prijetno preseneËena. »e se slabo poËu-
tim, se sproπËam z glasbo in diπavami.
Ker sem prepriËana, da imajo Ëlovekovo
zdravje in bolezni izvor v njem samem,
prisegam na avtogeni trening in medita-
cijo. Tako se, Ëe se le da, vsaj enkrat na
dan osredotoËim sama nase in vase. Z
zdravniki se o teh stvareh ne pogovar-
jam. Nekateri so na komplementarno
medicino alergiËni, in ne vidim razloga,
da bi jih razburjala. VeËinoma me zdrav-
niki zelo na hitro odpravijo in ves Ëas
nekaj zapisujejo v svoje papirje, tako da

sploh ne vzpostavijo osebnega stika z
mano, kar me zelo moti. Osebno se dr-
æim naËela, da je treba imeti pravo mero
v vseh stvareh, tudi pri izbiri zdravljenja.

Olga Gracelj,Olga Gracelj,Olga Gracelj,Olga Gracelj,Olga Gracelj,
sopranistkasopranistkasopranistkasopranistkasopranistka
ljubljanskeljubljanskeljubljanskeljubljanskeljubljanske
OpereOpereOpereOpereOpere
Komplementarno
zdravilstvo se mi
zdi zelo koristno,
sploh kot preven-
tivna metoda. Ko
sem napeta in
pod velikim stre-
som, si vËasih privoπËim akupunkturo ali
akupresuro. Hodim k zdravilki, ki jo po-
znam æe dobrih osem let. Po terapiji se
navadno poËutim precej bolje, vendar ne
za dolgo. Za trajnejπi uËinek bi se mora-
la oglasiti pogosteje, kar pa si teæko pri-
voπËim, saj ni ravno poceni.
O tem se z osebno zdravnico πe nisem
pogovarjala, saj se mi ni zdelo potreb-
no. Opaæam, da so zdravniki uradne
medicine velikokrat proti komplemen-
tarnemu zdravljenju, poznam pa tudi
nekaj izjem. Veliko razliko med obema
medicinama vidim predvsem v obrav-
navi bolnika. Medtem ko se tradici-
onalni zdravnik veËinoma osredotoËa
predvsem na predpisovanje ustreznih
zdravil, se zdravilci veËinoma bolj po-
svetijo bolniku. Po drugi strani pa pri
komplementarnih metodah nikoli ne
moreπ biti gotov glede strokovne uspo-
sobljenosti zdravilca. Kako naj bolnik
ve, kdo dobro dela, kdo pa se skuπa
okoristiti le z zasluækom? Ljudje v stis-
ki ne vedo, h komu naj se zateËejo. V
obupnem iskanju pomoËi so velikokrat
tarËa raznovrstnih πarlatanov.

Blaæ Kondæa,Blaæ Kondæa,Blaæ Kondæa,Blaæ Kondæa,Blaæ Kondæa,
sodelavecsodelavecsodelavecsodelavecsodelavec
MarketingMarketingMarketingMarketingMarketing
MagazinaMagazinaMagazinaMagazinaMagazina
     Prednost dajem
uradni medicini,
saj ji popolnoma
zaupam. Po alter-
nativnih oblikah
bi posegel takrat,
kadar bi ≈odpo-
vedala« tradicionalna medicina. Slednja
je pri meni zaenkrat πe vedno delovala,
tako da πe nikoli nisem obiskal kakπne-
ga komplementarnega medicinca. Pred-
videvam, da pitje ËajËkov in sprememba
prehrane med boleznijo ni ravno kom-
plementarna medicina. »e pa je, potem
lahko reËem, da se ob vsakem prehladu
posluæujem komplementarne medicine
in jo podkrepim z uporabo ustreznih
zdravil, Ëe je potrebno.
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V kolikor pa bi se odloËil za tovrstno ob-
liko zdravljenja, bi jo seveda uskladil s
klasiËnim zdravljenjem in se o tem pogo-
voril s svojim zdravnikom.

Alenka HoefferleAlenka HoefferleAlenka HoefferleAlenka HoefferleAlenka Hoefferle
- Felc, dr. med.,- Felc, dr. med.,- Felc, dr. med.,- Felc, dr. med.,- Felc, dr. med.,
fiziatrinjafiziatrinjafiziatrinjafiziatrinjafiziatrinja
KliniËnega centraKliniËnega centraKliniËnega centraKliniËnega centraKliniËnega centra
»e pod izrazom
≈komplementar-
na medicina« ra-
zumemo oblike
zdravljenja, ki naj
bi dopolnjevale
uradno medicino,
bi ji bilo ustrezneje reËi ≈zdravilstvo«. Za
razliko od medicine, pri kateri je zdravljenje
mogoËe znanstveno utemeljiti, je zdravil-
stvo vrsta nepriznanih postopkov, za kate-
re ni zadovoljivih biomedicinskih razlag.
Doslej je bila uradna medicina kos vsem
mojim zdravstvenim teæavam, res pa je,
da do zdaj resnejπih teæav z zdravjem na
sreËo nisem imela. Ne vem, Ëe bi se kdaj
obrnila na zdravilca. Morda le v skrajnem
poloæaju, ko bi izËrpala in pretehtala vse
moænosti, ki mi jih nudi medicina, kate-
ri sem tudi sama zavezana. V tem prime-
ru ne vidim zadrækov, zaradi katerih o tem
ne bi spregovorila s svojo zdravnico.
ObËudujem ljudi, ki jim skrb za lastno
zdravje ali strah pred boleznijo ne jemlje
dostojanstva in znajo s trezno glavo pre-
soditi, kaj je zanje dobro in koristno. Moj
moæ, zdravnik in pisatelj, se na primer ni

odloËil za nobeno obliko zdravljenja, ko
je v πtudentskih letih ugotovil, da njego-
va bolezen ni ozdravljiva. Ni se predal
obupu, ampak je raje izrabil svoje preos-
tale sposobnosti. Prav to je kljuËnega po-
mena: da se Ëlovek osredotoËi na tisto,
kar ima, in ne na tisto, kar izgublja.
VËasih se zgodi, da me kateri od bolnikov
vpraπa za nasvet, na primer, ali naj gre k
bioenergetiku. V teh primerih mu pri-
znam, da se na to ne spoznam in da mu
zato ne morem svetovati. Opozorim ga, da
je to zelo spolzko podroËje, na katerem
mrgoli dobiËkaæeljnih πarlatanov. Po drugi
strani pa tudi sama poπiljam bolnike s hu-
dimi, dolgotrajnimi boleËinami v Center
za terapijo boleËin. Ta deluje v okviru Kli-
niËnega centra in tam anesteziologi zdra-
vijo med drugim tudi z akupunkturo. To
obliko protiboleËinskega zdravljenja je
sprejela tudi znanstvena medicina, Ëeprav
ne povsem brez zadrækov. Zgodilo se je tu-
di, da sem bolniku predlagala nadaljeva-
nje zdravljenja pri kiropraktiku. Takem, ki
je opravil predpisani πtudij in kot zdravnik
povsem obvlada kostno-miπiËni sistem.
Kot kaæejo izkuπnje, se ljudje zatekajo k
zdravilcem iz dveh razlogov: ko odpove
klasiËna medicina in se v obupu skuπajo
oprijeti vsake bilke. VËasih pa tudi zato,
ker odhajajo od zdravnika nezadovoljni
in nepoteπeni, saj se jim ta zaradi biro-
kratskih pritiskov, ki predpisujejo πtevilo
pregledov v Ëasovni enoti, ne posveti ta-
ko zlahka celo uro, kot se to praviloma
dogaja pri zdravilcu. Prav uhajanje paci-

entov k zdravilcem pa sili sodobno medi-
cino, da se od brezosebnega pristopa, ki
se osredotoËa le na bolezen, obrne na
bolnika kot celoto: na telesno, duπevno,
druæbeno in duhovno bitje.

Prof. dr. Prof. dr. Prof. dr. Prof. dr. Prof. dr. 
Jurij Lindtner,Jurij Lindtner,Jurij Lindtner,Jurij Lindtner,Jurij Lindtner,
dr. med. onkologdr. med. onkologdr. med. onkologdr. med. onkologdr. med. onkolog
H komplementar-
ni medicini se do
zdaj πe nisem za-
tekel. Mislim, da
enostavno zato,
ker πe nisem imel
problemov, ki jim
ne bi bila kos
uradna medicina. Kljub temu pa ne mo-
rem reËi, kako bi se obnaπal, Ëe bi zvedel,
da sem zbolel za katero od hujπih bolez-
ni. Te namreË pripravijo Ëloveka do stva-
ri, o katerih ne razmiπlja, ko je zdrav. »e bi
ugotovil, da mi tradicionalna medicina ne
more pomagati, bi morda tudi poskusil s
komplementarnimi oblikami zdravljenja.
Kadar gre za resna stanja, predvsem pri
kroniËnih teæavah, bolnikom svetujem,
da se zateËejo h klasiËni medicini. O
komplementarnih medtodah zdravljenja
me bolniki veËinoma ne spraπujejo. V ko-
likor se jim zdi, da bi pomagala tudi ka-
tera od komplementarnih metod, jim
prepuπËam, da o tem odloËajo sami. Tu-
di svetovati jim ne morem, saj o komple-
mentarni medicini ne vem dovolj.
Besedilo in slike: Katarina Krapeæ Katarina Krapeæ Katarina Krapeæ Katarina Krapeæ Katarina Krapeæ

ZDRAVILNA BESEDA
Kot zdravnica sem si pogosto postav-
ljala temeljna vpraπanja: ≈Kaj je zdrav-
je, kaj bolezen? Kaj pomeni zdraviti?
Kdo zdravi?«
V Ëasu πtudija se teh temeljnih vpra-
πanj nismo lotevali, Ëeprav so nas pri-
pravljali na to, da bomo zdravili bolne
ljudi. Ob sreËevanju z bolniki sem tudi
zaËutila, da tisto, kar medicina nudi
bolniku, ni dovolj. Je sicer veliko in po-
membno, vendar potrebuje bolnik πe
veliko veË. Ljudje smo tudi razliËni, z
razliËnimi potrebami in pri vsakem Ëlo-
veku je lahko drugaËe. To, kar bi mene
morda v Ëasu bolezni razveselilo in mi

pomagalo na poti k ozdravljenju, morda
nekomu drugemu niË ne pomeni.
Ena bistvenih stvari, ki je pomembna za
vsakega bolnika, ne glede na to, kako bo-
lan je, koliko je star, kakπne navade ima
in πe marsikaj, je odnos, ki ga imajo do
njega vsi, ki kakorkoli prihajajo v stik z
njim.
Zato ni Ëudno, da mnogi navajajo odnos
kot zdravilo. Seveda je ta odnos πe kako
pomemben pri vsem zdravstvenem oseb-
ju. ©e tako odliËna, vrhunska medicina,
ne more doseËi zaæelenega uspeha, Ëe s
tehniko ni povezan tudi primeren odnos
med zdravnikom, sestro ter πe kom dru-
gim in med bolnikom.
Vedno znova se vraËam k misli, ki sem jo
pred mnogimi leti nekje prebrala: ≈Dober
zdravnik prebudi zdravnika, ki tiËi v vsa-
kem Ëloveku.« Prav za to gre. Za to niso
potrebne kakπne posebne tehnike in me-
tode, ampak Ëlovekov temeljni odnos do
æivljenja, zdravja, bolezni in smrti.
PrepriËana sem, da je tudi komplemen-
tarno zdravljenje lahko v pomoË, vendar
je treba vedeti kdaj. Lahko je zelo drago-
ceno dopolnilo, morda predvsem takrat,
ko so vse moænosti klasiËne medicine iz-

Ërpane. Vendar moramo vedeti, da ni
nobene, prav nobene metode, ki bi lah-
ko pozdravila vse.
Prav tu pa se mi zdi, da prihaja vËasih do
velikih zlorab, tudi zaradi neumnosti lju-
di in zaradi njihovih napaËnih priËako-
vanj. Zame je sumljiv vsak, ki obljublja
stoodstotno izboljπanje ali ozdravitev.
Zelo mi je æal za vse tiste, ki tekajo od
enega zdravilca do drugega, plaËujejo ve-
like denarje, niso pa prav niË pripravlje-
ni v sebi kaj spremeniti in se vpraπati, kaj
jim ima bolezen tudi povedati.
Ob tem si ne morem kaj, da ne bi mis-
lila na znanko, ki me je ob koncu lan-
skega leta na vsak naËin hotela spravi-
ti k takπni vsemogoËni zdravilki. Ta
znanka ne ve niËesar o poteku moje bo-
lezni, o zdravljenju, o moænih teæavah
in podobno. NiË je ni zanimalo, kako æi-
vim s svojo boleznijo, kako se z njo
spopadam, Ëesa sem se ob njej nauËi-
la. Zdravilka, da æe ve, kaj je potrebno.
Tako pribliæno ravna veliko ljudi. Na
vsak naËin hoËejo spraviti koga k temu
ali onemu zdravilcu. VËasih so pri tem
prav nasilni. In takπnih ljudi me je vËa-
sih naravnost strah.
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ZA KREPKE
ROKE IN KOSTI
Z gibanjem si krepimo telo in duπo. Redna telesna dejavnost se priporoËa
tako otrokom, mladim, ljudem srednjih let, starajoËim se, starim in tudi
æenskam z rakom dojk. Æe dolgo je tudi znano, da redna telesna dejavnost
prepreËuje marsikatero obolenje, tudi raka dojk!

Koristna je predvsem tista, a redna, te-
lesna dejavnost (vsak dan 30 minut ali
vsaj trikrat tedensko po eno uro), ki in-
tenzivneje krepi miπice in kosti, na ka-
tere se te miπice pripenjajo. Tako teles-
no dejavnost omogoËa vadba z uteæmi.
Nikoli ni prepozno zaËeti, vendar zaËni-

te zmerno in postopno. Za zaËetek lah-
ko uporabite kar pollitrske plastiËne
steklenice, ki jih napolnite z vodo. ZaË-
nite s Ëetrtino litra in delajte enake va-
je, kot bi jih delali brez uteæi.
»e vam bo takπna vadba vπeË, si lahko
kupite uteæi v kakπni πportni trgovini.
Na voljo pa so samo uteæi od pol kilo-
grama naprej. Z veË kot kilogram teæki-
mi uteæmi naj bi æenske, πe posebej
æenske z rakom dojk, ne vadile.
Pa πe nekaj. Pri æenskah postanejo kos-
ti zaradi upadanja koliËine spolnih hor-
monov Ëedalje krhkejπe (osteoporoza)
in se zaËno lomiti. V tem obdobju je tu-

Ëutijo se mlajπe. So polni veselja do
æivljenja, kar se potem odrazi na vseh
podroËjih æivljenja.

»e boste nekaj mesecev vadile z uteæmi,
ki jih lahko izvajajo tudi moπki, boste
imele moËnejπe miπice, moËnejπe kosti,
bolj napeto in Ëvrsto telo, poveËala se
vam bo presnova maπËob in morda bos-
te izgubile nekaj odveËnih maπËobnih
blazinic, izboljπale telesno dræo, imele
boljπe telesno ravnoteæje, veË energije,
manj revmatiËnih boleËin in tudi telesno
boste bolj odporne. N.Æ.N.Æ.N.Æ.N.Æ.N.Æ.

ZLOÆENKA
Europa Donna je izdala predstavitveno zloæenko v dvesto tisoË izvodih. Z
njo se je slovensko zdruæenje za boj proti raku dojk æe drugiË predstavilo
najπirπi javnosti. V njej so zapisane tudi osnovne resnice o raku dojk in na-
potilo, kje poiskati pomoË, Ëe vas bolezen doleti. Zloæenko, ki jo je spon-
zorsko oblikoval Pristop in natisnil »ukgraf, lahko πe vedno brezplaËno na-
roËite (tudi veËje πtevilo), Ëe piπete na Europa Donna Slovenije, Dunajska
56, p.p. 2652, 1001 Ljubljana.

Primerne telesne dejavnosti, s
pomoËjo katerih boste ostali pri
moËeh in pri katerih bomo svojo
vzdræljivost ter vitalnost krepili,
so: hitra hoja, zmeren tek, poËas-
no kolesarjenje (ne zadihajte se
preveË), poËasno plavanje, zmer-
na aerobika, ples, badminton, te-
nis v dvojicah, tek na smuËeh.

Koristni uËinki telesne dejavnosti
na bolne in zdrave so: zmanjπa-
nje tveganja srËno-æilnih bolezni
in infarkta, laæje obvladovanje
krvnega tlaka, pomoË pri lajπanju
teæav zaradi artritisa, vzdræevanje
gibljivosti sklepov in miπiËne
moËi, pomoË pri sladkorni bolez-
ni, kjer bolnik ni odvisen od insu-
lina, boljπa izgled in poËutje.

MoË v rokah si najhitreje pridobite z vajami z uteæmi. MoË
v nogah pa s hojo po hribu navzgor ali z vzpenjanjem po
stopnicah.

di obolevanje za
rakom dojk naj-
bolj pogosto.
Pred zaËetkom
intenzivnejπe te-
lesne dejavnosti,
ki bo, vsaj upa-
mo, poslej posta-
la del vaπega no-
vega sloga æivlje-
nja, se posvetujte
z zdravnikom. To
je πe posebno
pomembno, Ëe
ste v letih in se s
telesno dejav-
nostjo doslej nis-
te ukvarjali. V
mislih imamo te-
æave s srcem, vi-
sok krvni tlak, ne-
pojasnjene bole-
Ëine v predelu
prsnega koπa, vr-
toglavico ali sla-
bost, boleËine v
kosteh ali skle-
pih, ki se pri telo-
vadbi ali gibanju
poveËajo.
Pa πe to. Ljudje,
ki se ukvarjajo s
telesno dejav-
nostjo, so videti
mlajπi in tudi po-
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EUROPA DONNA (pristopna izjava)

Ime in priimek:

Datum rojstva: Poklic:

Naslov: - doma Telefon, faks, - doma
elektronski naslov:

- v sluæbi - v sluæbi

PodroËje dela,
ki vas zanima:

Podpis: Datum:

Æelim postati Ëlanica/Ëlan Europe
Donne, slovenskega zdruæenja za
boj proti raku dojk

EUROPA

DONNA
Originalno pristopno izjavo ali njeno fotokopijo poπljite na
naslov: Europa Donna, slovensko zdruæenje za boj proti raku
dojk, Dunajska 56/V, p.p. 2652 Ljubljana ali po faksu: 01
436-12-66). »lanarina za leto 2004 znaπa 2000 tolarjev.

DESET CILJEV EUROPE DONNE
     11111 ©iri in izmenjuje informacije o raku dojk po Evropi in v svetu.

 2 2 2 2 2 ObveπËa o boleznih dojk.

 3 3 3 3 3 Poudarja pomen ustreznega pregledovanja in zgodnjega odkrivanja
raka dojk.

 4 4 4 4 4 Prizadeva si za najboljπe zdravljenje.

 5 5 5 5 5 Prizadeva si za popolno oskrbo med zdravljenjem in po njem.

 6 6 6 6 6 Podpira ustrezno dodatno izobraæevanje zdravstvenih strokovnjakov.

 7 7 7 7 7 Podpira kakovostno strokovno obravnavo in pospeπuje njen razvoj.

 8 8 8 8 8 Trudi se za stalno posodabljanje medicinske opreme.

 9 9 9 9 9 Skrbi, da æenske kar najbolje razumejo vse predlagane naËine zdrav-
ljenja, da sodelujejo v kliniËnih πtudijah in da lahko uveljavljajo pra-
vico do dodatnega strokovnega mnenja.

1010101010 Podpira raziskave o raku dojk.

ZDRUÆENJE ZA BOJ
PROTI RAKU DOJK
Za rakom dojk lahko zboli vsaka æen-
ska. Najpogosteje zbolijo æenske, ki so
æe v meni, Ëeprav imajo lahko raka dojk
tudi æe najstnice. V naπi dræavi zboli za
tem najpogostejπim rakom æensk vsako
leto na novo veË kot tisoË Slovenk. Ver-
jetnost, da se bo to zgodilo, s starost-
jo naraπËa.
Zakaj vas torej vabimo, da postanete
Ëlanica slovenskega Zdruæenja?
• Zato, ker nobene pravice niso veË sa-

moumevne. Vsako pravico si mora-
mo izboriti!

• Da bomo imele VSE ÆENSKE, ne le
tiste, ki imajo denar, zagotovljene

preventivne brezplaËne preglede -
mamografijo - na vsaki dve leti po
petdesetem letu.

• »e pa bomo æe zbolele, si æelimo, da
bomo deleæne takojπnje in Ëim bolj-
πe zdravstvene oskrbe.

• Glas posameznika ne pomeni veliko.
»im veË nas bo, laæje bomo dosegle
zastavljene cilje.

Pobudo, da se mora strokovnim priza-
devanjem v boju proti raku dojk pridru-
æiti Ëim veË æensk, je dal prof. Umber-
to Veronesi, zdravnik, tedanji italijanski
minister za zdravstvo. Njegova pobuda
je padla na plodna tla in leta 1994 so

ustanovili evropsko zvezo proti raku
dojk EUROPA DONNA, ki trenutno
zdruæuje 32 dræav.
Od leta 1997 je vanj vkljuËena tudi Slo-
venija. Predsednica slovenske Europe
Donne je od februarja leta 2001 prim.
Mojca SenËar, dr. med., ki je tudi sama
pred 22 leti zbolela za rakom dojk;
predsednica odbora pokroviteljev je
dr. Danica Purg, tudi prva predsednica.
Europa Donna, ki ima sedeæ v Milanu,
zastopa interese æensk v boju proti ra-
ku dojk, predstavnike oblasti in vlade
pa seznanja predvsem s problematiko
te bolezni.
Evropska zveza Europa Donna izdaja
EUROPA DONNA NEWS, slovensko
zdruæenje pa NOVICE EUROPE
DONNE.




