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Novice Europa Donna

Revija za zdrave in bolne  letnik 11  priloga Nike

EUROPA DONNA SE
PREDSTAVI!
DOVOLJ ZGODAJ
ODKRIT RAK JE
OZDRAVLJIV!
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7. 12. 2011, tevilka
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Podporniki Europe Donne
HVALA VSEM!

7. decembra 2011
ika
Brez podpornikov
ne ngre

SLOVENSKO ZDRUENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK JE NEPROFITNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE
S POMOÈJO PROSTOVOLJCEV, KI PODARJAJO SVOJ ÈAS IN ZNANJE V IZVAJANJE PROJEKTOV,
IN DONATORJEV, KI S SVOJIMI DONACIJAMI DAJEJO MONOST PROJEKTOM, DA ZAIVIJO.

V

sem, ki ste delovanje Europe
Donne podpirali v preteklosti in
tudi letos, se iskreno zahvaljujemo.
Z vao pomoèjo Europa Donna skrbi za
zagotavljanje kakovostnega zdravljenja
vseh bolnic z rakom dojk, ozaveèa o
pomembnosti preventive in organizira
aktivnosti za bolnice ter njihove blinje, s
katerimi jim pomaga pri premagovanju
bolezni.

Iz koledarja Europe Donne 2012, mesec julij.

Europi Donni lahko
pomagate
tudi vi. Kako?
 Vèlanite se v nae zdruenje in s
èlanarino 10 evrov prispevajte k
sofinanciranju aktivnosti Europe
Donne.
Pristopnico najdete na strani 38 ali na
spletni strani http://www.europadonnazdruzenje.si/kdo_smo/clani.

 Namenite Europi Donni,
Slovenskemu zdruenju za boj
proti raku dojk, do 0,5 odstotka
dohodnine.

Naa davèna tevilka je SI71753281.
Zahtevo najdete na zadnji strani teh novic
ali na spletni strani
http://www.europadonnazdruzenje.si/postani_podpornik/
dohodnina).

 Prostovoljne prispevke za
Europo Donno lahko nakaete na
transakcijski raèun 020110051154225, odprt pri NLB.
Naslov: Europa Donna  Slovensko
zdruenje za boj proti raku dojk,
Zaloka 5, Ljubljana.
Denar lahko namenite za:
bolnice v stiski,
samopomoè,
predavanja,
Novice Europa Donna,
podporo gibanju itn.
Poskrbite za svoje zdravje, ob tem pa
pomislite tudi na tiste, ki so mogoèe
prav v tem trenutku zaradi razliènih
razlogov v veliki stiski in jim jo bo vaa
pomoè olajala. Predvsem pa bodo
zaèutili, da v teavah niso sami.

Nae delovanje
v letonjem letu
so podprli:
Avon, d.o.o., Glaxo Smith Kline, Lekarna
Ljubljana, Medicopharmacia, d.o.o.,
Onkoloki intitut Ljubljana, Roche,
farmacevtska druba, d.o.o., Pristop,
d.o.o., Renderspace d.o.o., agencija za
interaktivne storitve, Rebel - Skinny,
Smiljan Mori.
Novice Europa Donna sofinancirata tudi
Ministrstvo za zdravje RS, ki prispeva za
program preventivne in izobraevalne
aktivnosti za obravnavanje in krepitev
zdravja, ter Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
(FIHO), ki prispeva tudi za predavanja ED
po Sloveniji.
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Pie: Mojca Senèar, predsednica ED

Fotografija na naslovnici iz koledarja
Europe Donne 2012, mesec december
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E

uropa Donna Slovenija raste in se
spreminja e tirinajst let, ob tem
pa ostaja zvesta svojemu
poslanstvu. e vedno je njena najveèja
naloga okrepiti ozaveèanje o raku dojk.
Na tem podroèju nas èaka e veliko dela.
enske se e premalo zavedamo, da je rak
dojk najpogosteji rak pri enskah in da
lahko ena od dvanajstih ensk, ki
doèakajo 75 let, zboli. Zagotovo pa vemo
to, da je rak dojk danes dobro ozdravljiva
bolezen, èe je odkrit zgodaj. Na alost e
vedno pride prviè k zdravniku le polovica
ensk z zaèetno boleznijo, ko je rak dobro
ozdravljiv.
Prav zato je najveèja naloga Europe
Donne okrepiti ozaveèanje o raku dojk
in doseèi, da pridejo enske k zdravniku
èim prej.
Hkrati Europa Donna zaznava iroko
paleto stisk, s katerimi se morajo sooèiti
posamezne bolnice. Zagotovo so to tudi
vpraanja o preivetju. Ne samo
preivetja zaradi same bolezni.
Mnogokrat se morajo bolnice sooèati tudi
s hudimi finanènimi teavami.
Europa Donna misli tudi na to. Zato
bomo zbrana sredstva letonjega
ronatega oktobra namenili neposredni
pomoèi bolnicam ter bolnikom in jim
tako pomagali, da bodo lae in hitreje
okrevali.
Prenovili in preselili smo Novice ED.
Zakaj? Da bi lahko e veè ljudi opozorili
na to, kako pomembna je skrb za
ohranjanje zdravja.
Kako naj skrbimo za svoje telo in duo? Z
redno telesno aktivnostjo, vzdrevanjem
telesne tee, zdravim prehranjevanjem,
odpovedjo cigaretam in zmernim pitjem
alkohola ter s pozitivno naravnanostjo!
Na tak naèin bomo moèno zniali
tveganje za kroniène bolezni, kamor
spada tudi rak.

elimo si, da bi imele vse enske v
Sloveniji dostop do informacij in da bi
zaèele za svoje dojke skrbeti. Kako? Naj si
jih redno in pravilno ter vsak mesec
pregledujejo od poznih najstnikih let do
konca ivljenja. Po 50. letu pa naj temu
dodajo e mamografijo na vsaki dve leti.
Nekatere med vami ste e vkljuèene v
dravni program DORA, v sklopu katerega
vas pisno povabijo na rentgensko slikanje
dojk. Tiste, ki v ta program e niste
vkljuèene, pa vsaki dve leti med 50. in 69.
letom prosite svojega osebnega zdravnika
ali ginekologa, da vam izda napotnico za
rentgensko slikanje dojk. Naj posebej
poudarim, da si Europa Donna moèno
prizadeva, da bi program DORA zaivel
èim prej po vsej Sloveniji.
To je le nekaj uvodnih misli v »novih«
Novicah ED.
Ob koncu naj se zahvalim nai dosedanji
partnerici reviji Naa ena, ki je pomagala
Novicam ED na pot in jih je spremljala
vsa ta leta.
Bralkam in bralcem v imenu Europe
Donne elim vse dobro, predvsem pa
veliko zdravja, veselja in mnogo lepih
trenutkov v letu, ki prihaja.

NOVICE EUROPA DONNA, revijo za zdrave in bolne, izdaja EUROPA DONNA, Slovensko zdruenje za boj proti raku dojk.
Naslov zdruenja: Europa Donna, Zaloka 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01 231 21 01, telefaks: 01 231 21 02, elektronski naslov: europadonna@europadonna-zdruzenje.si, naslov spletnih strani:
http://www.europadonna.si; uradne ure od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Predsednica: prim. Mojca Senèar, dr. med., odgovorna urednica: Neva eleznik, uredniki odbor: Mojca Senèar, strokovna recenzentka; Ada Gorjup, poslovna svetovalka; Danica Zorko,
namestnica odgovorne urednice; in iva Lopatiè, tehnièno urejanje in oblikovanje: Barbara Puc, lektoriranje: Tina Kresnik, fotografije: nepodpisane fotografije so iz arhiva Dnevnika, Novic
Europa Donna ali iz arhiva portretirancev. .
Èlanarino, prostovoljne prispevke in donacije lahko nakaete na transakcijski raèun, odprt pri NLB, tevilka: 0201 1005 1154 225, naslov: Europa Donna, Slovensko zdruenje za boj proti raku
dojk, Zaloka 5, 1000 Ljubljana, davèna tevilka: SI71753281, Tisk: SET, d. d., Ljubljana. Naklada: 152.000 izvodov.
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Europa Donna se predstavi

ecem
bra 2011
nika
Slovensko zdruenje za7. dboj
proti
raku
dojk

Iz koledarja Europe Donne 2012, mesec september

ZELO POMEMBNO JE, DA SE PRAV
VSAKO MLADO DEKLE IN PRAV
TAKO ZRELE ENSKE TER TUDI
TISTE, KI SO E STOPILE V TRETJE
IVLJENJSKO OBDOBJE, ZAVEDAJO,
DA SI MORAJO DOJKE IZ MESECA V
MESEC REDNO, SKRBNO IN
PRAVILNO PREGLEDOVATI. TO JE
TREBA POÈETI VSE IVLJENJE. OD
50. DO 69. LETA PA MORAJO NA
DVE LETI HODITI E NA
RENTGENSKO SLIKANJE DOJK, KI JE
MARSIKJE E ORGANIZIRANO V
DRAVNEM PROGRAMU DORA.

VEÈ NAS BO,
MOÈNEJE BOMO!
Pie: iva Lopatiè in foto: VIST, Visoka ola za storitve, Oddelek za fotografijo



enske, ki si dojke
samopregledujejo, takoj opazijo e
tako majhno spremembo in gredo
k zdravniku. Veèina sprememb ne
pomeni raka, nekatere pa. Toda èe
pridejo enske z rakom dojk dovolj
zgodaj k zdravniku, praviloma zmeraj
ozdravijo.
Europa Donna je samostojna, neodvisna,
neprofitna organizacija civilne drube.
Povezuje zdrave enske, bolnice z rakom
dojk, moke in strokovne ustanove v
Sloveniji v boju proti raku dojk. Je èlanica
evropske zveze in zagovarja njenih 10
ciljev. (Pogledate jih lahko v posebnem
okvirèku.)
Europa Donna ima 2700 èlanic in èlanov.
Èlanstvo iz leta v leto naraèa.
V tem zdruenju so mlade bolnice
organizirane v Sekciji mladih bolnic, saj

so problemi mlajih ensk drugaèni od
tistih, ki so stareje.

OZAVEÈANJE
Ena najpomembnejih nalog Europe
Donne je preventiva in ozaveèanje, saj se
da prav z njo najbolj uèinkovito reevati
ivljenja naih babic, mam, sester, tet,
hèera
Zato e enajst let zapored zdruenje
izdaja Novice Europa Donna, ki izhajajo
tirikrat na leto: marca, junija, septembra
in decembra. Za obveèanje in
ozaveèanje ima Europa Donna tudi
spletno stran www.europadonna.si in
svojo stran na Facebooku
facebook.com/europa.donna.slovenija.
Europa Donna skrbi e za organizacijo
razliènih posvetov, seminarjev, predavanj
20

in sreèanj po Sloveniji, ki so posveèeni
celostni obravnavi raka dojk, pomenu
zdravega naèina ivljenja in pozitivni
naravnanosti.
Drugi cilj Slovenskega zdruenja za boj
proti raku dojk je vsem enskam v
Sloveniji zagotoviti enake monosti za
zgodnje odkritje bolezni, takojnje in
uèinkovito zdravljenje ter rehabilitacijo.
Zdruenje vsako leto pripravlja tudi
humanitarne teke, z dogodkom
zaznamuje evropski dan zdravih dojk
(15. oktobra) in tevilne druge aktivnosti v
okviru ronatega oktobra  meseca boja
proti raku dojk.

POMOÈ V STISKI
Pomemben del dejavnosti Europe Donne
predstavlja tudi pomoè bolnicam v stiski,

Priloge 07.12.2011 Ni261 stran 21 /

/pucba 11:32:22

k

7. decembra 2011 nika

EUROPA DONNA SE E OD
USTANOVITVE LETA 1997 S TRDIM
DELOM IN TEVILNIMI AKTIVNOSTMI
NA RAZLIÈNIH PODROÈJIH BOJUJE
PROTI RAKU DOJK, KI JE
NAJPOGOSTEJI PRI ENSKAH.
NENEHNO OZAVEÈA JAVNOST O
POMEMBNOSTI PREVENTIVE, ZDRAVEM
NAÈINU IVLJENJA IN O POMENU
SAMOPREGLEDOVANJA OD MLADIH LET
DO KONCA IVLJENJA. VES ÈAS SI
PRIZADEVA TUDI ZA ÈIM HITREJE
IRJENJE ORGANIZIRANEGA
PRESEJANJA (DORA) ZDRAVIH ENSK
PO PETDESETEM LETU STAROSTI NA
DVE LETI.
njihovim svojcem in prijateljem. Pomoè je
na voljo prek tirih svetovalnih telefonov,
pomemben del pomoèi v stiski pa
predstavljajo tudi pogovori in osebna
svetovanja. Nemalokrat se bolnice
znajdejo tudi v denarni stiski in Europa
Donna skupaj s podporniki, èe je le
mogoèe, priskoèi na pomoè.

Pa e to: Europa Donna z razliènimi
akcijami zbira sredstva za posodabljanje
medicinske opreme. Od leta 2005 do
2010 je razliènim zdravstvenim
ustanovam za razlièno opremo darovala
veè kot eststo tisoè evrov.
In èisto na koncu, a ne nepomembno:
Europa Donna spremlja tudi aktivnosti
zdravstvene politike in institucij, ki so
vpete v obravnavo raka dojk. Glede na
zbrane podatke zahteva reitve, ki
prinaajo enakopravno strokovno
obravnavo vseh bolnic in bolnikov. Poleg
tega si prizadeva za ustvarjanje in
sprejemanje zakonodaje, ki prinaa nove,
bolje reitve za bolnike. Prav zato se
vkljuèuje v pripravo tevilnih zakonov s
podroèja zdravstvenega varstva.
Europa Donna pozorno spremlja tudi
potrebe bolnic in bolnikov z rakom ter
jim prilagaja svoje aktivnosti.
Zato je v letu 2011 sprejela odloèitev, da
bo zbrana sredstva v èasu ronatega
oktobra 2011 namenila za oblikovanje
sklada, s pomoèjo katerega bodo lahko
izvajali dodatne projekte za pomoè
bolnicam in bolnikom, ki so se znali v
tekem denarnem poloaju ter se
istoèasno borijo z boleznijo in
ekonomskim preivetjem.

10 CILJEV EUROPE DONNE
Europa Donna, Slovensko zdruenje za boj
proti raku dojk, uresnièuje 10 ciljev
evropske zveze Europa Donna, vrstni red
uresnièevanja ciljev si postavlja sama.
1. iri in izmenjuje informacije o raku
dojk.
2. Obveèa o boleznih dojk.
3. Poudarja pomen ustreznega
pregledovanja in zgodnjega odkrivanja
raka dojk.
4. Prizadeva si za najbolje zdravljenje.
5. Prizadeva si za popolno oskrbo pred
zdravljenjem in po njem.
6. Podpira ustrezno dodatno
izobraevanje zdravstvenih strokovnjakov.
7. Podpira kakovostno strokovno
obravnavo in pospeuje njen razvoj.
8. Trudi se za stalno posodabljanje
medicinske opreme.
9. Skrbi za to, da enske kar najbolje
razumejo vse predlagane naèine
zdravljenja, da sodelujejo v kliniènih
tudijah in da lahko uveljavijo pravico do
drugega strokovnega mnenja.
10. Podpira raziskave o raku dojk.

Mojca Senèar  ODPRTA VPRAANJA
Vemo, da je rak dojk najpogosteji rak pri
enskah, da zboli v Sloveniji veè kot 1100
ensk na leto in da je rak dojk e dobro
ozdravljiva bolezen, èe je odkrita dovolj
zgodaj. Zato si zelo elimo, kar pogosto
ponavljamo, da bi èim prej po vsej
Sloveniji zaivel dravni presejalni
program za raka dojk DORA. Tako bi
odkrili e majhne, netipne rakaste
spremembe, ki so skoraj povsem
ozdravljive. Èe bi se enske odzivale na
vabila veè kot 70-odstotno, bi se sèasoma
zniala umrljivost za èetrtino. Tako
kaejo statistièni podatki drav, ki imajo
e leta uvedeno presejalno mamografijo
po taknem programu.
Program DORA mora biti organiziran po
strogih evropskih priporoèilih z dodatno
izobraenostjo in strokovno
usposobljenostjo vsega osebja ter
spremljanjem in preverjanjem kazalnikov
kakovosti njihovega dela. Prav tako se
dnevno oziroma tedensko preverja
tehnièna kakovost mamografskih naprav.
Program je zahteven, vendar menimo, da
bi se lahko in bi se moral iriti po

Sloveniji hitreje. Èe bi bilo seveda dovolj
volje med zdravstvenimi politiki in
strokovnjaki.
Spraujem se, zakaj od aprila 2010 stoji v
Mariboru neizkorièen, z
davkoplaèevalskim denarjem za DORO
kupljen digitalni mamograf.
Naj poudarim, da je rak dojk bolezen, ki
ne prizadene samo posameznice,
prizadene partnerja, otroke, iro druino
in prijatelje. Koliko lae bi se vsaka
bolnica z druino vred spopadla z
boleznijo in njenimi posledicami, èe bi e
takoj v zaèetku, e pred samim
zdravljenjem, dobila pomoè
psihoonkologa. Preprièani smo, da bi se
tudi zaradi te pomoèi bolnice lae
vkljuèevale po bolezni v delovno in
socialno okolje.
Na sreèo pa smo v veliko pomoè
zagovorniki bolnikov, najveèkrat sami
bolniki. Vendar bi morala svoje opraviti
tudi stroka. Naa pomoè je vèasih
premalo.
Rak dojk je veèinoma bolezen starejih
ensk, pa vendar zbolevajo tudi mlaje.
21

Na to bi morali vedno pomisliti druinski
zdravniki, ko se na njih obraèajo mlade
enske s spremembami dojk in teavami,
vendar jih zaradi mladosti pogosto ne
jemljejo resno. Pa vendar zboli vsako leto
v Sloveniji med 60 in 72 ensk, mlajih od
40 let, in mnogo jih potoi, da jih
zdravniki kar nekaj èasa niso jemali
resno, zaradi èesar so izgubile dragoceni
èas do zaèetka zdravljenja.
Nekaj teh mladenk je bolezen doletela
prej, kot so postale mame. Ko se morajo
spopadati z boleznijo, jih muèi e
vpraanje, ali bodo kdaj mame. Zato bi
morali strokovnjaki vsakemu mlademu
èloveku, ki se mora spopasti z
zdravljenjem zaradi raka, obzirno
razloiti, kakne posledice bo imelo
agresivno zdravljenje na njegovo
plodnost in kaj lahko za ohranitev
plodnosti naredi pred zdravljenjem.
To je le nekaj najbolj goèih problemov,
na katere moramo opozarjati, jih reevati
in premagati. Zagotovo jih je e mnogo.
Vseh najbr ne bomo reili nikoli.
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Samopregledovanje

Pregled enkrat na mesec

7. decembra 2011 nika

DOBRO (S)POZNAJTE SVOJE DOJKE
DOJKE SI JE TREBA PREGLEDOVATI VSE IVLJENJE, VSAK MESEC, OD
POZNIH NAJSTNIKIH LET NAPREJ. DOKLER IMATE REDNO
MENSTRUACIJO, STORITE TO 7. DO 10. DAN V MESECU, KO JE NIMATE VEÈ,
PA ENKRAT NA MESEC NA IZBRANI DAN.

P

o 50. letu temu dodajte e presejalno mamografijo na vsaki dve leti. Vkljuèite se
v dravni presejalni program DORA, v sklopu katerega je organizirano
brezplaèno rentgensko slikanje dojk zdravih ensk na vsaki dve leti med 50. in
69. letom starosti. Ker pa ta program za zdaj e ni razirjen po vsej Sloveniji, vsaki dve
leti prosite svojega zdravnika ali ginekologa za napotnico za rentgensko slikanje dojk.

KAKO SI PRAVILNO PREGLEDATE DOJKE?

Dvignite desno roko in poloite
levo dlan na desno dojko. Iztegnite
prste in jih stisnite skupaj ter s
kronimi gibi pretipajte celo dojko.
Zaènite na zunanjem obodu dojke in
se z roko premikajte proti bradavici.

Nagnite se naprej in
podprite desno dojko z
desno roko. Z nenimi
kronimi gibi leve roke
rahlo pritiskajte na
dojko.

Spremembe,
ki jih ièete, so v:
 velikosti in obliki dojk,
 barvi koe,
 uvleèenosti bradavice,
 izcedku iz nje ali zatrdlini.
Èe opazite ali zatipate katero koli od
omenjenih sprememb, ki v enem
mesecu (do naslednjega samopregleda)
ne izgine, se takoj oglasite pri svojem
zdravniku ali ginekologu!

Nagnite se naprej, spustite
levo roko. S stisnjenimi
prsti desne roke pretipajte
levo pazduho, nato
ponovite pregled e z
razprtimi prsti.

Po kopanju si oglejte dojke v
ogledalu in jih primerjajte.
Preprièajte se, da ni nobenih
vidnih sprememb. Nato sklenite
roke za glavo in ponovno
preverite, da ni sprememb.

NA KRATKO  NA KRATKO  NA KRATKO  NA KRATKO  NA KRATKO
TRIJE SOS-TELEFONI
Europa Donna ima tri SOS-telefone.
Na vaa vpraanja odgovarjajo:
 na tevilki 041 516 900 prim. Mojca Senèar,
dr. med., predsednica slovenske ED;
 na tevilki 040 327 721 prim. Gabriela Petriè
Grabnar, dr. med., upokojena radioterapevtka
in podpredsednica ED;
 na tevilko 031 343 045 pa lahko poklièete
Tanjo paniæ, predsednico Sekcija mladih ED.
Vse tri lahko poklièete vsak dan med
11. in 19. uro. Svetujejo tudi sorodnikom in
prijateljem, ki so v stiski ob bolezni matere,
ene, sestre Z njimi se lahko dogovorite
tudi za osebni pogovor.

PREDAVANJA
Europa Donna, Slovensko zdruenje za boj
proti raku dojk, nadaljuje predavanja po
slovenskih krajih. Poleg Mojce Senèar,
predsednice zdruenja, zdravnice, ki je tudi
sama prebolela raka dojk, lahko povabite v

goste e Gabrielo Petriè Grabnar, dr. med.,
podpredsednico Europe Donne, in vijo
medicinsko sestro Tatjano Kumar, ki se e leta
ukvarja z boleznimi dojk. S seboj prinesejo
silikonski model dojke z vgrajenimi
posameznimi bulami, ki jih potem lahko
otipate. Na tak naèin spoznate, kako se zaèuti
tumor dojke. Èe bi radi, da pridejo k vam,
poklièite Europo Donno po telefonu: (01) 231
21 01, od 9. do 13. ure.

SPLETNI STRANI ED

Europa Donna, Slovensko zdruenje za boj
proti raku dojk, ima tudi svoji spletni strani:
www.europadonna.si,
www.facebook.com/europa.donna.slovenija.
Na njiju lahko najdete vse, èesar nam ne uspe
objaviti v Novicah Europa Donna.

REHABILITACIJA

Bolnice in ozdravljenke od raka dojk, ki elijo
o fizikalni rehabilitaciji po rekonstrukciji
izvedeti veè,
22

lahko dobijo dodatna pojasnila po telefonu
(01) 522 52 82, ob èetrtkih, od 13. do 14. ure.
Èe pogovor po telefonu ne bo zadoèal, se
je mogoèe dogovoriti tudi za sreèanje, in
sicer vsak prvi torek v mesecu ob 12. uri na
Intitutu za medicinsko rehabilitacijo v prvi
kleti UKC Ljubljana.
V tem primeru naj se ozdravljenke ali
bolnice za pogovor dogovorijo dan prej po
telefonu (01) 522 36 81.

POPUST

e nekaj èasa imajo nae èlanice 10-odstotni
popust (pri nastanitvi) v Termah Krka (v
marjekih in Dolenjskih Toplicah ter
Strunjanu). Èlanstvo v Europi Donni
dokaete s potrdilom, ki ga dobite v pisarni
ED. Popusti se ne setevajo. Nihèe pa ne
more imeti veè kot 20 odstotkov popusta.
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Rak dojk
DOVOLJ ZGODAJ ODKRIT
RAK JE OZDRAVLJIV!

Ni vsaka zatrdlina tumor
7. decembra 2011 nika

Pieta: Danica Zorko, Neva eleznik, foto: Neva eleznik

ZNANO JE, DA VEÈINA ENSK
ZATIPA ZATRDLINO ALI OPAZI
DRUGO SPREMEMBO NA DOJKI
SAMA. AL MNOGE Z OBISKOM PRI
ZDRAVNIKU ODLAAJO. ÈAS PA
TEÈE SAMO POLOVICA ENSK
PRIDE DO ONKOLOGA, KO JE
BOLEZEN OMEJENA LE NA DOJKO,
POLOVICA PA ELE TAKRAT, KO SO
ZASEVKI E V PAZDUNIH
BEZGAVKAH IN/ALI CELO
RAZSEJANI PO TELESU. TUDI ZATO
ZA RAKOM DOJK V SLOVENIJI E
VEDNO UMRE VEÈ KOT ENA
ENSKA NA DAN. VSAKO LETO NA
NOVO ZBOLI PREK 1100 ENSK,
VEÈ KOT TRI NA DAN. MED NJIMI
JE ÈEDALJE VEÈ MLADIH (72
OZIROMA 6,5 ODSTOTKA JE
MLAJIH OD 40 LET) PA TUDI
NEKAJ MOKIH (OD 9 DO 12).
ENSK, KI SO RAK DOJK
PREBOLELE ALI SO TRENUTNO NA
ZDRAVLJENJU, PA JE E VEÈ KOT
12.000.

23
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O

raku dojk smo v Novicah Europa
Donna e veliko pisali, a ker se
krog bralcev nenehno iri, znova
objavljamo najpomembneje informacije
o tem najpogostejem enskem raku. Za
pomoè smo prosili dr. Simono Bortnar,
dr. med., specialistko interne medicine v
Sektorju za internistièno onkologijo na
Onkolokem intitutu v Ljubljani, ki je v
ljubljanski Knjinici Otona upanèièa
sredi ronatega oktobra osvetlila rak dojk
z vseh zornih kotov.
Rak dojk je heterogena bolezen, odvisna
od razliènih dejavnikov, prav zato je
razlièno tudi zdravljenje.

DEJAVNIKI TVEGANJA
Kateri so dejavniki tveganja za rak dojk?
Ti dejavniki, ki so tevilni in raznoliki,
sami po sebi ne pomenijo, da bo enska
zbolela za rakom dojk, vendar je
verjetnost za to veèja. Med njimi je poleg
spola zelo pomembna tudi starost. Veèina
bolnic je ob diagnozi stareja od 50 let.
Na obolevnost pa vplivajo tudi drugi
dejavniki: e preboleli rak dojk, nekatere
benigne (nerakaste) spremembe v dojkah,
rak dojk v druini (krvne sorodnice v
prvem kolenu: mama, sestra ) oziroma
dedna obremenjenost z mutiranima
genoma BRCA1 in BRCA2, zgodnja prva
menstruacija, pozna menopavza,
nerodnost ali prvo rojevanje v poznih
letih, kontracepcijske tablete,
nadomestno hormonsko zdravljenje za
lajanje teav v menopavzi, debelost,
telesna neaktivnost, alkohol in druge
ivljenjske razvade in navade (enolièna
prehrana s premalo sadja in zelenjave,
preveè ivalskih maèob ), razna
sevanja, stopnja razvitosti bivalnega
okolja (v razvitem svetu je rak pogosteji)
in e nekateri.

ZGODNJE ODKRIVANJE
Zgodaj odkriti rak dojk, ko spremembe
morda e niso tipne, je ozdravljiv pri
veèini bolnic. Prav zato je bil leta 2008
tudi v Sloveniji zasnovan presejalni
program DORA, ki vabi k rednemu
dveletnemu mamografskemu
(rentgenskemu) slikanju dojk enske med
50. in 69. letom starosti. Program al e
vedno ni v veljavi na obmoèju vse drave,
uspeno deluje le v osrednji Sloveniji. Dr.
Bortnarjeva vabljenim enskam polaga
na srce, naj se vabilu na presejanje
odzovejo, ker se bodo z dovolj zgodnjim
odkrijem izognile marsikateri teavi.

SAMOPREGLEDOVANJE
Prav vsem enskam pa priporoèa tudi
redno meseèno samopregledovanje dojk,
mlajim od 50 (sedmi do deseti dan po
menstruaciji) in starejim od 69 ter tudi

Dr. Simona Bortnar, dr. med.: »Ko bolnica izve, da ima raka dojk, jo takrat, ko bolezen
sprejme, najbolj zanimajo prognoza bolezni in predviden potek zdravljenja ter ali bo dojka
ohranjena ali pa jo bo treba odstraniti. Èe je nujna odstranitev cele dojke, se enske vedno
pogosteje odloèajo za rekonstrukcijo.«

vsem drugim, ki so ali morda e niso
vabljene v presejalni program (v dveh
letih se lahko namreè zgodi marsikaj),
vedno isti dan v mesecu.
Posebno pozorne naj bodo na obseg dojk,
obèutljivost, obliko, asimetriènost, videz
koe (pomaranèna koa, jamice na koi)
in njeno barvo (rdeèa koa), izpuèaje ali
ranice na koi, uvleèeno bradavico ali
izcedek iz nje, oteklino nadlahti ali
bezgavk. Vsakrna sprememba dojk
zahteva takojen obisk zdravnika, ki mora
enske e ob najmanjem sumu napotiti
24

k strokovnjaku, ki se ukvarja z boleznimi
dojk. V primeru, da zdravnik okleva, naj
enske same vztrajajo in se ne pustijo
odpraviti z besedami, da verjetno ni niè
nevarnega.

DIAGNOSTICIRANJE
Diagnosticiranje raka dojk poteka v veè
fazah.
Po kliniènem pregledu dojk, ko zdravnik
dojki natanèno pretipa, je praviloma na
vrsti mamografija, najpomembneja
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diagnostièna preiskava, ki najbolj
zanesljivo pokae tudi spremembe v
dojkah, ko te (e) niso tipne.
Èe mamografija tega ne opredeli, kar je
pogosteje pri mlajih enskah, so
potrebne dopolnilne preiskave s slikovno
diagnostiko (ultrazvokom ali magnetno
resonanco, obe omogoèita e popolneji
posnetek tkiva).
Magnetna resonanca je posebno
pomembna kot kontrolna preiskava pri
nosilkah mutacij genov BRCA1 ali BRCA2
in po rekonstrukciji dojke s silikonskimi
vsadki.
Za potrditev, da gre za rakavo
spremembo, je potrebna biopsija
(citoloka punkcija s tanko iglo ali
histoloka z debelo iglo, vèasih tudi
kirurka biopsija).
Pri netipnih spremembah je pomembna
naprava mamotom, s katero opravijo
aspiracijsko biopsijo netipnih sprememb
v dojki s pomoèjo vakuuma (tkivo
izsesajo). Na podlagi preiskave vzetega
tkiva ele potrdijo ali ovrejo raka dojk.

RAZIRJENOST RAKA
Po diagnozi je pomembno opredeliti
razirjenost raka.
Rak je lahko:
 lokalno omejen (na dojko),
 lokalno napredovali (razirjen na koo
dojke in/ali pazdune in/ali nadkljuèniène

Manj pogosto obolevajo za rakom dojk
enske, ki so rodile vsaj tirikrat in dojile
dlje kot eno leto.

DORA IN STAREJE ENSKE
Prof. dr. Janez gajnar, dr. med., strokovni
direktor Onkolokega intituta Ljubljana,
pravi, da program DORA (organizirano
rentgensko slikanje dojk  presejalna
mamografija zdravih ensk med 50. in 69.
letom na dve leti) v Sloveniji trenutno
deluje v dveh enotah v Ljubljani
(stacionarna in mobilna) za osrednjo
slovensko regijo, v Kamniku v mobilni
enoti in v Trbovljah (tam je bila mobilna
enota lani in bo spet prihodnje leto).
V letonjem letu bomo slikali veè kot
20.000 ensk, kar pomeni priblino
2,5-krat veè kot lani. Nadaljnje irjenje
DORE ovirata predvsem pomanjkanje
izobraenih kadrov in potreba po
nekaterih nalobah v opremo.
Razmiljamo tudi o vkljuèitvi nekaterih
kakovostnih stacionarnih digitalnih
mamografov, ki e delujejo ponekod v
Sloveniji. To pa bi pomenilo doloèeno
spremembo v konceptu programa DORA
in zahteva temeljito pripravo, èe elimo

zagotoviti enako kakovost obravnave, kot
smo jo dosegali doslej.

KAJ PO 69. LETU?
Podatkov o uspenosti presejalne
mamografije pri enskah, starejih od 70
let, je sorazmerno malo. Le ena
randomizirana raziskava je vkljuèevala
enske do 74. leta starosti in ni pokazala
statistièno znaèilnega zmanjanja
umrljivosti v tej starostni skupini.
Ameriki strokovnjaki so z zapletenimi
statistiènimi metodami izraèunali, da bi
na 1000 slikanih ensk v tej starostni
skupini lahko prepreèili dve smrti zaradi
raka dojk, pri starejih od 74 let pa
verjetno sploh ne veè.
Presejalna mamografija vsekakor ni
upravièena pri enskah, ki e bolehajo za
kakno resno boleznijo, ker ne moremo
prièakovati podaljanja ivljenjske dobe
zaradi morebitnega odkritja majhnega
25

Prof. dr. Janez gajnar, dr. med., strokovni
direktor Onkolokega intituta Ljubljana

raka dojk.
Danes zato velja, da je odloèitev o
presejalni mamografiji pri enskah
nad 70. letom starosti vselej individualna,
in pri tem upotevamo prièakovano
ivljenjsko dobo enske ter njene elje.
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bezgavke) in pri priblino desetih
odstotkih ensk e ob ugotovitvi raka
 razirjen v oddaljene organe.

ZDRAVLJENJE
Zdravljenje raka je multidisciplinarno
(kirurko, sistemsko in z obsevanjem) in
ga doloèi multidisciplinarni konzilij za
vsako bolnico posebej.
 Pri dovolj zgodaj odkritem lokalno
omejenem raku je primarno kirurko
zdravljenje. Odstranitvi tumorja in
natanèni preuèitvi njegovih znaèilnosti
navadno sledi e eno ali veè vrst
dopolnilnega sistemskega zdravljenja (to
so kemoterapija, hormonsko zdravljenje,
anti-HER2 zdravljenje) in tudi obsevanje,
èe je bila dojka delno odstranjena.
 Pri lokalno napredovalem raku,
katerega znaèilnosti je treba najprej
ugotoviti z biopsijo, je po navadi
primarno sistemsko zdravljenje s
predoperativno kemoterapijo, s katero
doseejo zmanjanje tumorja. Temu sledi
operacija in nato lahko e dodatno
sistemsko zdravljenje ter najveèkrat tudi
obsevanje.
 Pri razirjeni bolezni primarno
kirurko zdravljenje navadno ni smiselno,
zato se zdravljenje praviloma zaène

sistemsko z zdravili, ki delujejo na vse
telo.
KIRURKO ZDRAVLJENJE
Kirurko zdravljenje je izjemno
pomembno, èeprav ga pri posamezni
bolnici izvajajo v manjem obsegu kot
nekoè.
Pri zdravljenju:
 majhnega lokalno omejenega tumorja
odstrani kirurg samo tumor z okolnim
tkivom (lumpektomija),
 pri nekoliko veèjem tumorju kvadrant
dojke (kvadrantektomija),
 pri zelo majhnih dojkah oziroma
velikem tumorju odstrani dojko v celoti
(mastektomija). Danes kirurgi onkologi
e med operacijo s posebno tehniko
odstranitve prve varovalne bezgavke, ki jo
poljejo na patohistoloki pregled,
ugotovijo, ali je rak e razirjen na
bezgavke ali ne. V primeru, da je
varovalna bezgavka negativna, bezgavke
ostanejo.
Odstranitev vseh bezgavk lahko povzroèi
vrsto neveènosti (otekanje roke:
limfedem, kroniène boleèine, omejeno
gibljivost ).
Pri priblino polovici bolnic odstranitev
vseh bezgavk tako ni potrebna, bistveno
manj pa je tudi odstranitev celotne
dojke.

Rekonstrukcija
Ohranitev estetskega videza in bolje
samopodobe zagotavlja rekonstrukcija
dojke, to pomeni, da kirurgi naredijo
novo dojko ali dojki.
Ta je mogoèa bodisi s prostim prenosom
lastnega tkiva ali z vsadki. Rekonstrukcija
s telesu lastnim tkivom s trebuha je
mogoèa ob timskem sodelovanju kirurgov
onkologov in kirurgov za plastièno
kirurgijo soèasno z onkoloko operacijo
dojk na Kliniènem oddelku za plastièno,
rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in
opekline Kirurke klinike UKCL ali kdaj
kasneje po konèanem dodatnem
zdravljenju.
OBSEVANJE
To je naèin zdravljenja malignih tumorjev
z visokoenergetskimi arki. Potrebno je
vedno, kadar je odstranjen samo del
dojke, in vèasih tudi, ko je odstranjena
cela dojka, z namenom, da se unièijo
morebitne preostale rakave celice v dojki
ali okoli nje.
SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
To je za bolnice morda najteji del
zdravljenja. Izvaja se kot kemoterapija,
hormonska terapija in tarèno
zdravljenje. Izbira sistemskega
zdravljenja je odvisna od biolokih
znaèilnosti tumorja, od obsega bolezni,

PREGLEDOVANJE DOJK Z VSADKI
Asist. mag. Kristijana Hertl, dr. med.,
specialistka radiologinja pravi da,
odstotek ensk, ki se odloèijo za proteze
(vsadke) v dojkah, naraèa iz leta v leto.
Veèina protez je vstavljena zaradi
kozmetiènih razlogov (poveèava dojk) in
le manji del zaradi rekonstrukcije po
popolni odstranitvi dojke zaradi raka.
Pri kozmetièni operaciji se protezo
najveèkrat vstavi pod prsno miico,
vèasih pa tudi pred njo. lezno tkivo se
nahaja pred protezo. Proteza je zaradi
velike gostote na mamografiji videti bela
in nekoliko ovira preglednost leznega
tkiva na rentgenski sliki dojk. Obe dojki
je zato treba slikati v osmih projekcijah
in ne le tirih kot pri obièajni
mamografiji. Sicer pa enske s protezami
niso bolj ogroene zaradi raka dojk kot
preostala populacija, zato je pri njih
priporoèljivo slikanje dojk z mamografijo
v enakem èasovnem razmiku kot pri
enskah brez protez. Pred mamografijo
je nujno, da enska opozori
rentgenskega inenirja na vsadke, saj
bi lahko zaradi premoènega stiskanja
prilo do njihove pokodbe. Pri sumu

na pokodbo vsadkov mamografija ni
priporoèljiva.
Ne glede na nekoliko nijo obèutljivost je
mamografija e vedno prva slikovna
preiskava, ki jo opravimo pri enskah s
kozmetiènimi vsadki. V primeru
mamografsko vidnih sprememb ji sledita
e ultrazvoèna preiskava (UZ) ter pregled
z magnetno resonanco (MR) in
kontrastom.
Pri sumu na pokodbo vsadkov (npr. po
udarcu, prometni nesreèi) je najbolj
primeren pregled z magnetno resonanco
brez kontrasta, mamografija ali UZ je
precej manj zanesljiv.
Pri popolni odstranitvi dojke zaradi raka
in naknadni rekonstrukciji z vsadkom pa
je poloaj nekoliko drugaèen. Pri teh
enskah je bilo lezno tkivo praktièno v
celoti odstranjeno in ga je nadomestila
proteza, ki zavzame celotno prostornino
dojke. V takem primeru mamografija
nima veè diagnostiène vrednosti.
Ponovitev bolezni odkrivamo predvsem s
kliniènim pregledom (tipanjem), v
primeru nejasnosti pa e z ultrazvokom
in magnetno resonanco s kontrastom.
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Asist. mag. Kristijana Hertl, dr. med.,
specialistka radiologinja
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starosti in menopavznega statusa bolnice,
njenega splonega zdravstvenega stanja in
spremljajoèih bolezni. Bioloke
znaèilnosti tumorja doloèi patolog v
odstranjenem tumorju, ki ga pregleda
pod mikroskopom in opravi doloèena
barvanja.
Kemoterapija je zdravljenje s citostatiki.
Citostatiki unièujejo vse celice v telesu, ki
se hitro razmnoujejo, tudi zdrave, kar
ima lahko za posledico neelene uèinke,
vendar si zdrava tkiva po kemoterapiji
opomorejo, rakava pa ne. Z dopolnilno
kemoterapijo in tudi drugimi vrstami
dopolnilnega sistemskega zdravljenja
unièujejo predvsem mikrozasevke, ki so
lahko prisotni, èetudi je tipen zgolj tumor
v dojki. Vèasih zaènejo onkologi
sistemsko zdravljenje e pred operacijo,
da tumor zmanjajo, in je zato operacija
laja. Metaanaliza veèjega tevila kliniènih
raziskav je pokazala, da se pri bolnicah,
starih manj kot 50 let, ki zdravijo raka
dojk s kemoterapijo, monost ponovitve
bolezni zmanja za 38 odstotkov in smrti
za 30 odstotkov, pri bolnicah med 50 in
69 let pa se monost ponovitve zmanja
za 19 odstotkov in smrtnost za 12
odstotkov. Kemoterapijo prejemajo
bolnice po shemah, od vrste citostatikov
pa je odvisno, ali jo bodo dobile
ambulantno ali hospitalno, v obliki infuzij
ali tablet oziroma kapsul.
Hormonsko zdravljenje je najpogosteje
pri hormonsko odvisnih rakih dojk. Teh

je okoli 75 odstotkov. Usmerjeno je k
znievanju ravni enskih spolnih
hormonov (estrogena), ki pospeujejo rast
in zasevanje rakavih celic, oziroma k
zablokiranju hormonskih receptorjev, na
katere se spolni hormoni veejo. Ne glede
na starost bolnic zmanja hormonsko
zdravljenje pri hormonsko odvisnem raku
dojk tveganje za ponovitev bolezni za 40
odstotkov in smrti za 32 odstotkov.
Dopolnilno hormonsko zdravljenje
hormonsko odvisnih rakov traja vsaj pet let.
Tarèno zdravljenje ni primerno za vse
rake. Uspeno je pri bolnicah s HER2
pozitivnim rakom dojk, kjer je tarèa, to je
receptor HER2, prekomerno izraena.
Takih bolnic je priblino petina. Nanjo
delujejo z zdraviloma trastuzumab
(Herceptin) in pri razirjeni bolezni tudi z
lapatinibom (Tyverb). Dopolnilno tarèno
zdravljenje s trastuzumabom zmanja
tveganje za ponovitev bolezni za 50
odstotkov in smrtnost za tretjino. Bolnice
ga v dopolnilnem zdravljenju prejemajo
enkrat na tri tedne eno leto. Pri razirjeni
bolezni pa lahko eno od obeh zdravil
anti-HER2 prejemajo tudi veè let.

KONTROLE
Po zdravljenju raka dojk so pomembne
tudi redne kontrole, ki obsegajo klinièni
pregled in mamografijo, pregled krvne
slike pa so pred kratkim opustili, ker ne
koristi pri odkrivanju ponovitve bolezni.

Pri kontrolnih pregledih so onkologi
osredotoèeni predvsem na kliniène
teave, pregled druge dojke in morebitne
posledice zdravljenja, npr. limfedem
(oteklina, predvsem oteklina roke).

USPEHI
Dr. Bortnerjeva je opozorila tudi na
uspehe, ki jih pri zdravljenju raka dojk
dosega slovenska onkologija.
Èeprav incidenca (pojavnost) raka dojk v
Sloveniji naraèa, sicer poèasneje kot pred
leti, in umre e vedno veè kot ena bolnica
na dan, je stopnja preivetja iz leta v leto
veèja. Preliminarni izraèuni kaejo, da je
znaalo v obdobju 20042008 petletno
preivetje veè kot 88 odstotkov. Upa, da
bo zdravljenje raka dojk v prihodnje e
uspeneje, saj poteka v svetu trenutno
4400 kliniènih raziskav o raku dojk in pri
nekaterih sodeluje tudi Slovenija.
Za uspeno zdravljenje raka dojk so
torej pomembni: zgodnje odkritje
bolezni, multidisciplinarni pristop,
uèinkovito lokalno zdravljenje z operacijo,
po monosti z ohranitvijo dojke, ter
obsevanjem in sodobno sistemsko
zdravljenje, ki sledi biolokim
znaèilnostim tumorja in je prilagojeno
vsakemu bolniku posebej, razvoj pa je
usmerjen k iskanju novih tarè in zdravil,
usmerjenih proti njim, je predstavitev
raka dojk konèala dr. Simona Bortnar.

POGOSTA VPRAANJA
Povzemamo nekaj zanimivih vpraanj in
odgovorov, ki so sledili predavanju.
Ali doloèeni modeli nedrèkov
(predvsem s kostjo) lahko izzovejo raka
dojk?
Ne. Niso znane raziskave, ki bi to
potrdile.
V kolikni meri je kontracepcija
dejavnik tveganja?
Vse vrste zaèite pred zanositvijo ne
pomenijo tveganja, kontracepcijski
pripomoèki, ki delujejo hormonsko, pa so
lahko nosilci tveganja. Bolnicam v
rodnem obdobju med sistemskim
zdravljenjem priporoèajo mehansko
zaèito.
Ali kemoterapija vpliva na rodnost?
Kemoterapija vpliva na delovanje
jajènikov in s tem na fertilnost
(plodnost). Verjetnost, da bo bolnica, ki
je mlaja od 30 let, zanosila in rodila, je

zelo velika, pri bolnicah po 40. letu pa je
ta majhna. Zanositev po konèanem
zdravljenju raka dojk je varna in ne
vpliva na ponovitev bolezni.
So tumorski markerji znanilci raka
dojk?
Niso zanesljivi znanilci. Èe so vrednosti
tumorskega markerja v normalnih
mejah, to e ne pomeni, da rak ni
prisoten, in obratno, poviana vrednost
ne kae vedno na prisotnost raka.
Pomaga pa nam pri sledenju odziva na
zdravljenje pri razirjenem raku dojk.
Se dedna obremenjenost z genoma
BRCA1 in BRCA2 prenaa samo po
enski ali tudi po moki liniji?
Prenaa se po obeh spolih in pomeni
najveèje tveganje predvsem za raka dojk,
pa tudi raka jajènikov in v manji meri
tudi raka debelega èrevesa in nekaterih
27

drugih rakov.
Je mogoèe, da se rak na rekonstruirani
dojki ponovi?
Mono je, da se rak razvije na prsni steni
pod rekonstruirano dojko. Èe enske z
rekonstruirano dojko zaznajo boleèino v
prsnem kou, naj se nemudoma
odpravijo k svojemu onkologu.
Je pri enskah, ki imajo estetsko
korigirane dojke s silikonskimi vsadki,
mamografija mogoèa?
Da. Tehnika slikanja je v tem primeru
nekoliko drugaèna, zato morajo
rentgenskega inenirja na to opozoriti.
Kako je z obsevanjem rekonstruiranih
dojk?
Èe je dojka rekonstruirana z lastnim
tkivom, navadno ni nikakrnih teav, pri
rekonstrukciji z vsadki pa lahko postane
dojka nekoliko deformirana.
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7. decedr.
mbra
2011 nika
Onkologinja Joica Èervek,
med.

V DOMOVINI PALIATIVNE OSKRBE
VELIKI BRITANIJI SO ZELO
NESREÈNI, KER JE PRI NJIH LE ZA
DOBRO POLOVICO DRAVLJANOV V
ÈASU UMIRANJA LEPO
POSKRBLJENO, NAM JE POVEDALA
ONKOLOGINJA JOICA ÈERVEK, DR.
MED. V SLOVENIJI PA USTREZNO
PALIATIVNO OSKRBO DOBI KOMAJ
ODSTOTEK UMIRAJOÈIH IN O TEM
POLEG TRPEÈIH KOMAJDA KDO
RAZMILJA.

P

aliativna oskrba je lajanje trpljenja
in ublaitev bolezenskih
simptomov z namenom èim bolje
kakovosti ivljenja in omogoèanja udobja
ob umiranju. Za doseganje tega cilja je
potrebna celostna obravnava
posameznika (bolnika) in druine.
Spotovanje èlovekovih pravic ima e
poseben poudarek, nam je povedala prim.
Joica Èervek, dr. med., ki dodaja, da
lahko strokovno in nepretrgano
omogoèanje paliativne oskrbe omogoèa le
multidisciplinarni tim strokovnjakov, za
njihovo uskladitev pa je potrebna dobra
koordinacija.
Zdravnica ugotavlja, da je Slovenija pri tej
skrbi odpovedala: »Smo edina evropska
drava, kjer je nacionalni program
paliativne oskrbe samo mrtva èrka na
papirju in ni mree paliativnih enot po
dravi.« Vsaka bolninica bi morala imeti
posebej izobraene strokovnjake
(paliativni tim), ki bi s skupnimi moèmi
olajali bolniku zadnje trenutke. Imajo jih
le na Golniku, Jesenicah, Onkolokem
intitutu v Ljubljani in ob tevilnih
teavah e v Murski Soboti. Pravzaprav v
Sloveniji manjka mrea paliativne oskrbe
od osnovnega zdravstva naprej, opozarja
Èervekova. Da bi bilo bolje, bi morala biti
paliativna oskrba e v uènem programu
vsakega zdravstvenega delavca.
Praznino skua vsaj malo zapolniti
specialistièni Oddelek za paliativno
oskrbo na Onkolokem intitutu, ki ga
vodi sama. Njihova naloga ni le poskrbeti
za to, da gredo umirajoèi bolniki in
njihovi svojci iz bolninice pouèeni,
oskrbljeni in opremljeni za obvladovanje
simptomov, ampak skrbijo tudi za
izobraevanje zdravnikov. Izdali so dva
priroènika v slovenskem jeziku. Skozi
posebno izobraevanje pa je lo e okoli
400 zdravstvenih delavcev.

Prim. Joica Èervek, dr. med., Onkoloki intitut: »Pogosto imam obèutek, kot da je naa
zdravstvena politika nestrokovna in nesposobna, kot da so tu neizobraeni birokrati, ki ne
poznajo potreb in razvoja paliativne medicine, imajo pa karje in platno ter krojijo razvoj.«

ODPOVEDALI SMO
PRI SKRBI ZA
NAJBOLJ NEMOÈNE
Besedilo in foto: Ura Blejc

DOBRA SMRT
Obdobje umiranja lahko v sodobni drubi
prinaa stisko, ne glede na to, da 80
odstotkov smrti poteka mirno. »Pri mirni
poti umiranja se bolnik vse manj zaveda
svojega stanja, vedno veè spi, njegov

BOLNIKI SE NE BOJIJO TOLIKO
UMIRANJA, KOT SE BOJIJO
BOLEÈINE IN TRPLJENJA.
spanec je vedno globlji, dokler ne pride v
nezavestno stanje,« razlaga
strokovnjakinja.
A tudi ob teji poti umiranja, ko zaradi
bolezenskih procesov vzdraeni mogani
28

povzroèajo nemir in zmedenost
(nekoordinirani gibi, halucinacije in
podobno), lahko sodobna medicina
pomaga. »O dobri smrti lahko govorimo,
èe so vsi simptomi, ki jih neozdravljiva
bolezen prenese, obvladani ali, kot
pravimo, prikriti. To pomeni, da bolnik
nima boleèin, ne bruha, ne diha teko, da
mirno poèiva in ni prestraen.«
Kot pravi, se bolniki ne bojijo toliko
umiranja, kot se bojijo boleèine in
trpljenja. A prav ob koncu ivljenja v
nasprotju s splonim preprièanjem
boleèina obièajno ni neobvladljiva. »V
resnici se zadnji mesec boleèina
zmanjuje in ne poveèuje. Na koncu
zaène odpovedovati delovanje srca, ledvic,
pljuè ... Postopno odpovedujejo vsi
ivljenjski organi in mogani, ki niso veè
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oskrbljeni z za ivljenje potrebno
energijo, so kot v nekakni narkozi.
Bolnik zaène tudi odklanjati hrano in
pijaèo, odpovedujejo moganski centri za
ejo in lakoto. Tako je narava poskrbela
za nas. Ob dehidraciji se sproèajo tudi
endorfini ('hormoni sreèe'), ki na bolnika
delujejo blagodejno. Poleg tega se
zdravila, ki jih dajemo proti boleèinam, v
tem èasu poèasneje izloèajo in zato enak
odmerek deluje veè èasa.« Boleèina pri
umirajoèem je zaradi vsega tega manj
izraena.

NE BREZ SLOVESA
Paliativna oskrba mora zajeti tudi druino
umirajoèega, ki ravno tako trpi. Joica
Èervek, dr. med., opozori, da je bolniku in
svojcem med drugim treba omogoèiti, da
se drug od drugega poslovijo. »Pogosto v
zdravstveni oskrbi ne prepoznajo dovolj
zgodaj, da je bolnik preel v zadnje
obdobje ivljenja. Svojci niso pripravljeni
na neizogibni konec. Tako nimajo èasa
drug drugemu povedati, da se imajo radi,
in odpustiti zamere, nimajo èasa urediti
doloèenih pravnih formalnosti. Bolnikove
elje niso poznane ali celo niso
upotevane. To je proces, ki ga ne more
opraviti v eni uri. Tudi èe gre nekdo od
tvojih na daljo pot, ga spremlja na vlak,
èaka, da vlak odpelje, pomaha ...«
Predvsem pomembno je, da bolnik, ko
umira, ni osamljen, poudari zdravnica,
kajti kljub motnjam zavesti e vedno
lahko veliko veè dojema, kot pove.
»Najlepe je, èe lahko umira doma, saj v
krogu svojih ne izgubi dostojanstva. V
bolninici je odnos brezoseben, nedomaè,
ni prostora za iri spekter èlovekovih
potreb. Bolnik vseeno izgublja
dostojanstvo. Èe ni mogoèa oskrba na
domu, zato skuamo pravi èas poklicati
svojce in jim omogoèiti, da so ob bolniku
in lahko na naem oddelku tudi prespijo.«

EVROPSKI CENTER ODLIÈNOSTI
Nima smisla, da si pred smrtjo zatiskamo
oèi, bolje je, da se nanjo pripravimo. Zato
se Joica Èervek, dr. med., ne boji
povedati, da je kljub velikemu napredku
in novim naèinom zdravljenja raka 50
odstotkov raka e vedno neozdravljivih.
»Ob 13.000 na novo odkritih primerih
raka, ki jih je bilo samo lansko leto
odkritih v Sloveniji, in 6000 smrti zaradi
raka skrb za umirajoèe ne more biti zgolj
skrb paliativnega tima na Onkolokem
intitutu. Veèina osnovne paliativne
oskrbe se opravi na drugih bolnikih
oddelkih, v domaèi oskrbi in drugih
ustanovah.«
Sam oddelek za paliativno oskrbo ima
zgolj nekaj bolnikov z najteje
obvladljivimi simptomi. »Tu smo onkologi
z dodatnim znanjem na tem podroèju, s

tem se ukvarjamo in naa naloga je
predvsem, da svetujemo drugim,
izvajamo kliniène raziskave, izobraujemo
in skrbimo za prepoznavnost paliativne
oskrbe.« Da so pri tem na pravi poti,
dokazuje tudi mednarodno evropsko
priznanje za center odliènosti, ki so ga
prejeli v Berlinu leta 2009. Ta isti
program so e leta 2007 poslali o
zdravstvenemu svetu pri ministrstvu za
zdravje za priznanje nove dejavnosti, a
naj bi tam ocenili, da ne upoteva
evropskih smernic in ne more biti
priznan, je razoèarana Èervekova. A na to,
da se morajo nenehno dokazovati, so e
navajeni. »Veste, naa ustanova je
usmerjena na ozdravitev, na nove sheme
zdravljenja, na veèanje krivulje preivetja
... Na neki naèin tako nismo dovolj
prepoznavni niti v lastni hii.«

DENAR
Na argument, da za paliativno oskrbo ni
denarja, ne pristaja. Z lastno raziskavo so
dokazali, da za bolnike, ki so en teden v
oskrbi na njihovem oddelku, porabijo
2300 evrov, sicer pa kar 63.000 evrov. Od
kod razlika? »Nekaterim bolnikom, èeprav
umirajo, e vedno dajejo nepotrebna
zdravila, na primer proti osteoporozi,
zvianemu holesterolu, antibiotike ... »To
so draga zdravila. Pravijo, da ni denarja za
paliativno oskrbo, a ga v resnici meèemo
skozi okno,« je preprièana sogovornica.
Je odloèitev, kdaj prenehati agresivno
zdravljenje, teka? »Èe ima znanje,
potem ne,« odgovarja. Navodila in merila
za to so natanèno izdelana. A ker naj ne
bi bilo denarja za paliativno oskrbo, je
oskrba umirajoèega nestrokovna,
neustrezna, stiske bolnikov in svojcev pa
so velike.«
In èe na Onkolokem intitutu lahko
dobijo oskrbo in navodila vsaj onkoloki
bolniki, ti nikakor niso edini, ki bi jo
potrebovali, ampak je teh le priblino
polovica. Paliativna oskrba je pogosta
potreba tudi pri kroniènih pljuènih
bolnikih, pri kroniènih srènih bolnikih,
nevrolokih bolnikih po kapi itd. Kaj
lahko storijo ti? »Sprejeti jih al ne
moremo, lahko pa poklièejo nao
koordinatorko, ki jih bo usmerila in
povedala, kje e lahko poièejo pomoè.
Tudi mene drugi bolniki pogosto prosijo
za nasvet, a bolj kot z nasvetom jim ne
morem pomagati,« razloi Èervekova.

PRIPRAVA NA POT
Paliativna oskrba je sestavljena iz
razliènih strokovnjakov, v timu so
psiholog, socialna delavka, koordinatorja,
zdravnik specialist za boleèino, za
prehrano ... Ti imajo nalogo, da poskrbijo
tako za bolnika kot tudi za svojce. Bolnika
najprej spoznajo, se seznanijo s potekom
29

CELOSTNA PALIATIVNA OSKRBA
posameznika in druine se osredotoèa
e posebno na:
 naslavljanje telesnih, psiholokih,
socialnih, duhovnih in praktiènih
vpraanj in z njimi povezanih
prièakovanj, potreb, upov in strahov,
 pripravo na umiranje, smrt,
 pomoè pri premagovanju izgube in
alovanju med boleznijo in ob smrti
drage osebe.
Paliativna oskrba lahko tudi dopolnjuje
in izbolja zdravljenje kadar koli v
poteku bolezni ter predstavlja edini in
najbolj primeren naèin oskrbe.
Omogoèajo jo lahko pri kateri koli
osnovni bolezni, pri kateri koli starosti in
pri vseh, ki imajo nenaslovljene potrebe
in takno oskrbo sprejemajo.
njegove bolezni in ugotovijo, ali so
monosti protitumorskega zdravljenja res
izèrpane. Nato sklièejo sestanek
paliativnega tima z druino. »Druini
pojasnimo, da bomo e naprej skrbeli za
bolnika in za njihove teave. Hkrati jih
prosimo, da nam pri tem pomagajo.
Preden bolnika predamo v domaèo
oskrbo, enega od druinskih èlanov
pouèimo o negi in oskrbi z zdravili,
patronano slubo obvestimo o odpustu
in seznanimo z zdravstvenim stanjem
bolnika. Kajti paliativna oskrba je, èeprav
se èudno slii, urgenca. Èe bolnika boli ali
èe grozno bruha, je zmeden ali 'nori' po
hii, ne moremo èakati.« Pri tem so lahko
v pomoè tudi elastomerske èrpalke, saj z
njihovo pomoèjo lahko tri ali tiri zdravila
teèejo po sedem dni.
Pred odpustom bolnika domov o tem
obvestijo tudi druinskega zdravnika in
patronano sestro. »Damo jima posebno
listo z zdravili, navodila glede zdravstvene
nege, telefonske tevilke. 24 ur se lahko
na nas obraèajo zdravnik, patronaa in
svojci, èe se znajdejo v teavah. Èe ne gre
drugaèe, bolnika lahko vzamemo za nekaj
dni nazaj, da to uredimo ali celo da pri
nas umre.«
Na paliativnem oddelku onkolokega
intituta bolnik praviloma ne more ostati
veè kot dva tedna. Ste kdaj v zadregi, ko
ga skuate odpustiti drugam? »To je naa
najveèja teava, ljudje so zelo zaposleni,
imajo premajhna stanovanja, ne dobijo
bolnikega dopusta za oskrbo ali pa se
oskrbe teko bolnega in smrti preprosto
bojijo. Potem ièemo druge monosti, kot
je hospic ali dom starejih obèanov, a so
zelo zasedeni,« e pove prim. Joica
Èervek, dr. med.
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Profesionalizem
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mbzdravstvu
ra 2011 nika

ZDRAVNIKI SO (E)
PREMALO PROFESIONALNI
Pie: Anita mahar, foto: Neva eleznik

TUDI ZDRAVSTVENI DELAVCI DOIVLJAJO STISKE PRI SVOJEM DELU.
E POSEBNO, KO SE HUDO BOLNI IN NJIHOVI SVOJCI SOOÈAJO Z BLIINO
UMIRANJA IN SMRTI. ZATO SE DOGAJA, DA SO NJIHOVI ODZIVI
NEUSTREZNI, NEPRIMERNI ALI CELO NAPAÈNI  KER JIH PRAVIH PAÈ NI
NIHÈE NAUÈIL. BOLNIK PA JE V SVOJI STISKI VELIKO BOLJ OBÈUTLJIV IN
DOJEMLJIV ZA VSAKO BESEDO, PRIJAZEN POGLED, TOLAILNI DOTIK.
30

P

ri pritobah bolnikov nad vedenjem
ali ravnanjem zdravnikov gre
najpogosteje za nerazumevanje z
ene ali druge strani, pravi prof. dr. iva
Novak Antoliè z Ginekoloke klinike
Ljubljana, ki v sklopu Sveta za
izobraevanje Univerzitetnega kliniènega
centra v Ljubljani vodi delavnice TTT
(Training The Trainers oziroma uèenje
uèiteljev). Eden od vzrokov za
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nerazumevanje je pomanjkanje
profesionalizma pri zdravnikih. »Vse
teoretièno znanje lahko dobi iz dobre
literature, zdaj tudi po spletu; iz knjige pa
se ne more nauèiti tega, kako
komunicirati s pacientom, in podobnih
veèin.«

EMPATIJA
iva Novak Antoliè razloi, kaj pravzaprav
elijo doseèi: »Empatija, ki je eden od
atributov (temeljev) profesionalizma,
pomeni, da razume, kako teko je za
bolnika sprejeti slabo novico in kako se
takrat poèuti. To pa ne pomeni, da joka
z njim, paè pa da svoja èustva primerno
obvlada in da s svojim strokovnim
znanjem skupaj s pacientom naredita
naèrt zdravljenja. Zdravnik vèasih vidi le
en vidik  osredotoèi se na bolezen, zakaj
je do nje prilo, kako jo bo pozdravil.
Tisti, ki jim bolniki reèejo, da so dobri
zdravniki, pa so osredinjeni na pacienta.
Seveda je prvi pogoj kompetenca, torej da
obvlada svojo stroko, nato pa da si
prizadeva znanje, veèine in odnos tudi
izpopolnjevati.«
V nasprotju s splono razirjenim
miljenjem, da se nekdo rodi z empatijo,
drugi pa je paè nima, sogovornica

Nekdo ima lahko odlièno
teoretièno znanje in
spretnosti, èe pa ima
napaèen odnos do pacientov,
ne more biti dober zdravnik.
zatrjuje, da se lahko empatije nauèimo
tako kot vsake druge stvari; seveda pa se
je temu treba posvetiti teoretièno in
praktièno ter nato vaditi, vaditi, vaditi. To
poènejo tudi na enodnevnih delavnicah
TTT, na katerih se je od marca 2008
zvrstilo blizu 130 specialistov in
specializantov razliènih vej medicine iz
vse Slovenije in vsak od njih to znanje iri
v svojem okolju. Pogovarjajo se o dajanju
povratne informacije, ocenjevanju veèin,
pomembne so vaje (preigravanje vlog) o
empatiji, samorefleksiji in komuniciranju.
Uèijo se o pogajanjih, saj je tudi pogovor
s pacientom neke vrste pogajanje. Na
delavnicah poleg prof. dr. ive Novak
Antoliè sodelujejo e: prim. dr. Vasilij
Cerar, doc. dr. Zvonka Rener Primec, doc.
dr. Maja Rus Makovec, spec. psih. Daa
Troha in Vladka Stamos ter as. mag. Lili
Steblovnik in as. mag. Miha Luèovnik.
Zelo pomembna je samorefleksija. »Ko
vidi reakcijo sogovornika, jo mora
upotevati. Èe tvoje besede nekoga
prizadenejo, si reèe, da mora nekaj

prof. dr. iva Novak Antoliè z Ginekoloke klinike Ljubljana

narediti drugaèe, se e pogovoriti z njim.
Èe pa tvoje besede nekoga razveselijo,
ve, da mora kaj takega e veèkrat
ponoviti.«
Prek sporoèil SMS in elektronske pote ne
vidimo odzivov sogovornika in empatija
se ne more graditi.

SLABE NOVICE
Nobenemu zdravniku ni lahko povedati
slabe novice, tega se nikoli ne navadi,
iskreno pove Novak-Antolièeva. »Kot
31

zdravnica vem, da je bolnico novica
okirala, ampak tako je in zdaj moramo
najti reitev.
Ne smemo dajati lanega upanja, damo
pa realno upanje.«
Ko pacient prviè izve slabo diagnozo, so
vsekakor zelo pomembne primerne
okolièine, mirno okolje, da pogovora ne
motijo telefoni, da ne hodijo mimo ljudje.
»Èeprav moram reèi, da tisti, ki so
zasnovali bolninice, o tem niso
razmiljali. Zdravniki namreè teko
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najdemo ustrezen prostor, kaj ele dovolj
èasa, da bi v miru razloili vse potrebno,«
pravi sogovornica.
Pomembna je percepcija  zato naj bi
zdravnik, preden pove diagnozo, pacienta
povpraal, koliko e ve o svoji bolezni.
»Marsikdo pogosto e sluti, za kaj gre.
Èe hodi pacient k veè strokovnjakom, se
mora tim prej dogovoriti, kaj vemo in
kako bomo ravnali, delovati moramo kot
en èlovek, da pacient izve eno samo 
skupno  mnenje. Zato je zelo
pomembno, da se zdravniki med sabo
pogovarjamo in si piemo. Ta sistem
imajo dobro razvit v Angliji. Ko denimo
druinski zdravnik pacientko polje k
specialistu, napie nekaj stavkov
(zakaj jo poilja, kaj je e ugotovil, kaj
predlaga ).
Èe vpraamo bolnika, kaj je rekel drug
zdravnik, ta ne pove vedno vsega; saj
veste, ljudje sliimo tisto, kar elimo.«
Je potrebno povedati toliko, kolikor eli
bolnik sliati? »Vedno vpraam, kaj eli
sliati, in ga na slabo novico poskuam
pripraviti. 'Kae da ', 'Slabo novico
imam za vas ', 'Koliko pa elite vedeti?'
Ni res, da mora vsak vse izvedeti o svojem
zdravstvenem stanju. Nekateri tudi noèejo
vedeti in to je treba spotovati. Zato se je
treba prilagoditi posameznemu
pacientu.«
Spregovoriti brez okolienja?. »Lahko
malo omili besede, a dejstvo mora
povedati jasno, nedvoumno, sicer pacient
ne razume, za kaj v resnici gre.«
Na koncu pogovora se mora zdravnik
preprièati, ali ga je bolnik razumel.
»Marsikdo potrebuje èas, da predela vse
povedano, zato je prav, da se dogovorimo
za naslednji sestanek; èe bi nujno hotel
izvedeti e kaj, pa mu damo monost, da
poklièe. Najslabe je, da pove slabo
novico in potem izgine.«

ZGLEDI VLEÈEJO
Zdravniki, ki so li skozi delavnice uèenja
komunikacije in empatije, take pogovore
lae opravijo. Nauèijo se tudi, da niso
krivi za to, da ima nekdo raka ali da pride
do prometne nesreèe  in da je njihova
vloga pomagati, ne da bi se poèutili krive.
»Dokazano je, da so pri bolji
komunikaciji bolji izvidi zdravljenja.
Znan je podatek, da samo 50 odstotkov
bolnikov jemlje zdravila pravilno.
Poglejte, okoli 600 milijonov evrov damo
v Sloveniji za zdravila in èe jih samo
polovica jemlje zdravila pravilno  veste,
kolikna izguba je to?«
iva Novak Antoliè za izboljanje
sporazumevanja in bolje odnose (osebne
in profesionalne) med ljudmi zelo

priporoèa knjige zdravnika Edvarda de
Bona, zlasti njegovo metodo estih
klobukov za izboljanje razmiljanja in
laje doseganje soglasja, izboljevanja
postopkov, iskanja novih idej.
Dokazano je, da tudentje, ki jo
uporabljajo, dosegajo za 30 odstotkov
bolje rezultate na vseh podroèjih, zato so
jo e vkljuèili v priroènik za bolj
uèinkovito uèenje tudentov medicine.
»Trajalo bo nekaj èasa, da bodo res vsi
sliali, kako se trudimo za
profesionalizem, da se ga da uèiti in
ocenjevati ter da se bodo zaèeli tako vesti.
V tujini to e delajo.«
V Kanadi imajo v vsakem letniku
medicine in tudi specializacije poseben
predmet profesionalizem. Pa pri nas?
Medicinska fakulteta je bila sicer med
zadnjimi na Univerzi v Ljubljani, ki je
pred tremi leti uvedla uèiteljsko tutorstvo,
to komisijo vodi Novak-Antolièeva, je pa
zdaj zgled drugim fakultetam. Vsak
tudent ima v prvih treh letih tudija dva
tutorja, enega iz predkliniènega dela in
enega iz kliniènega.
»Naloga tutorja je vzgajanje. Zdravniki se
premalo zavedamo, da smo vzor mlajim.
tudentje opazujejo, kaj delamo, kako se
pogovarjamo s pacienti.
Èe vidijo, da delamo nekaj drugega, kot
govorimo, bodo mislili, da je to v redu in
da se dela tako. Vzori so zelo pomembni.«
Ob tem sogovornica pove e naslednje:
»Kot nacionalna koordinatorica za
specializante za porodnitvo in
ginekologijo lahko reèem, da je 95
odstotkov specializantov zelo v redu.
Priblino tiri odstotke je takih, ki se ne
zavedajo svojih manjih pomanjkljivosti, a
so se pripravljeni uèiti.
So tudi zelo hvaleni za pripombe, èe jih
poda na primeren naèin (odzivanja na
primeren naèin se uèimo na TTT).
Res pa je odstotek zdravnikov, ki ne bi
smeli delati z bolniki, ker se ne obnaajo
profesionalno, se ne elijo uèiti in jih tudi
ne moremo nauèiti profesionalizma, ker
menijo, da so popolni. al pa je pri nas
specializacija upravni postopek (ne pa
ivljenjski), in èe nekdo zna teorijo ter
opravi vse predpisane posege, obièajno
dobi naziv specialista,« je realna iva
Novak Antoliè.
Naslednjiè:
Veèine komuniciranja v paliativni
medicini.
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LASTNOSTI ZDRAVNIKA, KI RAVNA
PROFESIONALNO, SO POLEG EMPATIJE
E:
altruizem  predanost dobrobiti
drugih;
avtonomija  da se samostojno
odloèa, kot je najbolje za bolnika in
za javno dobro;
integriteta in potenost  da se
èvrsto dri etiènega kodeksa;
kompetenca  da obvlada in si
prizadeva izpopolnjevati znanje in
veèine svojega poklica;
moralnost in etièno obnaanje  da
deluje v javno dobro in se dri idej
pravilnega èlovekega ravnanja, ko
obravnava bolnike ali kolege;
odgovornost drubi  da svoje
izkunje uporablja v javno dobro;
odgovornost stroki  predanost
vzdrevanju integritete, odgovornost
za svoje ravnanje;
odprtost  pripravljenost sliati,
sprejeti in se ukvarjati s pogledi
drugih;
predanost  delovanje v bolnikovem
najboljem interesu;
prisotnost  da popolnoma podpira
in spremlja zdravljenje;
samoregulacija  privilegij, da
postavlja standarde, odgovornost za
svoje ravnanje in ravnanje kolegov;
skrb in soèutje  zavedanje, da je
nekdo v teavah, in elja, da mu
teave pomaga reevati;
spotovanje bolnikovega ponosa in
avtonomije  da spotuje bolnikovo
izbiro in pravico, da sodeluje pri
svojem zdravljenju;
spotovanje funkcije zdravljenja 
zmonost spoznati, spodbuditi in
poveèati moè bolnika za zdravljenje;
timsko delo  zmonost
prepoznavanja izkuenosti drugih in
delovanje skupaj z njimi v
bolnikovem najboljem interesu;
zaupanja vreden  zanesljiv;
zaupanje  da ne izda informacij o
bolniku brez praviènega vzroka;
zavedanje  monost ugotavljanja in
razumevanja svojih dejanj, motivacij
in èustev.
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Izpovedi
Z MOEM
STA SI E BLIE

7. decPotoka
embra 2011 nika
Maa Metlika iz Krvavega

Pie: Neva eleznik

TIK PRED SILVESTROVIM 2008 SI JE NA LEVI DOJKI ZATIPALA BULICO. »PO
PREGLEDU PRI GINEKOLOGU IN OPRAVLJENI PUNKCIJI NISEM BILA NITI
MALO PANIÈNA IN SEM POPOLNOMA BREZ STRAHU ÈAKALA NA IZVIDE,
SAJ SI NITI V SANJAH NISEM MISLILA, DA BI LAHKO IMELA RAKA DOJK,«
ZAÈNE PRIPOVEDOVATI 36-LETNA MAA METLIKA, ZAPOSLENA NA
UPRAVNI ENOTI V SEANI, KI JE POROÈENA IN MAMICA DANES
DEVETLETNE LANE IN PETLETNE NINE.
Maa Metlika: »Mo pravi, da sem se po
raku dojk spremenila na bolje. Ne
obremenjujem se veè z vsemi malenkostmi
in mnenji drugih, ki so me vèasih motili.
Hoèem, da tako tudi ostane.«

P

rav na silvestrsko jutro so ji po
telefonu sporoèili, da mora na
operacijo dojke. »Sprva sploh nisem
dojela, da gre za raka.« Ko je prila k sebi,
se je najprej pogovorila z moem, stari in
taèo, potem je la z druino na njeno
eljo na izlet. »elela sem preiveti dan,
kot da nisem izvedela slabe novice.«
Takrat je sebe zaèutila kot bolno osebo, ki
ima v sebi tujca. Opazovala je mimoidoèe
in premiljevala o tem, kako so lahko
sreèni, ker so zdravi, a se tega sploh ne
zavedajo.
Po novem letu je la e zadnji dan pred
operacijo v slubo in zaupala najojim
sodelavcem, da ima raka. »Naslednji dan
me je mo peljal v bolninico v empeter
pri Gorici, kjer je dr. Blaiè na
rentgenolokem oddelku potrdil
diagnozo. Operirala me je dr. Bizjakova.
Oba sta mi bila vedno na voljo za
pogovor, kar mi je vlivalo pogum in moè.«
Po operaciji so ji svetovali e
kemoterapijo in obsevanja. »Naivno sem
mislila, da bom marca e v slubi. Tedaj
e nisem vedela, da mora med dvema
ciklusoma kemoterapije preteèi 21 dni.«
Tako je od februarja do junija 2009
prejela est kemoterapij.
Ker je vedela, da bo ob svoje lepe lase, si
jih je, sicer s tekim srcem, postrigla.
»Potem me je mo obril po glavi, da me
veliki izpadli opi las ne bi spravljali v
depresijo.« Ko se je v ogledalu zagledala s
pobrito glavo, je planila v jok.

»MO ME JE SPREMLJAL NA VSE
PREGLEDE, TERAPIJE IN JE NA
TAK NAÈIN SODELOVAL IN BEDEL
NAD MOJIM ZDRAVSTVENIM
STANJEM. O BOLEZNI SVA SE
VELIKO IN ODKRITO
POGOVARJALA, VSE TEAVE SVA
SPROTI REEVALA. VEDNO SVA
SKUPAJ NALA REITEV ZA
VSAKO TEAVO IN TAKO E
POGLOBILA SVOJ ODNOS, NA
KATEREGA SVA OBA PONOSNA.«
»Hitro sem si obrisala solze in si v mislih
priklicala èas, ko sem si elela glavo obriti
do golega, pa za to nisem imela poguma.«
Po zadnji kemoterapiji je zadihala s
polnimi pljuèi. »Obsevanja niso bila tako
nadlena, utrudljiva je bila predvsem
vsakodnevna pot v Ljubljano, a sva jo z
moem obèasno spremenila v izlete po
starem delu Ljubljane in podobne
dogodke. Zato sem vse laje prenaala.« S
tem pa njenega zdravljenja e ni bilo
konec. Sledila je hormonska terapija, ki je
e za njo. »e tri leta pa bom na terapiji s
tabletami, ki naj bi prepreèile, da bi
ponovno zbolela.«
Ko je izvedela, da ima raka dojk, o Europi
Donni ni vedela prav nièesar. Z njenim
delovanjem jo je seznanila mama. »e po
prvem stiku s èlanicami sem zaèutila, da
je to prava druba zame, in se vèlanila v
drutvo. V tistem èasu so v drutvu
oblikovali tudi Sekcijo mladih, kar zelo
pozitivno vpliva na mlade bolnice, ki jih
je vedno veè in imamo specifiène teave v
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èasu zdravljenja, pa tudi nae ivljenje je
drugaèno od ivljenja starejih ensk.«
Veè ji je, da vse mlade ozdravljenke
jemljejo ivljenje s pozitivne plati, in
kadar koli katera potrebuje pomoè, si
pomagajo med seboj in se spodbujajo, da
nobena za dolgo ne obupa. »Vse punce v
drutvu so imenitne. Lahko reèem, da se
imamo rade.«
V èasu zdravljenja so jo poleg moa in
Europe Donne podpirali e stari in taèa
ter dve dobri prijateljici. Pravzaprav so jo
vsi opogumljali, njeni najbliji so ji
pomagali e pri skrbi za otroka in pri
gospodinjstvu. Ob strani so ji stali tudi v
slubi. Ne more verjeti, da lahko kaken
delodajalec vre na cesto bolnika z
rakom. Pa vendar se tudi to dogaja.
»Mojo starejo hèerko je najbolj prizadela
moja izguba las, saj sem bila videti
drugaèna, bolna. Vendar sem ji rekla, da
je pomembno, da ozdravim, in potem mi
bodo znova zrasli lasje.« Ves èas bolezni je
hèerkama poteno odgovarjala na vsako,
e tako neprijetno vpraanje o raku dojk.
Maa sedaj v prostem èasu obiskuje jogo,
veliko bere, obdeluje svoj vrt in z moem
gradi pritlièno hiko, ki bo tako in
drugaèe obsijana s soncem. »Gradiva jo
sama in uivava v vsakem trenutku, saj se
zavedava, da si na cilju zadovoljen le
kratek èas in potem stremi za novimi
cilji. Midva uivava na poti do cilja. Pri
tem poskuava tudi hèerki nauèiti
ivljenjskih vrednot, ki jih v dananjem
èasu primanjkuje.«
Na koncu je e dodala: »Bolezen lahko v
druino prinese razdor ali e veèjo
ljubezen in razumevanje. Midva z moem
sva ob njej dosegla e veèjo harmonijo in
s tega vidika mi ni al, da smo se morali
sooèiti z boleznijo.«
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Zato so skupaj z Ljubljanèani tudi
telovadili.
Prav za ta dogodek je Jana Koteska,
ozdravljenka od raka dojk in manekenka,
izdelala unikatne ale v ronati barvi, ki
simbolizira ronati oktober. Denar od
prodaje je namenjen dejavnostim Europe
Donne.

RONATA DLAN

RONATI OKTOBER
Pieta: iva Lopatiè, Neva eleznik

ZA NAMI JE E EN RONATI OKTOBER, SVETOVNI MESEC BOJA PROTI
RAKU DOJK. PRVE AKTIVNOSTI VSESPLONEGA OZAVEÈANJA,
POVEZANEGA Z BOJEM PROTI RAKU DOJK, SO SE ZAÈELE OKTOBRA 1985.

I

z skromnih, nekajdnevnih zaèetkov se
je razvila celomeseèna aktivnost, ki jo
podpira veè kot petdeset drav sveta.
Simbol solidarnosti in boja proti raku
dojk je ronata pentlja, ki naj bi ljudi
opozarjala na to bolezen.
Mesec oktober tudi v nai dravi
predstavlja vrhunec aktivnosti glede
informiranja javnosti o tej bolezni, o
pomenu preventive, monosti
diagnosticiranja ter èim boljega
zdravljenja in rehabilitacije za vse.

katerim v vsej Evropi opozarjajo na zdrav
naèin ivljenja, ki je najbolj pomemben
pri ohranjanju zdravja.

Literarni spletni
nateèaj Ronata
dlan je Europa
Donna v
sodelovanju s
podjetjem Roche
farmacevtska
druba, d.o.o., in
Med.Over.Net.
zasnovala v elji
Naslovnica knjige
spodbuditi èim veè Ronata dlan
posameznikov k
razmiljanju. Upali so, da se bodo skriti
talenti razpisali predvsem o tem, kako je
pri dui enski, ki bije bitko z rakom, in
da bodo za raèunalnik sedli tudi njihovi
otroci, moje, bratje, sestre itd. ter vsak
po svoje opisali, kako jih je v slabem, a
tudi dobrem zaznamoval rak dojk. Na
nateèaj (med 1. in 31. oktobrom) je
prispelo 136 literarnih prispevkov, v
katerih so svoje misli in obèutja opisali
enske, mladostniki in moki razliènih
generacij. irija, v kateri so bili Barbara
Korun, Ana Porenta, Mojca Senèar,
Andreja Verovek, Julijana Zucchiati
Godina in Gregor Greak, je izbrala 31
prispevkov, ki so objavljeni v lièni knjiici
z naslovom Ronata dlan. Knjiico, v
kateri so navduujoèi in pretresljivi
prispevki, so podprli Ministrstvo za
kulturo RS, Ministrstvo za zdravje RS,
Onkoloki intitut Ljubljana, Roche,

IZBERI ZDRAVO!
Slovensko zdruenje za boj proti raku
dojk Europa Donna je tudi letos
zaznamovalo evropski dan zdravih dojk,
15. oktober. Na Preernovem trgu v
Ljubljani so se zbrali èlanice in
podporniki zdruenja Europa Donna ter
se pogovarjali z mimoidoèimi, delili letake
in jabolka, enske pa opozarjali na
samopregledovanje dojk ter jim pokazali,
kako to pravilno poèeti.
Letonji slogan dneva zdravih dojk je bil
Izberi zdravo (Making healthy choices), s

Dan zdravih dojk
34
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Europa Donna
Slovenija,
Med.Over.Net,
pesem.si in Drutvo
onkolokih bolnikov
Slovenije.

KOLEDAR EUROPE
DONNE 2012
Europa Donna ima
od lani v svojih vrstah
tudi Sekcijo mladih
bolnic. Sedem
odstotkov vseh bolnic
z rakom dojk je
mlajih od 40 let.
Mlaje bolnice se
hkrati z boleznijo
bojujejo e z vrsto
drugih teav  z
odsotnostjo z dela na vrhuncu svoje
kariere, s prezgodnjo meno, loèitvijo od
partnerja, s skrbjo za majhne otroke ali s
strahom, da otrok po zdravljenju ne bodo
mogle imeti, s prizadeto samopodobo in
drugimi duevnimi teavami ter v
dananjem èasu vse preveèkrat tudi s
finanèno stisko. Sekcija eli mlajim
bolnicam dajati predvsem oporo in
pomoè pri specifiènih teavah. Hkrati pa
eli tudi mlade ozavestiti, da rak dojk ni
le bolezen starejih in da je preventiva
potrebna tudi pri njih. Naslednja teava,
ki jo skoraj vse omenjajo, pa je ta, da
njihove zatrdline celo zdravniki niso
resno jemali, saj pri mlajih enskah ne
pomislijo na to, da bi lahko imele rake
dojk. Raje ga pripiejo hormonskim
motnjam. enskam, ki èutijo, da se z
njimi nekaj dogaja, da je nekaj narobe,
svetujemo, naj bodo vztrajne. Èe jim
zdravnik ne prisluhne, naj se obrnejo na
Europo Donno.
Ronati motorist

Da bi opozorile na vse to in e na
marsikaj drugega, so izdale stenski
koledar za leto 2012, na katerem so se
mlade ozdravljenke pojavile kot

Ustvarjalci in ustvarjalke Koledarja ED 2012

fotomodeli v posebnih kostumih kot
samozavestne, lepo urejene enske, ki so
uspeno izbojevale vsaj eno bitko v
ivljenju. Fotografije je brezplaèno
izdelala Visoka ola za storitve Ljubljana.
Ocenjujemo, da bo koledar s fotografijami
bolnic dvignil samozavest enskam, ki so
prebolele raka, pomagal novim bolnicam
in iro javnost opozoril, da bolezen rak
dojk ne pomeni konca, ampak le sooèenje
z vèasih krutim ivljenjem, ki ga je s
pravimi pristopi mogoèe obrniti sebi v
prid.
Koledar lahko v zameno za donacijo v
viini vsaj desetih evrov, ki jo v celoti
prejme Europa Donna, kupite v vsaki
trgovini Sanolabor v Sloveniji.

RONATI MOTORISTI
Najbolj mnoièen motoport pri nas,
crosscountry, se je z zadnjo dirko
letonjega leta zavezal dobrodelnosti.
Dirka je minila v
znamenju ronate
pentlje, simbola boja
proti raku dojk. Na
startu v entvidu pri
Stièni je bil 201
motorist. Vsak
tekmovalec je ob
prijavi in tehniènem
pregledu dobil
nalepko z logotipom
slovenskega
crosscountryja, ki ga je
za to prilonost
preuredilo
oblikovalsko podjetje
Marking, mu dodalo
ronato barvo in
ronato pentljo.
Podpredsednica Europe Donne Mojca
Miklavèiè se je na zakljuèni podelitvi
priznanj zahvalila vsem dirkaèem, ki so
na tako izviren naèin pokazali, da jim ni
35

vseeno, èe zbolijo njihova
dekleta, ene, mame itd., in da
si tudi oni elijo, da bi vse
enske dobro skrbele za svoje
dojke.
Mnogi dirkaèi so vsak na svoj
naèin pokazali podporo
ronatemu oktobru, nekateri z
ronatimi pentljami, ki so jih
prejeli pred tartom, drugi z
ronatimi majicami, eden celo
z ronatim izpuhom.
Nagrajeni tekmovalec je z
ronato barvo pobarval tudi
sebe in svoj jekleni konjièek.
Organizator Drutvo AMD
entvid pri Stièni je del
denarja od
tartnin in
prispevke
tekmovalcev namenilo
Europi Donni. Da,
motoristi so tudi s tem
dokazali, da jim ni
vseeno in so vse kaj
drugega kot
brezobzirni divjaki,
kot pogosto mislimo.

TIRJE LETNI ÈASI

Darja Rojec

Pri petintridesetih letih je Darja Rojec
ivela polno ivljenje z moem in dvema
otrokoma. Ravno so naèrtovali selitev v
hio na obrobje mesta, ko je zatipala
majhno bulo v desni dojki, ki ni hotela
izginiti. la je k zdravniku. Diagnoza, ki ji
je zamajala tla pod nogami, je bila rak
dojk. Z operacijo so ji odstranili dojko in
bezgavke. Enajst let je nosila protezo,
potem se je odloèila za rekonstrukcijo.
Bila je presreèna, da je spet postala
popolna enska. O svojem prvem raku je
napisala prvo knjigo Pa jo imam. Potem
se ji je rak ponovil na drugi dojki. Na
sreèo je bil v zelo zaèetnem stadiju. Kljub
temu se je odloèila, da gre dojka stran v
celoti, istoèasno pa so ji naredili novo. V
drugi knjigi s podnaslovom Strah in jeza
ugotavlja, da ji je rak tudi koristil. Zdaj ve,
da je nekaj vredna. Z boleznijo se je
dvignila in postala bolja, zase najbolja.
Ceni se, ne èaka veè, da bi jo pohvalil kdo
drug. Zelo spotuje svojo osebnost in
vsakiè, ko naredi kaj dobrega, sama sebi
reèe: Bravo, jaz! Tako Darja Rojec, èlanica
ED, ki je pri tem zdruenju zadolena tudi
za organiziranje izletov.
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O IVLJENJU IN POTREBAH BOLNIC
IN BOLNIKOV Z RAKOM DOJK
Spotovani,
pred vami je kratka anketa o ivljenju in potrebah bolnic in bolnikov z rakom
dojk. Na podlagi odgovorov, ki nam jih boste zaupali, bomo v Europi Donni,
Slovenskem zdruenju za boj proti raku dojk, oblikovali programe, namenjene
izboljanju kakovosti ivljenja bolnic in bolnikov z rakom dojk, ter jim na tak
naèin pomagali, da bodo laje in hitreje okrevali.
Prosimo vas, da piete z veliki tiskanimi èrkami, izpolnjeno anketo pa nam
poljite na naslov: Europa Donna, Zaloka cesta 5, 1000 Ljubljana.
Anketa je anonimna in zaupna. Vai odgovori bodo uporabljeni samo za pripravo
aktivnosti za pomoè bolnicam in bolnikom z rakom dojk.
5.1 Kolikokrat?

1. Vaa starost:

3. Potrebujete dodatno
fizioterapijo zaradi teav po
zdravljenju raka dojk?

a) 2030

a) limfedem

b) 1-krat na teden

b) 3140

b) boleèine v hrbtenici

c) 1-krat na 14 dni

c) 4150

c) zmanjana gibljivost zaradi
napredovale bolezni

6. Zakonski stan:

Spol (ustrezno obkroite) M 

d) 5170
e) veè kot 70
2. Kdaj ste zboleli?
a) letos
b) lani
c) pred 35 leti
d) pred veè kot 5 leti

d) drugo (navedite)
4. Potrebujete dodatno pomoè
psihologa za premagovanje teav
po bolezni?

a) 1-krat na mesec

a) samski
b) poroèeni
c) vdova (-ec)
d) loèeni

DA NE
5. Èe bi imeli monost v èasu
zdravljenja, katerega svetovanja
bi se udeleili?
a) individualnega
b) partnerskega
c) za vse druinske èlane
d) v skupini z drugimi bolniki
36

e) zuanjzakonska skupnost
6.1 Ste se loèili:
a) pred boleznijo
b) med boleznijo
c) po bolezni
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7. Imate slubo:
a) za doloèen èas
b) za nedoloèen èas
c) nimam slube
brezposeln
na èakanju
d) sem upokojen(a)
8 Imate nepreskrbljene otroke?
a) enega
b) dva
c) tri
d) veè

9. Kako ocenjujete svoje
finanèno stanje?
a) dobro
b) teko se prebijam
c) potrebujemo pomoè:
 enkratno, v viini:
a) 150, b) 300, c) 500 
 meseèno, v viini:
a) 50, b) 100, c) 150 
Meseèni prihodek vaega
gospodinjstva v letu 2011 v
povpreèju
znaa: _____________ .
10. Ste pripravljeni predloiti vse
dokaze o premoenjskem stanju:

Za konec vas prosimo, da napiete,
kaj je bilo v èasu diagnoze,
okrevanja ali vraèanja v
»normalno« ivljenje za vas
najtee in kaj bi nujno
potrebovali, pa si tega zaradi
finanènih omejitev niste mogli
privoèiti:
1. pomanjkanje psihosocialne
podpore
2. pomanjkanje fizioterapije
a) limfedem
b) razgibavanje
c) za sproèanje
3. pomanjkanje zdrave prehrane
4. drugo (natejte najveè 3):

DA NE

Hvala

Foto: Thinkstockphotos.com
Vsak dan pojejte dovolj sveega sadja.

11 TOÈK PROTI RAKU

(Za mlade, manj mlade, za moke
in enske!)
1. Ne kadite! Èe kadite, èim prej
prenehajte ali vsaj ne kadite v
navzoènosti drugih. Kajenje je za raka in
tudi druga kronièna obolenja (visok krvni
tlak, holesterol, sladkorna bolezen tipa
2 itd.) zelo kodljivo.
2. Imejte primerno telesno teo!
Previsoka telesna tea je e sama po sebi
bolezen in je dejavnik tveganja za raka
dojk, visok krvni tlak, sladkorno bolezen,
holesterol itd.
3. Poskrbite za vsakodnevno telesno
aktivnost!

4. Vsak dan uivajte dovolj
(vsaj 400 gramov) razliènega sveega
sadja in zelenjave! Jejte najmanj petkrat
na dan. Omejite hrano, ki vsebuje
maèobe ivalskega izvora.
5. Èe pijete alkohol (pivo, vino ali gane
pijaèe), pijte zmerno: najveè dve enoti na
dan, èe ste moki, in eno, èe ste enska.
6. Izogibajte se pretiranemu sonèenju!
e posebno pomembno je, da zaèitite
pred soncem otroke in najstnike.
Tisti, ki jih sonce rado opeèe, pa naj se
mu popolnoma izognejo.
7. Pazite, da ne pridete v stik z
rakotvornimi (kancerogenimi)
kemikalijami!
8. Po petindvajsetem letu starosti naj se
vse enske udeleujejo organiziranega
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programa (presejanja) za zgodnje
odkrivanje raka materniènega vratu, pri
nas imenovanega ZORA.
9. Po petdesetem letu starosti naj se
enske udeleujejo organiziranega
programa (presejanja) zgodnjega
odkrivanja raka dojk  DORA. Èe v
njihovem kraju e ne deluje, naj prosijo
svojega zdravnika ali ginekologa, da jim
da napotnico za rentgensko slikanje dojk.
10. Po petdesetem letu naj se moki in
enske udeleujejo organiziranega
programa (presejanja) za zgodnje
odkrivanje raka debelega èrevesa in
danke  SVIT.
11. Udeleujte se tudi programov cepljenja
proti okubi z virusom hepatitisa B
(zlatenice).
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Ronati oktober
HOJA IN TEKI Z NAMENOM

Tek in hoja
upanje
7. dza
ecem
bra 2011 nika

Pie: Danica Zorko, foto: Neva eleznik, Danica Zorko

Start v Ljubljani

TEK IN HOJA ZA UPANJE E OSEM ZAPOREDNIH LET POTEKA V
LJUBLJANI, PET LET V MARIBORU IN SEDEM V DOLENJSKIH TOPLICAH.
NA VSEH TREH TEKIH SE JE LETOS ZBRALO LE MALO MANJ KOT DVA
TISOÈ TEKAÈEV IN POHODNIKOV. S STARTNINO IN PRISPEVKI SO
OBOGATILI SKLAD ZA BOLNICE Z RAKOM DOJK V STISKI Z 11.000 EVRI.

V

se tri portno naravnane prireditve
z liènim simbolom ronate vezalke
v supergi in motom Zavei za
ivljenje so imele tudi ozaveèevalno,
druabno in kulturno noto. Njihov
osnovni namen je v uvodnih pozdravih na
vseh prireditvah predstavila predsednica
Europe Donne prim. Mojca Senèar.
Zahvalila se je tudi prostovoljcem, ki so
prireditve odlièno organizirali, tevilnim
pokroviteljem, ki so omogoèili izdelavo
majèk, postavitev stojnic, ponudbo dobrot
(sokov, èajev, kave, jogurtov, jabolk ),
vsem, ki so prispevali nagrade za
izrebane udeleence in nastopajoèe; pa
tudi vsem, ki so dogajanje popestrili s
petjem, glasbo in plesom (brez
honorarjev, seveda), ter voditeljicam
skupinskega ogrevanja, moderatorjem,
medijem za brezplaène napovedi in
udeleencem.
Pred Halo Tivoli v Ljubljani je udeleence
v imenu Ministrstva za zdravje RS,
èastnega pokrovitelja prireditve,

pozdravila Mojca Gobec, direktorica
Direktorata za javno zdravje, v imenu
mesta jih je pozdravil upan Zoran
Jankoviæ in v imenu Onkolokega
intituta vodja programa DORA mag.
Maksimiljan Kadivec. Za vodeno
ogrevanje je poskrbela Adria Media z
Jasno Zagrajek, kulturno so dogajanje
popestrili glasbenik Guti, plesna skupina
Bolero pod vodstvom Nike Kljun, pevka
Nuka Draèek in igralka Lucija Æiroviæ,
prireditev pa je uspeno vodila Petra
Skrivarnik. Med tekaèi in hodci je bilo kar
lepo tevilo takih, ki so se udeleili vseh
dosedanjih prireditev, med njimi tudi
profesorica portne vzgoje Nataa Nakrst
z Gimnazije Poljane.
V Mariboru je prireditev tudi tokrat
gostilo portno drutvo Center, eno
najstarejih mariborskih drutev
(naslednik Sokola). S telovadnimi
prvinami enske portne gimnastike so
nastopile èlanice D Studenci, z moko
portno gimnastiko so se predstavili
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telovadci D Center in veterani.
Desetminutno skupinsko ogrevanje je
vodila profesorica portne vzgoje Mojca
Braèko, z glasbenimi, pevskimi in
plesnimi vloki pa so prireditev obogatili
dijaki Konzervatorija za glasbo in balet iz
Maribora (s tolkali in fanfarami), meani
pevski zbor Pro Musica iz Maribora in
plesna ola Bolero iz Ljubljane z
Matevem Èesnom na èelu. Prireditev je
vodila Melita Plenik. Medicinske sestre z
Oddelka za ginekoloko onkologijo in
onkologijo dojk so predstavile zloenke z
navodili za samopregledovanje in
silikonske dojke s tumorji, tudentje s
Fakultete za zdravstvene vede so merili
krvni tlak in srèni utrip, Intitut za
varovanje zdravja pa je predstavil
program SVIT in vabil udeleence k
vodenim ogledom skozi model debelega
èrevesa. Udeleenci v Mariboru so bili nad
prireditvijo navdueni, za prihodnje leto
pa priporoèajo e veè promocije v
ambulantah, na javnih prostorih in v
medijih. Kljub letonji e tako rekordni
udelebi menijo, da bi se zagotovo
pridruilo e veè ljudi, èe bi bili bolje
obveèeni.
V Dolenjskih Toplicah sta udeleence
pozdravili predstavnica Term Krka
Andreja Gril Novak in v imenu èlanic
zdruenja Europa Donna tudi domaèinka
Vera Dvorak. Pohod je vodil portni
animator Term Krka Samo Gotenc,
dijakinje Srednje medicinske ole iz
Novega mesta pod vodstvom profesorice
Vide Novinec so merile krvni tlak in srèni
utrip ter predstavile silikonski model
dojke s tumorji. Z zvoki harmonike jih je
razveseljevala Ana Bukovec, pogostitev s
èajem, napitki, jabolki in drugimi
dobrotami pa so pripravile èlanice Europe
Donne in skupine za samopomoè Drutva
onkolokih bolnikov Slovenije.
Tek in hojo za upanje so podprli:
Avon d.o.o., Delo revije, d. d., Adria Media
Ljubljana, d.o.o., Media bus, d.o.o.,
Medex, d.o.o., Naa lekarna, Poslovni
sistem Mercator, d. d., Prologistic, d.o.o.,
Prumaro d.o.o.  GEM, Radio Ekspres,
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
Samsung  Janus Trade, Telekom, d. d.,
Josef Manner d.o.o., Pivovarna Union, d. d.
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Profesorica
portne vzgoje
Nataa Nakrst s
poljanske gimnazije
s svojimi
dijakinjami.

Na tek in hojo v
Ljubljano je
letos prviè
prila tudi
35-èlanska
skupina iz
Cerknega.
Najmlaji so bili
e v otrokem
vozièku,
najstareji pa s
pohodnimi
palicami.

Mirjana Ratner in Ivana Vidic iz Maribora nista
bolnici. Tekov se udeleujeta, ker sta solidarni z
enskami, Novice ED, ki jih dobivata kot èlanici, pa
ponudita v branje tudi sosedam.

Hojo po
mariborskem
mestnem parku
sta skupaj
zastavili Irena
Poar
(najstareja
udeleenka) in
Barbra Drnaè.

Plesna skupina Bolero iz
Ljubljane je nastopila tudi
v Mariboru.

Start v
Dolenjskih
Toplicah
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esti seminar za bolnice
TUDI O SPOLNOSTI
PO RAKU DOJK
Veliko zanimanje7. decembra 2011 nika

SREDI NOVEMBRA JE EUROPA DONNA
V SONÈNEM PORTOROU PRIPRAVILA
DVODNEVNI SEMINAR, KI SE GA JE

UDELEILO BLIZU DVESTO BOLNIC (IN
TUDI NEKAJ PARTNERJEV) Z VSEH
KONCEV SLOVENIJE.

P

otek, monosti in novosti pri
sistemskem zdravljenju raka dojk je
na primerih estih bolnic slikovito
in vsem razumljivo predstavila dr.
Simona Bortnar, specialistka interne
medicine na Onkolokem intitutu in
predsednica Zdruenja za senologijo
Slovenije. Informacijam o razirjenosti
bolezni, lastnostih raka, diagnosticiranju
in monih naèinih zdravljenja je dodala e
novosti na podroèju citostatskih, tarènih
in hormonskih zdravil. Vpraanjem o
stranskih uèinkih nekaterih sistemskih
zdravil, o neskladju z antidepresivi, o
psihosocialni podpori bolnicam pred
zdravljenjem in po njem, o monostih
odprave limfedema, o zagotavljanju
pravice do enakih pogojev zdravljenja
vsem enskam z rakom dojk v Sloveniji, o
morebitnem odkritju zdravil, ki bi

Pie: Danca Zorko, foto: Neva eleznik

nabreklo ali trdo dojko, utrujenost,
luèenje koe, izjemoma tudi vnetje pljuè,
suh kaelj ), na nego koe v èasu
obsevanja (samo umivanje z mlaèno vodo,
nobenih krem!) in postregla z nekaj
nasveti, ki blaijo posledice obsevanja
(zdrava prehrana, gibanje, dobra volja,
sprostitev, pitje vode ). V razpravi je
bolnicam odgovorila na tevilna
vpraanja. Dopustni èakalni èas na
pooperativno obsevanje dojk je do dva
meseca. Pred obsevanjem mora biti rana
povsem zaceljena. Posledice obsevanja
praviloma izzvenijo, lahko pa se pojavijo

e po veè letih. Èrt, s katerimi je
oznaèeno mesto obsevanja, bolnice v èasu
obsevanja ne smejo izbrisati. Z obsevanim
delom se morajo bolnice izogibati soncu
vse ivljenje oziroma smejo na sonce ele
po 17. uri z zaèitnim faktorjem 50.
Obsevanje je primerno ele tri do tiri
tedne po kemoterapiji in naj poteka brez
prekinitev.

Nekaj udeleenk smo
vpraali, kdaj so se sreèale
z rakom dojk, kako
ocenjujejo seminar in kaj
prièakujejo od Europe
Donne v prihodnje.
prepreèevala nastanek raka dojk, o
dostopu do novih zdravil, ki se pojavijo
na svetovnem trgu, o vplivu vzporednih
bolezni na uèinkovitost zdravljenja raka
dojk, o alternativi, prehranskih dopolnilih
kar ni bilo konca. Udeleenke
seminarja so dr. Bortnarjevo e prosile za
predavanje na naslednjem seminarju.
Zdravljenje tumorjev z
visokoenergetskimi arki je predstavila
Tanja Marinko, dr. med., specialistka
onkologije za radioterapijo na OI v
Ljubljani. Opozorila je na izjemno
pomembno sodelovanje tima
strokovnjakov, na dobro naèrtovanje
obsevanja, na jakost, trajanje in celoten
potek obsevanja pri radikalnem (s
katerim prepreèujejo ponovitev bolezni
na mestu, kjer je bil tumor) in
paliativnem zdravljenju (s katerim omilijo
boleèine pri e razsejani bolezni), na
mone stranske uèinke (lokalno suho,
pordelo, toplejo ali srbeèo koo,

Gabriela Kocjanèiè, prodajalka iz marij
pri Kopru, se je z invazivnim hormonsko
odvisnim e netipnim rakom sreèala v
zaèetku leta 2009, ko ji je bilo 53 let. Odkrili
so ga z biopsijo po mamografiji, kamor je
hodila preventivno na dve leti, ker je pred
tem za rakom dojk zbolela e mama. Delni
odstranitvi dojke in obsevanju je sledilo
hormonsko zdravljenje, ki e traja. Teave z
limfedemom blai s kompresijsko rokavico in
samoplaènikimi masaami. Pravi, da bi bilo
za bolnice zelo koristno, èe bi bil lahko
seminar dvakrat na leto in morda kdaj v
Prekmurju. Veliko ji pomenijo tudi druenje,
izmenjava izkuenj in pozitivna energija, ki
povezuje bolnice z vseh koncev Slovenije,
zato se rada udeleuje tudi izletov. Europi
Donni eli uspeno delo tudi v prihodnje.
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Ksenija Gaber, prodajalka iz Slovenj
Gradca, je bila preprièana, da za rakom ne
bo nikoli zbolela, èeprav sta se z rakom
sreèala e mama, ko ji je bilo 49 let, in brat,
ko mu je bilo 29 let. Imela sta enako krvno
skupino in si bila znaèajsko podobna, ona pa
je bila »bolj oèetova«. Hormonsko odvisni
HER2 negativni rak dojk so ji odkrili leta
2005, pri 39 letih. Bila je preseneèena,
vendar nadvse optimistièna. Sodelavkam je
dejala, da se na delo zagotovo vrne e èez
dva meseca. A se je obrnilo drugaèe,
kemoterapiji so sledili operacija dojke,
obsevanje in e ginekoloki poseg, saj so se
tudi na materniènem vratu pojavili zasevki.
O poslanstvu in dejavnosti Europe Donne
govori v superlativih, veseli se druenja,
izletov in vsakovrstnih informacij ter pravi,
da imajo bolnice z rakom dojk veliko sreèo,
ker so tako povezane, saj veèina drugih
bolnikov tega nima.
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O spolnosti pri raku dojk sta spregovorili
prof. dr. Marjetka Uriè Vrèaj,
specialistka ginekologije in porodnitva
na Onkolokem intitutu, in Sanja
Rozman, dr. med., specialistka medicine
dela in porta iz Centra za poklicno
rehabilitacijo, ki vodi skupine za
nekemièno odvisnost in je leta 2002 tudi
sama zbolela za rakom dojk. Dr. UrièVrèajeva je opozorila predvsem na
posledice zdravljenja, ki povzroèijo
prehodno ali trajno znianje spolnih
hormonov (estrogena), najpogosteje:
napade vroèine (tudi od 20- do 24-krat na
dan), znojenje, utrujenost, vznemirjenost,
depresije, atrofijo tkiv na urogenitalnem
traktu, inkontinenco, suho nonico,
boleèine pri spolnem odnosu,
ponavljajoèa urogenitalna vnetja, strah
pred spolnim odnosom Zdravil za to ni,
teave pa blaijo: redna telesna dejavnost,
prilagojena prehrana, sprostitev,
akupunktura, izbrani antidepresivi,
nevtralne kreme, konopljino olje, vlailna
sredstva, zamenjava zdravil, pogovor,

Joica trajhar, uèiteljica matematike iz
Kamnika, je zbolela leta 2003, ko ji je bilo 39
let. Raka je odkrila sama, da je gensko
odvisen, pa so pokazale preiskave. Imel ga je
oèe, na elodcu, pred dvema letoma pa je rak
dojk prizadel tudi sestro. Za njo so vse faze
zdravljenja in tudi rekonstrukcija z lastnim
tkivom. Nad seminarji Europe Donne je
navduena, predavatelji so odlièni, pa tudi
vse druge aktivnosti, od tekov do joge in
razliènih delavnic. Redno prebira Novice ED
in spletno stran, izjemno dobrodole so
tudi zloenke. Pravi, da bi bolnice
potrebovale veè informacij o tem, kje in pod
kaknimi pogoji je mogoèe kupiti proteze,
nedrèke, kopalke, lasulje, rutke ,
kje so strokovnjaki za limfno drenao,
kateri prehranski dodatki so priporoèljivi
in kateri ne.

skladen partnerski odnos, intimnost,
nenosti
Sanja Rozman je spregovorila o spolnosti
pri raku dojk s psiholokega vidika. Pri
bolnikih z rakom pogosto oivijo travme
iz otrotva, spopadajo se z
najrazliènejimi strahovi, nekateri
uspeno vklopijo obrambne mehanizme,
drugi tega ne zmorejo. ivljenje po raku
ni nikoli enako kot prej. Ob stiskah ljudje
potrebujemo oporo, vendar so redki
sreènei, ki imajo v pravem trenutku ob
sebi razumevajoèega partnerja ali
prijatelja. Ljudje se z leti spreminjamo, v
mladosti prièakujeta partnerja nekaj
povsem drugega kot v zrelejih letih.
Skozi ivljenje poskuajo enske doseèi
popolnost v veè vlogah (dobra mama,
gospodinja, dobra delavka, spolno dovolj
zanimiva ) in pozabijo nase. Ideali se
izmikajo. Diagnoza rak okira, zavedo se,
da so se preveè podrejale, prilagajale in
skrbele za druge, zdaj morajo zase.

Dagmar Dolinar, Nemka, ki je pred 38 leti v
Slovenijo prila zaradi ljubezni,
bibliotekarka v pokoju iz Komende, je
povedala, da je svea ozdravljenka. Dokler
so jo zdravili, se ni niè bala. Zaradi sebe,
moa, otrok in vnukinje je verjela v svojo
ozdravitev. Sedaj, ko so vse terapije za njo, jo
je nenadoma postalo strah, da bi se bolezen
ponovila. Priznala je, da so ji Novice ED
prile v roke e pred boleznijo, a tedaj jih ni
podrobno brala. Na sreèo pa jih je shranila.
Ko je zbolela, jih je poiskala in vse, kar je
bilo napisano o raku dojk, prebrala na
duek. Od Europe Donne v prihodnosti
prièakuje èim veè jasnih in vsem razumljivih
informacij o bolezni, zdravljenju,
rehabilitaciji, pa tudi kaken èlanek o tem,
kako premagati strah.
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Druinski èlani doivljajo to kot egoizem.
Spolnost je del tega. Izpolnjuje èloveka
kot telesno in duhovno bitje. Spolnost ne
sme biti rutina, prisila ali pretvarjanje, biti
mora spontana elja obeh. Naj ne sledi
cerkvenim naukom, da je spolnost pred
poroko greh in v zakonu obveza. Mnogi
partnerji menijo, da jim orgazem pripada,
èe ga ne doseejo, so preprièani, da je z
eno nekaj narobe. Kaj vse poènejo
enske, da jim ustreejo in s tem
zmanjujejo lastno vrednost. Èe spolnost
ne funkcionira, je najbolje zamenjati
partnerja.
Pri spopadu z boleznijo, pravi Sanja
Rozman, udari na plan psiholoka stran
èloveka. Mnoge enske nenadoma elijo
vse nadoknaditi, potovati Strahovi so
legitimni, bojimo se boleèine in smrti.
Strah znia prag boleèine, zato Sanja
Rozman svetuje: »Naredite zvezde iz
svojih brazgotin.«
V zanimivo razpravo je posegel tudi
partner bolnice in svetoval, naj enske
partnerski odnos negujejo, tako je kot
profesor na srednji oli vselej svetoval
tudi maturantkam. Spolnost, pravi, je
odvisna od tega, kako se partnerja
dopolnjujeta, spotujeta, spolnost ni akt,
ki se zaène zveèer, ampak e zjutraj.

Katarina Vovk, komercialna tehnica iz
Sevnice, je za hormonsko odvisnim rakom
dojk zbolela pred dvema letoma, stara 39
let. Po operaciji, kemoterapijah in obsevanju
je pristala na hormonskem zdravljenju, za
njo pa je tudi e rekonstrukcija desne dojke
s trebunim tkivom. Na Europo Donno in
Novice ED jo je opozorila kolegica, od takrat
jih pridno prebira in se veseli vsake nove
tevilke. eli si e veè seminarjev, ki so
zmeraj izvrstno organizirani.
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Novice iz Evrope
CENTRI ZA ZDRAVLJENJE
RAKA DOJK

7. decembzveze
ra 2011 nED
ika
Mojca Miklavèiè, èlanica UO evropske

Pie: iva Lopatiè

EUROPA DONNA SLOVENIJA JE ENA
IZMED 46 ÈLANIC EVROPSKE
ZVEZE EUROPA DONNA 
EUROPEAN BREAST CANCER
COALITION. LANI SO V UPRAVNI
ODBOR (UO) EVROPSKE ZVEZE
IZVOLILI MOJCO MIKLAVÈIÈ, KI JE
USTANOVILA IN DO NEDAVNA
VODILA SEKCIJO MLADIH BOLNIC.
Z MOJCO MIKLAVÈIÈ, TUDI ENO OD
TREH PODPREDSEDNIC
SLOVENSKE ED, SMO SE
POGOVARJALI O DELU IN NAÈRTIH
ED NA EVROPSKI RAVNI.
Mojca Miklavèiè: »Bolezen mi je prinesla nova ivljenjska spoznanja, zaradi katerih sem danes
notranje bogateja, moje ivljenje pa je veliko bolj kakovostno.«

S

lovenija se je e leta 1992 pridruila
pobudi za ustanovitev skupnega
drutva za pomoè bolnicam z rakom
dojk in je bila med 20 ustanovnimi
èlanicami na ustanovni skupèini Europe
Donne leta 1994 v Milanu.
Evropska zveza Europa Donna si je e ob
zaèetku svojega dela zastavila 10 ciljev, ki
naj bi vsem enskam Evrope, èe bi jih vse
drave dosledno upotevale, omogoèili
enake monosti za zgodnje odkrivanje
raka dojk, enako zdravljenje in kasnejo
rehabilitacijo.
Pomembno vlogo v evropskem merilu
ima tudi Europa Donna Slovenija, ki s
svojimi raznolikimi dejavnostmi, izjemno
dejavno Sekcijo mladih bolnic in tevilom
èlanov, ki presega povpreèje drugih
evropskih drav, navduuje tako vodstvo
kot tudi preostale èlanice evropske zveze.
Zato ne preseneèa, da ima slovenska ED
e drugo èlanico v upravnem odboru
evropske zveze. Prva je bila zdravnica,

psihoterapevtka, pisateljica in
ozdravljenka od raka dojk Sanja Rozman,
druga pa je mag. Mojca Miklavèiè iz
Grosuplja, mama dveh sinov in
ozdravljenka od raka dojk.
Evropska zveza eli s svojimi dejavnostmi
v prvi vrsti zagotoviti enako kakovostno
zdravljenje raka dojk vsem prebivalkam
in prebivalcem Evrope. »Ker pa tega ne
more narediti ena organizacija sama, je
zelo pomembno, da na ravni drav
delujejo nacionalna zdruenja, kakrno je
tudi slovenska Europa Donna, ki se v
svojih dravah zavzemajo za zagotovitev
kakovostnega in enakega zdravljenja za
vse,« je zaèela Mojca Miklavèiè.
Evropska zveza postavlja smernice, ki naj
bi zagotovile enako obravnavo bolnic v
vseh dravah. Strokovnjaki za bolezni
dojk iz vse Evrope so pripravili strokovne
smernice za zagotavljanje kakovosti pri
diagnosticiranju raka dojk (European
Guidelines for quality assurance in breast
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cancerscreening and diagnosis  EU
Guidelines), ki jih priporoèa in iri Europa
Donna. »Ker si evropska zveza eli, da bi
te smernice poznale vse enske, so e
prevedene v tevilne jezike. Kmalu bodo
tudi v slovenèino.«
V dokumentu so na vsem razumljiv naèin
jasno opredeljene smernice, ki bi jih
morali pri zdravljenju zagotavljati vsi
nacionalni zdravstveni sistemi. Smernice
so e prispevale k izboljavam pri
zgodnjem odkrivanju, diagnosticiranju in
zdravljenju raka dojk ter zmanjale
razlike med dravami pri kakovostnem
zdravljenju raka dojk.
Evropska zveza se za izboljanje
kakovosti zdravljenja raka dojk bori tudi v
evropskem parlamentu, kamor je leta
2001 kot prva zagovornika skupina
bolnikov prenesla vpraanja in teave
bolnikov. »Uspelo ji je, da so v evropskem
parlamentu sprejeli dve resoluciji o raku
dojk in deklaracijo o boju proti raku.«
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Dokumenti so osnova za zmanjevanje
razlik pri kakovosti zdravljenja in
umrljivosti v dravah Evrope. Evropska
zveza se trenutno ukvarja s projektom
ustanavljanja specializiranih ustanov po
dravah, imenovanih centri za zdravljenje
raka dojk, v katerih bi skupina
strokovnjakov v multidisciplinarnem timu
odloèala o zdravljenju vsakega bolnika
posebej, vsi strokovnjaki bi bili dodatno
izobraeni, ves èas bi se merila kakovost
njihovega dela in presojala ustreznost
opreme. Te ustanove naj bi leta 2016
vzpostavili v vseh evropskih dravah, in
sicer najmanj en tak center na 250.000 do
300.000 ljudi. Vsak center bi moral
obravnavati vsaj 150 novih primerov na
leto, kirurgi pa bi morali vsako leto
operirati vsaj 50 ensk z rakom dojk in
opraviti vsaj en diagnostièni pregled na
teden. V centru bi morala delati vsaj dva
usposobljena radiologa, sicer pa bi moral
en radiolog odèitati vsaj 1000 slikanj z
mamogramom na leto, radiologi, ki delajo
znotraj presejalnih programov, pa celo
5000. Zdravljenja bi potekala pod
okriljem multidisciplinarnega in
multiprofesionalnega tima strokovnjakov

(kirurgi, internisti onkologi,
radioterapevti, radiologi, psihoterapevti,
fizioterapevti, posebej olane medicinske
sestre za raka dojk itd.). Center bi moral
imeti tudi patologijo (pregled tkiv z
mikroskopom), ki lahko doloèi najmanj
osem posebnosti vsakega tumorja.
Evropska zveza spodbuja tudi
izobraevanje vseh zdravstvenih delavcev
in bolnikov oziroma ozdravljencev, zato
na vsaki dve in tiri leta organizira
evropska in panevropska sreèanja. Za
nove èlanice Europe Donne pa vsako leto
pripravi posebna usposabljanja (Breast
Cancer Advocacy Training Course), ki
potekajo v Milanu. Tudi letos sta se ga
udeleili predstavnici slovenske ED.
»Prednostna naloga evropske zveze e
vedno ostaja zagotavljanje enakega
dostopa do zdravljenja raka dojk za vse
bolnice in bolnike, tudi tiste z
metastatskimrakomdojk. elimo si, da
bi se v Evropi razvil enoten protokol za
zdravljenje raka dojk, vendar
ugotavljamo, da je izvajanje ravno te
smernice najveèja teava na nacionalni
ravni,« je konèala Mojca Miklavèiè in e
dodala, da smo lahko v Sloveniji z
onkolokim zdravljenjem zadovoljni, tudi
s plastièno kirurgijo in njihovim delom.
Moèno pa epa psihosocialna pomoè
bolnikom in njihovim svojcem.

STOCKHOLM

Stockholm je konec septembra letos
gostil evropski multidisciplinarni
onkoloki kongres, kjer so se zbrali
strokovnjaki z vsega sveta. Posebno
pozornost so namenili predstavnikom
bolnikov, ki si elijo, da bi vedno dobili
jasne, kratke in njim razumljive
informacije o svoji diagnozi in zdravljenju.

VRV SOLIDARNOSTI
Letonjo jesen se je v Zermattu, osrèju
vicarskih tiritisoèakov, sto bolnic in
ozdravljenk iz vse Evrope skupaj povzpelo
na Breithorn, ki je visok 4164 metrov.
Osvojile so ga tako, da so bile povezane z
vrvjo, zato so ta vzpon imenovale vrv
solidarnosti. Evropska ED, ki je pripravila
ta dogodek, se zaveda, da vzpon za
marsikatero posameznico ni bil lahek, a
taken je bil tudi boj z boleznijo. Iz
slovenske ED sta se te lepe akcije
udeleili Tanja paniæ in Mojca Miklavèiè,
prva vodi Sekcijo mladih, druga pa je
podpredsednica ED.

Na sliki od leve proti desni so: tanja paniæ,
mojca senèar, mojca miklavèiè in gabriela
petriè grabnar.

Europa Donna na Malti

Na letonjem panevropskem sreèanju
Europe Donne na Malti konec oktobra so
se specialisti, zdravniki, bolnice in
nekateri politiki pogovarjali predvsem o
vzpostavitvi centrov za zdravljenje raka
dojk, ki naj bi zaiveli do leta 2016. Na
delavnicah so udeleenke izpostavile
predvsem teave ensk, ki zbolijo za
rakom dojk po 70. letu, in psihosocialno
pomoè, ki jo potrebujejo vsi, ki zbolijo za
rakom. Delavnico o ustanavljanju skupin
za mlade je vodila tudi Mojca Miklavèiè,
saj je skupina za mlade slovenske Europe
Donne ena najbolj dejavnih v Evropi.

Vzpon na Breithorn
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»IMELA SEM
UREJENO PLEO«
Pie in foto: Maja Koroak

KO JE ZORA BAJDE PRED TIRIMI LETI ZBOLELA, JE BILA NA VRHUNCU
SVOJIH MOÈI. STARA JE BILA 44 LET IN OBE HÈERI STA BILI E ODRASLI.
NITI POMISLILA NI NA TO, DA BI LAHKO ZBOLELA, E NAJMANJ ZA
RAKOM DOJK.

ZNOVA IN ZNOVA SE JE
SPRAEVALA, KAKO NAJ
SVOJIM DOMA POVE, DA IMA
POLEG RAKA ÈITNICE E
RAKA DOJK.
Zora Bajde: »V slubi, zaposlena sem v itu
Ljubljana, sem imela veliko podporo in
delovno mesto me je ves èas bolnikega
dopusta, ki je trajal petnajst mesecev,
èakalo.«

V

edno je zdravo ivela, veliko se je
ukvarjala s portom, se zmerno
prehranjevala, ni kadila in ni pila.
Imela je dobre odnose s sodelavci v
slubi, dobre odnose s sorodniki, dovolj
prijateljev, razgibano druabno ivljenje,
dobro pa so se razumeli tudi doma.
»V moji druini kar pet rodov nihèe ni
imel raka. Vsi so doiveli veè kot
osemdeset let.« Poleg tega je bila leto dni
pred tem, ko so ga odkrili, na
mamografiji, ki ni pokazala nièesar.
Zaradi teav pri poiranju je la na
pregled èitnice. »Ugotovili so, da imam
cisto, ki so mi jo pozneje odstranili, z njo
pa tudi polovico èitnice. En dan po
operaciji sem la domov in bila
preprièana, da je z mano zdaj vse v redu.
Èez tirinajst dni so me poklicali in mi
povedali, da je histoloki izvid pokazal, da
imam papilarnega raka èitnice, in da me
bodo morali e enkrat operirati, vendar
ele èez pol leta.«
e bolj je trenirala, da bi bila v dobri
kondiciji pred ponovnim posegom. Dva
meseca po operaciji èitnice je zatipala e
zatrdlino na dojki. Mamografija je
pokazala, da je rak. Bil je oktober 2007.
»Prestraena sem poklicala sodelavca, la
sva na kavo, saj nisem upala domov.
Znova in znova sem ga spraevala, kako
naj svojim doma povem, da imam poleg
raka èitnice e raka dojk.«
Potem je tri dni skupaj tolaila in
spodbujala svoje domaèe. Poleg tega je
tisti konec tedna na internetu prebrala o

svojem raku vse, kar se je dalo prebrati.
»Izvedela sem veè dobrega kot slabega in
v ponedeljek sem se na Onkolokem
intitutu prikazala precej umirjena.
Odloèila pa sem se, da bom hodila v
slubo do operacije. Zakaj bi bila na
bolniki? Ali naj leim v postelji in
jokam?«
Odstranili so ji desno dojko in varovalno
bezgavko. Preprièana je bila, da bo na
bolnikem dopustu ostala tri mesece in
bo vse v redu. Ko so jo peljali iz
operacijske dvorane, ji je zadialo po
pomfritu in dunajskem zrezku. Dr. Erik
Brecelj, ki jo je operiral, se je poalil, da to
dobijo samo tisti, ki so zavarovani pri
neki doloèeni zavarovalnici. Potem je spet
zaspala. Njeni domaèi so bili zelo
preseneèeni, ko so jo naslednji dan
obiskali. Dobro se je poèutila, bila je
nasmejana in sproèena. Domov je la
tretji dan po operaciji. Ko je èez èas prila
na kontrolo, je izvedela, da bo e enkrat
operirana  tokrat so ji morali odstraniti
e druge bezgavke.
Potem se je zaèelo klasièno zdravljenje 
obsevanje, est kemoterapij in
radioaktivni jod, slednje zaradi èitnice.
Mo, hèeri in prijatelji so ji ves èas stali ob
strani in ji bili v podporo. èitnico ji
zdravi dr. Erik Brecelj, dojko pa dr.
Zakotnik. O obeh zna povedati le dobre
stvari.
Kmalu po odstranitvi dojke, ko e ni
imela proteze in se ji je zdelo, da jo ljudje
gledajo, ker ima le eno dojko, jo je dr.
Brecelj takoj potolail: »Tisti, ki bulji v
vas, ima sam s sabo problem.« Od takrat
naprej niti pomislila ni veè na to, da bi si
dala narediti rekonstrukcijo dojke. Prav
tako v tistih estih mesecih, ko je bila
zaradi kemoterapije brez las, ni nosila
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lasulje. »Imela sem lepo in urejeno pleo.
Moja frizerka je bila mlaja hèi,« pove.
»Kadar pa sem na primer la zveèer s
prijatelji ven, sem se lepo uredila, nalièila,
si nadela uhane in veliko ljudi sploh ni
pomislilo na to, da sem bolna. Mislili so,
da je to moj imid.« Znanka jo je nekoè
celo vpraala, kaj je stavila za to, da se je
pobrila po glavi.
V slubi, zaposlena je v itu Ljubljana, je
imela veliko podporo in delovno mesto jo
je ves èas bolnikega dopusta, ki je trajal
petnajst mesecev, èakalo. »Nenehno so
me spraevali, kaj elim in ali kaj
potrebujem. Zato ne razumem, da v
nekaterih podjetjih tako zelo in celo
nekaznovano grdo delajo z ljudmi, ki
zbolijo. Sama sem bila od svojih
nadrejenih delena prav nasprotnega.
Rekli so mi, da naj poklièem, kadar koli
bom potrebovala kakrno koli pomoè.
Tega ne bom nikoli pozabila.«
Delala je kot podroèna voditeljica za
Gorenjsko in njeno delovno mesto je bilo
v Gorenjki v Lescah. e prej se je dobro
razumela s sodelavci, potem pa so se vezi
med njimi e okrepile. Sodelavci so sami
ugotovili, da jih je njena bolezen e bolj
zbliala in povezala. Spominja se, kako so
jo presenetili, ko je po toliko èasa spet
prila nazaj v slubo. Kot je imela navado,
jim je tudi tisti prvi dan nameravala
skuhati èaj. Zato je prila nekoliko prej.
Nikjer na parkirièu ni videla nobenega
avtomobila in preprièana je bila, da je
prva. Ko pa je stopila v svojo pisarno in
prigala luè, so bili tam zbrani vsi, na mizi
pa so jo èakale torta z napisom
dobrodolice in roe.
Opaa, da jo je bolezen precej spremenila.
»Zdaj sem bolj umirjena in potrpeljiva,
morda celo ljubeèa in tudi nase kdaj
pomislim.« Ne more pa reèi, da je ni veè
strah. »Kadar koli grem na pregled, me
stiska pri srcu. Bojim se, da bi se bolezen
ponovila.«
A lanskega decembra se ni veè spomnila
na to, da je imela obletnico operacije. To
jemlje kot dober znak. Svojo bolezen je
namreè dala na stran.
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Marija Markoviè iz Hajdo

M

arija ima tri odrasle hèerke,
Marijo, Janjo in Natalijo, ter pet
vnukov: Tjao, Saro, Mineo,
Davida in Alena, ima pa e pet sester in
est bratov. »Od dvanajstih nas ivi le e
osem. Infarkt nam je v najlepih letih iz
nae sredine iztrgal najmlajo sestro
Cvetko, rak pljuè nam je vzel
najstarejega brata Stanka. Dve sestri,
Zdenko in Angelo, pa sem izgubila zaradi
raka dojk,« je zaèela pripovedovati Marija
Markoviè.
Rak dojk je bil skoraj usoden tudi za
Marijo. Po petdesetem rojstnem dnevu je
la na mamografijo in v njeni levi dojki so
odkrili bulico, ki je sama niti zdravnik

Pie in foto: Silvestra Brodnjak

»IVIM IN SREÈNA SEM!«
nista mogla otipati. Marca 2001 so jo
operirali. »Operacija me je precej zdelala,
a ker sem bila v sobi s petimi
sotrpinkami, ki so vse videle sonce za
oblaki, sem tudi sama zaèela verjeti v to,
da bom ozdravela.« Pogumno je prenaala
kemoterapijo, èeprav so ji izpadli vsi lasje,
celo obrvi in trepalnice. Pri zdravljenju so
jo podpirali vsi sorodniki, prijatelji in
znanci, saj bolezni ni pred nikomer
skrivala. »Z moem sva se veliko
pogovarjala in hodila na dolge sprehode,
ki so obema dobro deli.« Redno je
telovadila in se veselila vsakega, e tako
majhnega napredka pri svoji rehabilitaciji.
Zelo ji je koristilo zdraviliko zdravljenje
na Dobrni, kjer zdravijo telo in duo.
V obdobju, ko je naokrog hodila z lasuljo
na glavi, je prisluhnila prijateljici Berti
lamberger iz Slovenje vasi, ki je pred
tem preivela mogansko kap. Vèlanili sta
se v obèinsko Karitas na Hajdini, kjer sta
prili med ljudi in v novo okolje.
»Najlepe je pomagati drugim,« pravi.
Tega morda ne bi spoznala, èe ne bi
zbolela. Najveè pa ji je pomenilo to, da je
bila njihova hia pogosto polna otrokega
èebljanja, ki ji je vlivalo voljo do ivljenja.
In kako je zaèela pesnikovati? »Ko sem se
zaradi obsevanj po prestani bolezni
morala veèkrat voziti v Ljubljano, so mi
med vonjo z reilnim avtom misli
pogosto uhajale k druini, ki mi je
pomenila varno zavetje v èasu najhujih
ivljenjskih preizkuenj. In iz mene so
privreli verzi ljubezni, hvalenosti do
vseh, ki so mi pomagali, pa tudi
obèudovanje do narave, ki mi je prav tako
epetala, naj se borim za ivljenje, ki je
prelepo.«
V svojih verzih obuja tudi spomine na
otrotvo.

Babica Marija in vnukinja Tjaa s knjigo, ki je nastajala vsa leta po prestani bolezni.

TE DNI JE IZ PTUJSKE TISKARNE DOBILA NA OGLED SVOJO KNJINO
PRVOROJENKO, PESNIKO ZBIRKO Z NASLOVOM JESENSKO SVITANJE.
MARIJI SE JE TAKO IZPOLNILA DOLGOLETNA ELJA, KI JO JE V SEBI
NOSILA SKORAJ VSE DESETLETJE. PRAV TAKO DOLGA PA JE TUDI NJENA
»KILOMETRINA« PO RAKU DOJK, KI JO JE DOLETEL KMALU PO TISTEM,
KO SE JE ZARADI BOLEZNI HRBTENICE IN TEAV S KRVNIM TLAKOM
INVALIDSKO UPOKOJILA.
»Moje pesmi so napisane v preprostem in
razumljivem jeziku. Zamisli zanje pa
jemljem iz ivljenjskega vsakdana. To, kar
èutim v srcu, takoj izlijem na papir.«
Njene prve pesmi so bile objavljene v
Hajdinèanu, glasilu obèine Hajdina, in v
pesniki zbirki Zveze kmetic Slovenije
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Prisluhnite nam. Na koncu nam e zaupa,
da rada bere. »Najraje prozo in poezijo
domaèih avtorjev. Rada posluam tudi
glasbo, se ukvarjam z roènim delom,
uivam v naravi in spremljam
vsakodnevne dogodke.
ivim in sreèna sem!«
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Pieta: Danica Zorko, Neva eleznik in foto: Neva eleznik

NA PRIREDITVAH TEK IN HOJA ZA UPANJE V LJUBLJANI, MARIBORU
IN DOLENJSKIH TOPLICAH SMO UDELEENCE SPRAEVALI, KAKO
OCENJUJEJO NOVICE EUROPE DONNE.

Jelka Brulc, upokojena specialna
pedagoginja za duevno prizadete iz
Vitovelj pri Novi Gorici. Èeprav nisem
bolnica in nimam tovrstnih izkuenj, sem
èlanica ED in se Novic ED vselej razveselim;
tako me napolnijo, da pravzaprav nièesar ne
pogream. Z zanimanjem sledim objavljenim
temam e od vsega zaèetka, odkar izhajajo, in
z njimi seznanjam tudi druge, ki jih e ne
poznajo. Nedavno sem revijo poklonila mladi
bolnici, ki se je prav zaradi Novic vèlanila v
Europo Donno. Ugotovila je, da so ji
objavljeni prispevki v veliko oporo in da
pozitivno vplivajo na bolnika.
Dobrodoli bi bili tudi nasveti, kako
pomagati ne le svojcem oje primarne
druine obolelega za rakom (mou, eni,
otrokom), temveè tudi èlanom ire druine
(materi, oèetu, bratom, sestram), ki se jih
bolezen drage osebe tudi moèno dotakne.

Metka Semrajc Slapak, vzgojiteljica v
otrokem vrtcu s Senovega. Ker sem
ozdravljenka, ki je za rakom dojk zbolela
pred tirimi leti, vsake Novice ED prav
nestrpno èakam vsakega èetrt leta. Ko jih
dobim, sedem in berem, ne glede na to, kaj
delam. Spravljene imam vse, od tiste prve
tevilke, ki mi jo je dala Mojca Senèar. Tudi
zaradi odliènih prispevkov o jogi. Joga je
zakon! Novicam prosim nièesar ne odvzemite,
piite o vseh rakih, da jih bo bralo e veè
ljudi. Rada jih bere tudi moja e vedno
vitalna 88-letna stara mama. Predlagam, da
bi objavljali tudi pogovore s partnerji,
njihovo doivljanje bolezni, njihove stiske,
njihov pogum in upanje, ali morda otroke
iskrice, ki znajo biti zelo prisrène.

Amela Duratoviè, sluba za odnose z javnostjo
Onkolokega intituta.
Ponosna sem na to, da sem nekaj èasa kot novinarka
sodelovala pri nastajanju Novic ED. Vsebinsko so ves èas zelo
bogate in niso namenjene samo bolnicam in bolnikom, ampak
tudi vsem zdravim ljudem, saj spodbujajo zdrav naèin
ivljenja in miljenja. Naj povem, da Novice ED zelo radi
berejo tudi zdravniki, medinske sestre in drugo osebje, ki
dela v bolninici. Zdravstvenim delavcem koristijo zato, ker
dobro informirani bolniki potem manj spraujejo. Hkrati
Novice ED uèijo tudi zdravstveno osebje, da je treba z
bolniki ves èas prijazno komunicirati in jih naroèati na ure,
da èim manj èakajo. Èe bolnik zdravniku zaupa in se ta zna z
njim prijazno sporazumevati, se bolnik hitreje pozdravi.
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Z

animalo nas je, ali so morda preveè
ali premalo strokovne, kaj
pogreajo oziroma katere teme bi
dodali in katere izpustili.

Mirjam Fakin, dipl. oec. iz Maribora,
organizatorica Teka in hoje za upanje v
Mariboru. Novice ED so mi veè, rada jih
berem, èeprav nisem bolnica. V njih je toliko
pozitivnih primerov, ki delujejo dobrodejno
na bolne in zdrave. Navduuje me tudi
pozitivna naravnanost ljudi pri Europi
Donni in njenem glasilu. K organizaciji
mariborske prireditve me je pritegnila
prijateljica Alenka Vodiek.

Cirila Poljanek, uslubenka v pokoju iz
Cerknega. Novice ED vsake tri mesece
preberem vse, od A do . Nièesar ne
pogream in nièesar ne bi dodajala, pa tudi
odvzemala ne bi. Bi pa lahko pogosteje
izhajale.
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Dragica Buga, strokovna organizatorica
rekreacije in vodja telovadbe, prilagojene
bolnicam po operaciji raka dojk, iz
Ljubljane. Dejavnost Europe Donne in
Novice ED spremljam e od vsega zaèetka.
Revija je vsebinsko pestra, dragocene so
predvsem novosti v medicini in druge
strokovne teme, pa tudi izpovedi, zgodbe
bolnic in najrazlièneje informacije. Sama se
e nisem odloèila, da bi predstavila svojo
bolezen, zato pa sem se udeleila prav vseh
dosedanjih tekov v Ljubljani.

Marjanca kofic, vija medicinska sestra iz
Ljubljane. Revija je vsebinsko ravno prav
uravnoteena, informativna, izkustvena in
poljudnostrokovna hkrati. Absolutno prav
je, da obravnava vse rake in ne zgolj raka
dojk. Morda ne bi bilo napak, èe bi dodali veè
napotkov bolnicam, kako naj zaivijo po
zdravljenju, s poudarkom na tem, kaj smejo
poèeti. V procesu zdravljenja izvedo namreè
veè o tem, èesa ne smejo, kot o tem, kaj lahko
in kaj je absolutno priporoèljivo.

Barbara Kuhar Kumar iz Slovenskih
Konjic. Udeleila sem se letonjih dveh
Tekov za upanje, v Ljubljani in Mariboru.
Za rakom dojk sem zbolela pred dobrega pol
leta, stara 33 let. Dojko so mi odstranili
julija, nadaljnje zdravljenje me e èaka. Naj
vam e zaupam, da sem za Europo Donno
vedela, e preden so mi postavili diagnozo.
Novice ED prebiram z velikim zanimanjem, z
izpovedmi bolnic se poistovetim, strokovne
teme pa so sploh dobrodole in uporabne,
e posebno o hormonsko odvisnem raku.

DRAGOCENE NOVICE ED
Pie: Metka Kleviar

VSAK DAN IZGOVORIMO VELIKO BESED. NEKATERE SE
NAS DOTAKNEJO, BOLJ ALI MANJ, VEÈINA TEH BESED PA
GRE MIMO IN SE JIH NITI PRAV NE ZAVEDAMO.

V

èasih intenzivno razmiljamo o
neki stvari, na primer o kakni
teavi, s katero se sreèujemo.
Lahko se dolgo ukvarjamo s tem, pa ne
moremo priti do primernega sklepa. Iz
svojih izkuenj bi lahko rekla, da mi je pri
tem pogosto v veliko pomoè, èe ta svoja
razmiljanja napiem na papir. Prej misli
begajo sem in tja, ko pa jih napiem, jih
moram urediti in ele takrat postanejo
del mene, moja last. Vse skupaj
nenadoma zasije v drugaèni luèi in tudi
reitev je potem pogosto lae najti.
Tako se mi zdi tudi pomembno, da imajo
razliène skupine ljudi, ki se sreèujejo z
nekim ivljenjskim problemom, svoje
glasilo. Tam lahko zapiejo svoja
razmiljanja, svoje bojazni, svoje naèrte,

svoja iskanja reitve in e marsikaj
podobnega. Prav v taknih glasilih
najdemo tudi veliko upanja, ki pomaga e
vsem drugim.
Novice Europe Donne se mi zdijo prav
posebno dragocene, ne samo za enske,
ki se sooèajo z rakom dojk, ampak za vse.
Gre za èudovito ozaveèanje ljudi in za
zelo dobro pomoè. Poleg tega je sreèa e
ta, da je urednica izkuena novinarka, saj
je v medijskem svetu potrebno tudi
doloèeno znanje s tega podroèja, ki ga
veèina nas nima.
Vsaka tevilka Europe Donne je zanimiva,
z zelo pestro vsebino, vedno aktualna.
Govori o stvareh, ki zadevajo vse nas, s
poudarkom na premagovanju raka dojk.
Kaj storiti, da ga èim prej odkrijemo, da
47

ga èim prej zdravimo in da tudi po
konèanem zdravljenju èim bolj polno
ivimo. Ne samo v tehniènem smislu,
veliko je govora tudi o duevni in
duhovni podpori, kar vse skupaj spada k
celostnemu pristopu. Vse je napisano v
zelo razumljivem jeziku, tudi ko
spregovorijo zdravniki specialisti.
Pomembno se mi zdi e, da izhajajo
Novice ED kot priloga revije, ki ima zelo
irok krog bralk in bralcev, ter v dovolj
visoki nakladi. Èe bi v tem trenutku
nehala izhajati, bi jo zelo pogreali.
Èasopis, ki izdaja Novice ED kot prilogo,
ima e dodatno pomembno poslanstvo.
Upam, da bodo Novice ED e dolgo
ozaveèale slovenske enske in moke.
Pravzaprav sem preprièana, da bo tako.
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Strah in pogum
PIEM, TOREJ SEM

Mojca Vivod Zor iz Ljubljane

7. decembra 2011 nika

IVA

Pie: Anita mahar in foto osebni arhiv

»HUDOBNI SULTAN, RESDA SI VIDETI
SHIRAN IN UPADEL, TODA MORDA
GRE ZA KAKNO TVOJO NOVO
STRATEGIJO. KDO VE, KAJ SE SKRIVA V
TVOJEM ZLOBNEM SRCU, V TVOJIH
POKVARJENIH MOGANIH. MORDA SI
SE SAMO IGRAL Z MENOJ IN MI DAJAL
LAEN OBÈUTEK MOÈI. PRAV
NIÈESAR TI NE VERJAMEM VEÈ. SAMO
E ENO MOJO ZGODBO DOBI

«

TAKO MOJCA VIVOD ZOR,
PROFESORICA SLOVENSKEGA IN
ANGLEKEGA JEZIKA, V SVOJI KNJIGI
NAGOVARJA »ZLOBNO, SOVRANO
BITJE« V OBLIKI TUMORJA, KI JE PO
NJEJ RAZPLETLO SVOJE MREE IN S
KATERIM SE JE BORILA ZA SVOBODO.

Mojca Vivod Zor

ZA IVLJENJE. IN ZMAGALA.

N

jena zgodba s »sultanom« se je
zaèela pred slabimi estimi leti.
Avgusta je pri svojem ginekologu
opravila ultrazvok dojk, ki ni pokazal
nièesar, februarja pa so v desni dojki
odkrili velik tumor. Pravzaprav ga je
zatipala sama. »Poleg rednega dela sem
tudi veliko lektorirala, po navadi zveèer.
Tako sem sedela za mizo, naslonjena na
roko, in z grozo zatipala zatrdlino v dojki.
Takoj sem poklicala hèer, ki je medicinska
sestra, in ob otipu je kar spreminjala
barve, tako je bila okirana.« Tudi
ginekolog, pri katerem je bila pred
osmimi meseci, ob ponovnem pregledu ni
mogel verjeti  bulica je merila e 2,8
centimetra! »Moj rak je bil torej
hormonsko odvisen, zelo invaziven in
hitro rastoè. Morda bi ga prej odkrili z
mamografijo. Saj sem razmiljala o tem,
da moram pri petdesetih na mamografijo.
Potem sem pa kar odlaala in pri 52 letih
se je zgodilo, kar se je. Zato je zelo
pomembno, da si enske redno, vsak
mesec same pregledujemo dojke,

mamografija na dve leti, kot svetujejo
zdravniki, je premalo, vsaj v primeru hitro
rastoèega hormonskega raka,« pravi
iskreno.

SAMO KARCINOM JE, NI RAK!
Biopsijo je opravil dr. Lukiæ, ki ji je
povedal, da gre za karcinom. Kar je za
Mojco Vivod Zor v tistem hipu pomenilo
olajanje! »Vesela sem bila, da nimam
raka, ampak le karcinom! To so take male
prevarice, ki si jih èlovek zamisli. Jaz pa
sem jezikoslovka in zato e bolj dovzetna
za besede. Rak je beseda, ki jo veèina ljudi
teko izgovori. Vendar bi bilo bolje, da jo
èim prej udomaèimo in ji tako
odvzamemo negativni prizvok.«
Vsekakor pa si je elela, da gre stvar èim
prej iz njenega telesa. Kirurg dr. Erik
Brecelj ji je glede na izvide predlagal, da
izree le tumor in tkivo okoli njega.
»Operacije me ni bilo popolnoma niè
strah. Res pa sem bila e pred njo èisto na
dnu. Me je pa vpraal, kaj naj naredi, èe
se med operacijo izkae, da je treba
48

odstraniti dojko. Seveda sem bila za to, da
jo odstrani. Na rekonstrukcijo pa e
nisem bila pripravljena. To je bilo e
preveè zame. Lahko sem 'prebavila', da
imam karcinom in da bo potrebna
operacija. Obstaja pa meja, ki si jo sam
odredi  toliko lahko prenese, veè pa
ne.«
Zaradi suma, da se je rak e raziril na
bezgavke, je morala e na igelni ultrazvok.
Kot pravi Mojca, je bila to zanjo ena
najhujih preizkuenj. »Najprej niso nali
ustrezne igle in so morali uporabiti veèjo.
Zdravnica je nekaj kazala in razlagala
trem tudentom, ki so bili prisotni pri
pregledu; mimogrede, nihèe me ni
vpraal, ali smejo biti zraven. Saj vem, da
se morajo uèiti, vseeno pa bi bilo lepo, èe
bi me kdo kaj vpraal. Sliala sem samo
besedi 'ni odboja'. Nisem vedela, kaj to
pomeni, po vedno bolj zgroenih obrazih
tudentov pa sem spoznala, da je zadeva
resna.«
Zelo resna, saj je bilo rakavih kar 28
bezgavk, ker se je rak e raziril v limfo.
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Tako so ji med operacijo odstranili
èetrtino dojke in vse bezgavke, èeprav ji je
kirurg takoj po operaciji omilil resnico in
dejal, da jih je odstranil le polovico.
»Veste, dr. Brecelj ima èudovit obèutek za
to, koliko lahko nekdo e prenese, in
oèitno je ocenil, da bi bila resnica zame
tisti hip prehuda. Je bilo kar prav, da je
tako naredil. Saj kasneje sem izvedela vse.
Sem zelo za resnico, a je dobro, da jo
zdravniki razkrivajo postopoma, po
odmerkih,« je pohvalila kirurga.
Pravzaprav ima za vse osebje
Onkolokega intituta same pohvalne
besede. »Vsi, zdravniki, sestre, strenice,
snailke, so prijazni. Znajo s pacienti,
morda tudi zato, ker se tolikokrat sreèajo

sreèanje s prostovoljko Drutva
onkolokih bolnikov Slovenije v bolninici
zelo koristilo in tudi sama se je dejavno
vkljuèila v vse dejavnosti drutva.
Lektorira broure in zloenke, knjige ter
prispevke njihovega glasila Okno, kot
prostovoljka sodeluje v programu Pot k
okrevanju. Vsak dan je na Onkolokem
intitutu v Ljubljani v info centru deurna
ena od nekdanjih bolnic za pogovor in
informacije tistim, ki se spopadajo z
rakom. »Sreèala sem same èudovite
prostovoljke, tako da imam res dobre
zglede. Zdi se mi prav, da delim svojo
pozitivno izkunjo z novo obolelimi
bolniki. In ker je bolnikov vse veè, je
ozaveèanje o raku e toliko bolj
pomembno.«

»PO OPERACIJI SEM BILA V
BOLNINICI SEDEM DNI, PO
NOVIH SMERNICAH BI BILA LE
TRI. PA SE MI NI ZDELO, DA
SEM BILA TAM PREDOLGO.
POTREBUJE ÈAS, DA TE
FIZIOTERAPEVTKA NAUÈI VAJ,
DA SREÈA PROSTOVOLJKO, DA
PRIDE K SEBI.«

SAMOZDRAVLJENJE  S PISANJEM

s hudimi diagnozami. Moram pa reèi, da
sem bila zelo prizadeta, ko sem brala o
krajanju lealnih dob. Jaz sem bila v
bolninici po operaciji sedem dni, po
novih smernicah bi bila le tri. Pa se mi ni
zdelo, da sem bila tam predolgo.
Potrebuje èas, da te fizioterapevtka nauèi
vaj, da sreèa prostovoljko, da pride k
sebi. Veste, doma nimajo vse bolnice
odliènih razmer za poèitek in okrevanje
in bi jim kaken dan veè v bolninici
priel prav.«
Odkar je poblie spoznala razmere na
Onkolokem intitutu, Mojca Vivod Zor
vneto spremlja razprave o zdravstvenem
sistemu in razmerah v zdravstvu, veèkrat
se tudi javno oglasi. Kot pravi, ji je

Mojèini hèeri in vnuèek  z nasmehom
ivljenju nasproti!

To je bil tudi eden od razlogov, da je
Mojca Vivod Zor v samozalobi izdala
svoje dnevnike zapiske. Med
zdravljenjem si je zapisovala dogodke,
predvsem svoje misli, obèutke, strahove,
pa tudi opaanja in elje, vse z dobro
mero humorja, tudi èrnega, in nekaj
domiljije. Po operaciji je morala kar
naprej razlagati svojo zgodbo, zato se je
odloèila, da jo bo kar napisala. Knjigo je
naslovila Tukaj se povest ne sme
konèati. Ta verz Toneta Pavèka ji je
namreè odmeval v glavi, ko je izvedela za
diagnozo. Verjela je, da bo le z moèno
voljo premagala diagnozo in da bo »ob
izdatni podpori medicine, ljubezni,
prijateljstva in vere kos vsem zahtevnim
posegom«. V knjigi podrobno popie tudi
pomenkovanja z nekaterimi literarnimi
junaki, ki jih je doivljala pred operacijo
in ob najhujih trenutkih zdravljenja.
»e od nekdaj sem brala literarna dela,
tako da sem jih znala prenesti v resnièno
ivljenje. In v trenutku, ko sem bila
potisnjena v kot, sem z nekaterimi
osebami iz literature (denimo z Julianom
Sorelom iz romana Rdeèe in èrno) delila
izkunje.«
Naslovnico je naredil eden od njenih
dijakov s Srednje medijske in grafiène
ole v Ljubljani. Ker je imela operacijo
marca, je morala povedati dijakom, da je
nekaj mesecev ne bo. »Èe bi se to
dogajalo ob koncu olskega leta, jim ne bi
povedala, da sem zbolela, zdeli so se mi
premladi. Tako sem takrat razmiljala,
èeprav verjamem, da se je e marsikdo
sreèal z rakom v svoji druini.« Odzivi so
bili razlièni, maturanti so se seveda
ustraili, kako bo z maturo, a dobila je
tudi nekaj spodbudnih pisem. Kolegi iz
slube in prijatelji so ji ves èas stali ob
strani. Predvsem pa so jo spodbujala
njena tri »srca«: mo Jure in hèeri Polona
in Luèka. Letos sta se z moem razveselila
49

Z moem Juretom; skupaj v bolezni
in zdravju, ob knjigah in za tedilnikom ...

prvega vnuèka
Ko so ji zaradi kemoterapije odpadli lasje,
je namesto grde lasulje na glavi nosila
pisane rute, ki jih je poslikala prijateljica
slikarka. Omislili sta si jih tudi hèeri in
tako so vse tri hodile naokrog s pisanimi
rutkami na glavi. In ko so ji zaèeli rasti
novi lasje, sta jo hèeri pobarvali na rdeèe,
ponosni, da se zanjo zaèenja novo
obdobje. To obdobje e traja, èeprav se
zaveda tudi monosti, da se rak vnoviè
pojavi. Hormonsko zdravljenje so ji po
petih letih e podaljali.
»Kar ustraila sem se, ko mi je moja
zdravnica, dr. Matosova, predlagala novo
zdravilo (femaro), ker so stranski uèinki
zares hudi. e zdaj imam osteopenijo.
Poznam statistiko pri moji diagnozi.
Ampak druge monosti ni. In markerji so
za zdaj odlièni. Vem, da bo priel
trenutek, ko mi bodo morali ukiniti
hormonska zdravila, a s tem se e ne
obremenjujem. Raje uivam v vsakem
podarjenem dnevu.« Seveda je njen
najveèji strah, da bi za enako diagnozo
zboleli tudi hèeri. Zato ju spodbuja k
rednemu meseènemu pregledovanju dojk
in zdravemu naèinu ivljenja. »Zdravniki
predlagajo, naj zaèneta mamografijo pri
47 letih, torej ko bosta stari pet let manj,
kot sem bila jaz, ko sem zbolela,« pravi
Mojca Vivod Zor, ki je dejavna tudi v
Europi Donni.
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Prehrana
KAJ JE ZDRAVA HRANA?
Zdrava in nezdrava hrana
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Pie: Nada Rotovnik Kozjek in fotografija Neva eleznik

Vse oblike gibanja in telesne vadbe blagodejno delujejo na zdravje. Med primerne dejavnosti
sodijo hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, tek na smuèeh. Vse je bolje kot celodnevno
leanje na kavèu. Pred telesno aktivnostjo pa je treba nekaj pojesti in med gibanjem tudi piti!

VSAK PETI ONKOLOKI BOLNIK, KI OZDRAVLJEN ZAPUSTI BOLNINICO,
UMRE ZARADI SLABEGA SPLONEGA STANJA, KI SE JE RAZVILO MED
ZDRAVLJENJEM. MNOGI BOLNIKI NE JEDO DOVOLJ OZIROMA SE NE
PREHRANJUJEJO PRAVILNO. ZATO BI MORALO POSTATI PRAVILNO
PREHRANJEVANJE V BOLNINICI IN DOMA PRIZNANI DEL ZDRAVLJENJA
IN REHABILITACIJE.

A

li sploh obstaja zdrava hrana, kaj
jesti, da ne bi zboleli, in kaj, èe
zbolimo? Preden poskusimo najti
odgovore na ta vpraanja, si poglejmo
primer, ki ga velikokrat vidim v
vsakodnevni praksi.

HUJANJE
Pri obravnavi bolnikov z rakom in tudi
drugih kroniènih bolezni se velikokrat
znajdemo pred teavo poèasnega
hujanja.
50

Takrat skuamo ugotoviti, ali bolnik huja
zaradi:
 posledic razdiralnega vpliva bolezni na
telo (danes to imenujemo kaheksija) ali
 pa se premalo oziroma nepravilno
prehranjuje.
Naj opiem primer: stareja bolnica, ki se
e dolga leta zdravi zaradi raka, je zaèela
ponovno hujati. Ugotovili smo, da se
bolezen ni ponovila, zato smo jo
povpraali, kakna je njena prehrana.
Povedala je, da nima apetita in se ji
velikokrat s hrano sploh ne ljubi
ukvarjati. Vendar nima posebnih
prehranskih teav, kot so slabosti, ali
drugih simptomov in znakov teav s
prebavili. Glede na to, da je bila e veèkrat
na posvetu pri klinièni dietetièarki, nam
je povedala, da se skua drati napotkov,
in se pohvalila, da sedaj jé tudi prut.
Na prvi pogled se je zdelo, da bolnica
nima posebnih prehranskih teav. Ker pa
je imela raka, smo vedeli, da se kot mnogi

Priloge 07.12.2011 Ni261 stran 51 /

/pucba 11:32:23

7. decembra 2011 nika

ozdravljenci boji ponovitve bolezni. e to
je lahko zadosten razlog, ki jemlje apetit.
Ali pa neugodne druinske razmere. Zato
smo jo povpraali tudi o teh dejavnikih, ki
se velikokrat odraajo pri prehranjevanju.
Bolnica je rekla, da je z njo vse dobro.
Povedala je, da je sreèna babica in da ima
zelo aktivnega moa, s katerim sta veliko
hodila hribe. Zdelo se ji je le, da je zaradi
hujanja tako oslabela, da se mora
hribom zaèasno odpovedati. Poleg tega se
ji obèasno dogaja, da tee zmore tudi
domaèe stopnice in e pri majhnih
naporih je zelo zadihana.
Èeprav je bila bolnica zelo vitka, ni bila
videti shujana. Lahko bi celo rekli, da je
imela »odlièno linijo«, ki bi ji jo lahko
zavidala marsikatera. A ker videz e daleè
ni vse, mi z njeno »linijo« nismo bili
zadovoljni. Meritve sestave telesa, ki smo
jih opravili pri bolnici, so namreè pokazale,
da ima bolnica zelo malo miic, je torej
sarkopenièna, ob tem pa ima kar nekaj
maèevja in preveè vode. Pri ponovni
meritvi sestave telesa se je izkazalo, da je
teh miic e manj in da se je pojavila
telesna oslabelost.
Podatek o pojemanju njenih telesnih moèi
je bil kljuèen za nadaljnjo obravnavo.
Danes namreè vemo, da je pojav oslabelosti
ob e prisotni sarkopeniji prvi korak na
poti k sindromu krhkosti, ki prizadene
mnoge starostnike.

PREHRANA IN AKTIVNOST
Ker si je bolnica vestno zapisovala
jedilnik, smo takoj videli, kje je problem.
Bolnica je sicer upotevala nasvet kliniène
dietetièarke, ki ji je priporoèala uivanje
pestre in kakovostne hrane, e zlasti
dober (zadosten) je bil vnos beljakovin.
ivila, ki jih je izbirala, so bila
polnovredna, kasneje smo izvedeli, da
tudi èim bolj bioloko pridelana. Veliko je
jedla tudi nepredelana, skoraj presna
ivila. V svoj dnevni jedilnik je vkljuèila e
nekaj prehranskih dodatkov, kot so
vitamini, matièni mleèek, koencim Q10
itn. Redno je uivala tudi prehranski
dodatek v obliki enteralnega napitka, ki
vsebuje zdravilne odmerke maèob
omega3.
A glej ga, ment, skoraj niè ni pila. Zjutraj
je la na sprehod brez zajtrka, na teèe. In
ker jo je ta sprehod vedno bolj utrujal, ji
je potem tudi kasneja priprava hrane
povzroèala e dodaten napor. Pogosto
pred poldnevom ni pojedla niè
konkretnega. Torej ni bilo niè èudnega,
da jo je gibanje èedalje bolj utrujalo.
Njen jedilnik je na prvi pogled videti
odlièen za tistega, ki je predebel in se mu
je ravnokar pojavila sladkorna bolezen.
Bolnica je sicer zauila veliko kakovostnih
polnovrednih ivil, a izredno majhno

kolièino sladkorjev. Vnos teh je bil tako
nizek, da ni zadostoval niti za polovico
njenih aktivnih dnevnih potreb.
Do tega pa ni prilo po nakljuèju. Bolnica
se je naèrtno izogibala sladkorju, pa ne
samo belemu, tudi ivilom, ki
predstavljajo obièajno dnevno obliko
vnosa sladkorjev. Razen polnozrnatega
krha ni uivala nobene druge oblike
pekarskih izdelkov, prav tako na njenem
kroniku ni bilo veè mesta za pagete,
krompir in ri. Sladice je popolnoma
izkljuèila s svojega jedilnika. Povedala je,
da tortico samo poskusi, ostanek pa poje
mo.

ZA VEÈINO, TUDI BOLNIKE, JE E
VEDNO NAJBOLJA VSAKODNEVNA
PREHRANA, PRI KATERI
UPORABLJAMO IVILA LOKALNEGA
IZVORA, KI SO NA NAEM JEDILNIKU
E LETA. OB TEM POSKRBIMO ZA TO,
DA IVIL NE UNIÈUJEMO Z
AGRESIVNO PRIPRAVO, PRETIRANIM
PEÈENJEM, GANJEM, CVRENJEM,
TEMVEÈ JIH PRIPRAVIMO LE TOLIKO,
DA SO LAHKO PREBAVLJIVA. DOBRA
OSNOVNA PREHRANA PO NAVADI
TUDI NE ZAHTEVA NOBENIH
POSEBNIH PREHRANSKIH DODATKOV.
Paè pa so se na njenem jedilniku
razbohotile zelenjava in stroènice vseh
vrst v spremljavi kakovostnih
beljakovinskih virov, mesa in skute. Pa e
ta je bila kozja. V svoja shujana prebavila
je torej tlaèila ivila, za katera je potrebna
kar neke vrste »prebavna kondicija«, da
jih organizem lahko predela in iz njih
vsrka posamezna hranila: aminokisline,
sladkorje, maèobe in ostala
mikrohranila. Ko shuja telo, pa
»shujanjo« tudi èrevo in preostali deli
prebavil. Zato je vsaj v prvih fazah po
tekih boleznih potreben prilagojen vnos
ivil, ki vsebujejo hranila v takni obliki,
da so za telo lahko dostopna. e posebno,
kadar bolnik v fazo okrevanja po
zdravljenju vkljuèi tudi telesno aktivnost.
Takrat so beli pageti bolji kot
polnovredni! In po jutranjem vzponu na
hrib, e bolje pa pred njim, je bela
emljica z marmelado ali medom skoraj
idealen obrok. Zraven pa kozarec soka ali
sladkanega èaja.
Da, bolnica se je odrekla tudi marmeladi,
medu in sokovom, ker vsebujejo
sladkorje. Sliala je namreè, da sladkorji
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pospeujejo rast tumorjev. Ob tem je ni
zanimalo, da je ta mehanistièna
predpostavka zrasla na zelniku tistih, ki
tumorske presnove ne poznajo, e manj
pa poznajo presnovne zakonitosti v telesu
kroniènih bolnikov. Zato je pila izkljuèno
vodo. Pravzaprav premalo vode, pa e to
ne navadne, temveè tisto, ki jo prodajajo
kot ivo vodo
Lahko bi rekli, da je bolnica pretiravala z
zdravo hrano.
Ponovimo: èudena ivila ali dodatki za
moè ne obstajajo, hrana mora biti èim
bolj normalna, tako da je v njej zadosti
energetskih virov, tudi iz sladkorjev.
Predlagali smo ji, da obdri enak vnos
beljakovin, zlasti iz mesa in mleènih
izdelkov. Zjutraj in pred vsako telesno
aktivnostjo bo morala zauiti lahek
obrok. Za aktivnosti, ki so dalje od pol
ure, smo ji svetovali energetske pijaèe,
lahko tudi sokove ali sladkan èaj.
Spodbudili smo jo, naj se ne izogiba hoji
po stopnicah, ker je to odlièna vaja za
moè.
Rezultati so bili hitri in dobri. Bolnica se
je e takoj zaèela poèutiti bolje, oslabelost
je popolnoma izginila in èez mesec dni je
zaèela rasti tudi njena miièna masa. Vsak
trend rasti miiène mase pri starostniku
pa je izredno dober kazalnik, da je
terapija na pravi poti.
Polnovredna in kakovostna ivila so
nedvomno dragocen vir tevilnih hranil, a
nekatere oblike so izredno teko
prebavljive in hkrati tudi neprimerne za
prehrano pri telesni vadbi. Preden se
zanje odloèite, se obrnite na strokovnjake,
in ne pozabite, da je najbolja tista hrana,
ki najblije zraste. Blagohotno pa bi vam
svetovala, da pozabite na prehranske
dodatke, ki naj bi delali èudee.
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pogib nazaj je torej pravi izziv
tako za nao duevnost kot za
telo, ki bosta ob njem izkusila
majhno zmago in poivljajoè obèutek, ki
se le redko lahko izrazi.
Zakloni so skupina asan, pri katerih je
hrbtenica nagnjena ali, natanèneje
povedano, upognjena nazaj. Za
marsikatero je e samo misel na to, da bi
se upognila torej ravno nasprotno kot pri
predklonu, ki je naa dobra znanka,
skoraj nemogoèa. Saj se bom zamajala,
zanihala v eno stran ali celo padla! A
seveda ne gre za to, da se bomo vrgle
vznak, in to po monosti stojé, ampak se
bomo podale v to neobièajno smer lee
na trebuhu in kleèe na kolenih ter z nekaj
izpolnjenimi pogoji. In znova in znova si
bomo priklicale v spomin prijazen
opomin, da bomo preizkuale poloaj,
torej novo smer, z najveèjo mono
pozornostjo in skrbnim zaznavanjem
svojih meja, prek katerih v nobenem
primeru ne bomo le.

Joga po bolezni in zmanjani telesni sposobnosti7. dec16
embra 2011 nika

POIVLJAJOÈI
ZAKLONI
Pie: Alenka Lobnik Zorko, ilustracije: Nadja inkovec

ZAKLON ALI UPOGIB HRBTENICE NAZAJ JE POLOAJ, KI JE ZA TELO
SKORAJDA NEZNANKA. NE LE, DA GA NI NAVAJENO, TUDI SMER JE  V
PRIMERJAVI S PREDKLONOM, KJER JE VSE DOBRO VIDNO  NEKOLIKO
NEPREDVIDLJIVA.

ZAKLON POTREBUJE
URAVNOTEENOST
Asane iz skupine zaklonov so poloaji, ki
hrbtenico izredno poivljajo. To pomeni,
da poveèujejo njeno prekrvljenost in jo
zato ogrejejo, s tem pa poveèujejo njeno
pronost in gibljivost. Pri upogibu nazaj
se v zadnjem delu telesa zapiramo,
medtem ko sprednjega odpiramo:
raztegujemo v irino in dolino oziroma
viino. Ko po operaciji dojk ali kakrnem
koli operativnem posegu v trebuhu ali v
sprednjem delu telesa èutimo
zategnjenost, slabo gibljivost ali celo
boleèine, potisnemo zaklone za nekaj
èasa na stranski tir. ele ko èutimo, da bi
se lahko podale v preizkuanje svojih
meja na tej strani telesa, zaènemo.
Zakloni zahtevajo tudi gibljiv in zdrav
ledveni del hrbtenice, zato upotevamo
tudi to. Pogum torej DA, a z vso
budnostjo. Èeprav se slii bojevito, vendar
je res, da smo pri jogi na neki naèin
nenehno na prei. A biti na prei pomeni
v tem primeru samo to, da smo z umom
pri stvari: pri svojem telesu, dihanju in
poèutju  tukaj in zdaj. Delamo iz svoje
notranjosti, kar zagotavlja svojevrstno
uravnoteenost, ki nam pove, kdaj
delamo pravilno. Ob tem ima nekaj
opraviti tudi zanos, ki nas preplavi, ko se
zasidramo v poloaju in nezmotljivo
zaèutimo, da je to tisto pravo.

1. Krokodil:
leemo na trebuh. Èe je pritisk na dojke
neprijeten, si pod trebuh poloimo
preganjeno brisaèo ali odejo. Pokrèimo
komolce, èelo naslonimo na prekriane
dlani ali podlakti. Pustimo, da padejo

1. Krokodil

2. Kobilica

stopala narazen, in zdaj prek sprednjega
dela telesa z IZDIHOM »odloimo« teo
na tla. Mirno dihamo in zaznavamo, kako
se ob vsakem VDIHU prsni ko raziri in
lopatici oddaljita druga od druge ter kako
se ob vsakem IZDIHU zgornji del trupa e
bolj priblia tlom.

2. Kobilica:
po nekaj VDIHIH in IZDIHIH iztegnemo
roki nazaj ob telesu, dlani so obrnjene k
tlom, èelo je na tleh oziroma naslonimo
na tla brado. Prizemljene prek sprednjega
dela telesa, in e posebno spodnjega dela
trebuha in sramne kosti, èutimo prijetno
raztegnjen zadnji del vratu.
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Opremo se na dlani, stisnemo miice v
spodnjem delu trebuha (miice
medeniènega dna), VDIHNEMO,
dvignemo od tal glavo in noge. Hrbtenica
je v zaklonu. Kobilico pa lahko naredimo
tudi drugaèe: hkrati z nogami in glavo
dvignemo od tal tudi nazaj iztegnjene
roke, s èemer posnemamo kobilico v letu.
Èe imamo kakrne koli teave z vratom,
dvignemo samo noge  ne glede na to, ali
smo zdaj v zadregi, ali je to sploh e
kobilica ... Naredimo pa lahko tudi tako,
da dvignemo najprej eno nogo, jo
odloimo, nato drugo itd. Mirno dihamo.
Kobilico konèamo tako, da se poèasi
spustimo nazaj na tla in glavo previdno
obrnemo v eno stran.
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3. Poloaj otroka:
z okroglim hrbtom pokleknemo, blago
nazaj iztegnjeni roki sta zdaj z dlanmi
obrnjeni proti stropu, glavo naslonimo na
tla s èelom, sprostimo ramena, predel
lopatic, ledveni del hrbtenice; sprostimo
napetost v dimljah in se ob IZDIHU
spojimo s tlemi. IZDIH je, kot vemo, tista
dihalna faza, v kateri se prepustimo in
sprostimo  telesno in duevno. Èe
zadnjice ne moremo odloiti na pete,
poloaj otroka ne bo sprostilni poloaj,
kar je njegova naloga.
Èe je tako, si med zadnjico in pete
potisnimo preganjeno odejo. Èe glava
obvisi v zraku, si podloimo èelo na pesti,
na penasti kvader ali preganjeno brisaèo.
Èe je poloaj neprijeten za kolena, si jih
podloimo. Poèivamo.

3. in 5. Poloaj otroka

napetosti in s tem ne izgubimo nadzora
nad vratnim delom hrbtenice. Tudi miice
medeniènega dna e vedno stiskamo. Èe
nas bolijo kolena, si jih podloimo s
preganjeno odejo.

5. Poloaj otroka:
poèasi in previdno sedemo spet na pete,
upognemo hrbtenico naprej in se
spustimo v predklon  v poloaj otroka.
Po naporni prejnji asani si vzamemo èas
za poèitek in podoivljanje obèutkov, ki
jih je nae telo tako polno.

6. Sedeèa palica:

4. Kamela

4. Kamela:
zgornji del trupa poèasi zravnamo, nato
pa gremo e vie, tako da kleèe na
kolenih zadnjico odlepimo od pet in meè,
ter se namestimo v poloaj visokega ali
dvignjenega diamanta. VDIHNEMO,
stisnemo miice medeniènega dna in
gremo najprej z eno iztegnjeno roko
nazaj prek glave, dokler se s prsti ne
primemo za peto. Vrat pri tem
upogibamo nazaj z najveèjo pozornostjo,
medenico oziroma trebuh potiskamo
naprej. To je zdaj polovièna kamela, ki je
morda edina kamela, ki jo zmoremo.
DIHAMO. Èe je s sprednjim delom telesa
vse v redu, èe ni teav v ledvenem ali
vratnem delu hrbtenice, po enakem
postopku pripeljemo nazaj e drugo roko.
Mirno DIHAMO. Iz poloaja se vraèamo
tako, da med tem, ko nesemo naprej eno
ali obe roki, nikakor ne popustimo

èas je za sprostitev kolen, zato sedemo in
noge poèasi iztegnemo pred seboj.
VDIHNEMO in se v trupu zravnamo,
iztegnjeni roki sta ob bokih oprti na
dlani. Èvrsto prizemljene prek zadnjice,
zadnjega dela stegen, meè in pet se zdaj
preselimo v poloaj, ki je prispodoba
varnega stika s podlago.
Mirno DIHAMO,
nikamor ne hitimo.
Podoivljamo
zaokroeno zaporedje,
ki smo ga izpeljale.
Raziskujemo in
uivamo v mnoici
drugaènih, novih
zaznav, ki so se
pomikale po telesu.

malo stisniti zobe in si po nasvetu
fizioterapevtke e v bolninici ali na
prvem kontrolnem pregledu po operaciji
zapomniti, da bo treba zaèeti
razgibavanje, ki nam ga pokaejo. Èe bi
namreè hrbet predolgo upogibale in roko
tièale k trupu, bi tvegale zakrèenost
miic, negibljivost ramena, morda celo
limfedem oziroma zatekanje roke. Poleg
natetega bi medrebrne miice, ki
sodelujejo pri dihanju, otrdele in se
skrajale ter postale neprone. VDIH in
IZDIH bi postala plitva, pljuèna
zmogljivost bi se zmanjala, telo bi
posledièno dobilo premalo kisika in se
tudi ne bi dovolj dobro znebilo postanega
zraka. Posluajmo in upotevajmo
nasvete, ki jih dobimo iz prve roke v
bolninici, nato pa si zlagoma upajmo vse
veè. Joga je celovita vadba, zato bodite
gospodarne s svojim èasom in jo uvrstite
na svoj dnevni red.

ZAKLONI IN DIHANJE
Po operaciji dojk bi od
vsega hudega v telesu in
dui najraje zavzele
naprej skljuèen zgornji
del trupa. Da bi ga
seveda zavarovale. Po
odstranitvi bezgavke ali
bezgavk bi tudi roko
najraje stisnile k trupu.
Prve dni seveda DA,
potem pa bo treba
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6. Sedeèa palica
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Sos
STAREJI ZA STAREJE
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Pie: Neva eleznik

Ljudje v ljubljanskih velikih blokih in
stolpièih se ne poznajo med seboj,
sosedske pomoèi je premalo, stareji
ljudje pa so nezaupljivi in ne odpirajo vrat
neznancem, èeprav pozvonijo zgolj zato,
da bi jim pomagali. Zato so se v zvezi
odloèili, da spodbudijo vse starostnike, ki
potrebujejo kakrno koli pomoè. Kako?
Samo zanje so odprli telefonsko tevilko
051 442 496. Na to tevilko lahko od
ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
poklièe vsakdo, ki ima veè kot 65 let in
potrebuje pomoè. Na ZDUS lahko polje
tudi pismo, in sicer na naslov ZDUS,
Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali na
elektronski naslov: info@zdus-zveza.si.
Tiste, ki jim bodo pisali ali jih bodo
poklicali, bodo v nekaj dneh obiskale
prostovoljke. Potem bodo k njim
prihajale, tudi vsak dan, èe bodo eleli.
Skupaj bodo spili kavo, prebrali èasopis,
pospremile jih bodo k zdravniku, jim
pomagale dobiti socialno pomoè, kaj
skuhale, tudi v trgovino bodo le itd. Tako
stareji ne bodo veè tako sami s svojimi
teavami.
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Hkrati ZDUS prosi vse mlaje upokojenke
in upokojence, ki bi radi postali
prostovoljci ter sebi in drugim polepali
in izpopolnili ivljenje, naj prav tako
poklièejo ali piejo na omenjeno tevilko
ali na enega od naslovov.

Foto: thinskockphotos.com

V

Sloveniji ima aktivno prebivalstvo
dvoje hudih teav. Ko imajo otroke
majhne, si zaradi zaposlitve
pogosto ne upajo na bolniki dopust, èe
zbolijo. Pa tudi taknih agencij, ki bi
varovale otroke, ki niso veè hudo bolni,
ni. Ko so v zrelih letih, pravzaprav na
vrhuncu moèi, pa njihovo pomoè pogosto
potrebujejo njihovi stari. Takrat je e
huje, saj ti za bolnega oèeta ali mamo
nihèe ne da bolnikega dopusta, domov
za stareje pa je  vsaj v Ljubljani 
premalo!
Hkrati vsi vemo, da je odhod v dom
skorajda za vsakega èloveka v letih, ko je
obièajno navezan na svoj dom in okolje,
kjer je ivel vse ivljenje, zelo boleè. Zato
si Zveza drutev upokojencev Slovenije
(ZDUS) prizadeva za to, da bi èim veè
starejih ljudi, èe si to le elijo in zmorejo,
èim dalj ivelo doma. V visoki starosti
mnogi potrebujejo pomoè, spotljiv odnos
in toplo besedo. Pa vsega tega nimajo. Da
bi se ivljenje seniorjem vsaj malo
izboljalo, je ZDUS leta 2004 zaèela akcijo
stareji starejim, ki je povsod po Sloveniji
imenitno zaivela, razen v Ljubljani.

V visoki starosti skoraj vsakdo potrebuje vsaj
malo pomoèi, spotljiv odnos in toplo besedo.
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