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 LIMFEDEM
 BARBRA DRNAÈ IN NJEN BOJ Z RAKOM
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Seminar

septembra 2012 nika
Seminar Europe Donne  9. in 10. novembra v5. Portorou
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Uvodnik
TEK IN HOJA ZA
UPANJE 2012
*
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Pie: Ada Gorjup, sekretarka in zakladnièarka ED
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nogi izmed nas smo se v
ivljenju sreèali s trenutki, ko
smo potrebovali soèutje. Morda
v obliki prijazne besede, dejanja ali
materialne pomoèi. Vzroki za to so lahko
razlièni: naravne nesreèe, hude bolezni,
izguba blinjih ali drugi neprijetni
dogodki, ki jih prinaa ivljenje. Kdo
izmed nas je lahko deleen tega
plemenitega èustva?
Vsi smo ga lahko deleni, èe le ivimo v
okolju, ki ima posluh za soèloveka. Vsi
smo ga sposobni ponuditi, èe se tako
odloèimo. Vsak na svoj naèin in po svojih
zmonostih. Vedno pa strpno, prijazno in
èuteèe. Tudi spotljivo do tistega, ki
pomoè potrebuje. Z besedo, dejanji,
materialnimi ali s finanènimi sredstvi.
Soèutje je povezovalen element
medèlovekih odnosov, ki bogati in
osreèuje oba. Tistega, ki ga sprejema, in
tistega, ki ga daje.
Zato smo se èlanice in èlani ED, posebno
pa ozdravljenke, letos odloèili, da bomo
jesenski Tek in hojo za upanje posvetili
posebnemu namenu  materialni podpori
socialno ogroenih otrok v Sloveniji.
Povezali smo se z Zvezo prijateljev
mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je na
tem podroèju najbolj prepoznavna in
uspena. Otrokom, ki so v stiski, elimo
sporoèiti, da v svoji stiski niso sami.
Posebno sporoèilo naega zdruenja je, da
stiska ne klièe le po soèutju in materialni
pomoèi, ampak odpira tudi srce in oèi. Da
znamo z drugimi èutiti, vidimo njihovo

stisko in jim elimo pomagati. Taka
dejanja nas bogatijo in navdajajo z eljo
po boljih medèlovekih odnosih, ki so
danes tako skrhani. To je nae sporoèilo
letonjega Teka in hoje za upanje. elimo,
da bi ga slialo in se nam pridruilo èim
veè ljudi. Za pomoè otrokom, za bolje
medosebne odnose, za boljo drubo.
Vabimo vas, da se nam tudi vi pridruite
na Teku in hoji za upanje v Ljubljani,
Mariboru in Dolenjskih Toplicah ter
postanete tudi vi del mnoice, ki verjame,
da lahko vsak na svoj naèin prispeva k
boljim medèlovekim odnosom.

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, 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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Pisma, obvestila
FACEBOOK
Spotovane èlanice in
èlani!
Europa Donna Slovenija
hodi v koraku s èasom in
deluje tudi na socialnih omrejih.
Vabimo vas, da se nam pridruite na
Facebooku 
www.facebook.com/europa.donna.slovenija.

5. septembra 2012 nika

*

IZLET NA PTUJ

Èlanice Europe Donne se bomo v soboto,
13. oktobra 2012, odpravile na jesenski
avtobusni izlet proti Ptuju, kamor nas je
povabil Aktiv kmeèkih ena s Hajdine. Po
programu, ki ga je pripravila naa in
njihova èlanica Silva Brodnjak, se bomo
ustavile najprej na Hajdini, si ogledale
hajdinsko cerkev in se malce okrepèale.
Na Ptuju si bomo ogledale Mitrej, staro
mestno jedro, ptujski grad in Dominkovo
domaèijo. Po kosilu se bomo druile ob
glasbi in plesu, mogoèe bo kupiti izdelke
in pridelke z okolikih kmetij, nekaj pa bo
tudi preseneèenj. Za pokritje strokov
bomo prispevale 22,50 evra. Avtobus bo
odpeljal ob 7.30 izpred Hale Tivoli v
Ljubljani.
Prijavite se lahko pisno (Europa Donna,
Zaloka 5, 1000 Ljubljana) ali po telefonu
(01/231 21 01) oziroma po e-poti
(europadonna@europadonnazdruzenje.si), denarni prispevek pa
nakaite na TR pri NLB, tevilka: 0201
1005 1154 225, Europa Donna, Zaloka 5,
Ljubljana. Prijave sprejemamo do 30.
septembra 2012, vendar pohitite, avtobus

TELOVADBA

se hitro polni. Za dodatne informacije
poklièite v dopoldanskem èasu Darjo
Rojec (041 622 361).

JOGA JESENI
Za nami je est let vadbe prilagojene joge
za ozdravljene od raka in tiste, za katere
bi bila vadba iz kakrnega koli razloga v
obièajni skupini prenaporna. Joga bo tudi
tokrat v mali baletni dvorani Pionirskega
doma za Beigradom v Ljubljani ob torkih
 v treh skupinah: od 16.15 do 17.45, od
17.45 do 19.15 in od 19.15 do 20.45.
Zaènemo 4. oktobra 2012. Èeprav veèina
teèajnic vadbo nadaljuje, se prosta mesta
za nove e vedno najdejo. Èe bo
zanimanje veliko, bomo uvedli ob èetrtkih
pozno popoldne dodatno skupino.
Europa Donna vabi k vpisu v novi
semester do ponedeljka, 24. septembra.
Poklièite ali piite na Zdruenje ED (tel.
t. 01/230 21 01, naslov Zaloka 5,
Ljubljana, europadonna@europadonnazdruzenje.si) ali poklièite vaditeljico
Alenko Lobnik na njen prenosni telefon
(031 383 953) ali ji piite na naslov
alenkalobnik@yahoo.com.

Telovadbo za operiranke po raku dojk bomo tudi to sezono zaèele prvi ponedeljek
v oktobru v portnem drutvu GIB, na Drenikovi 32 v Ljubljani. Dobimo se torej
1. oktobra 2012 ob 16.30 in ne ob 17. uri kot doslej. Podrobneje informacije so na
voljo pri vaditeljici Dragici Buga (031 522 038) ali v D GIB (01 514 13 30). Vabljene
vse, ki se elite razgibati v dobri drubi.
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TEMNE SENCE DEMENCE

ustanoviteljica prostovoljskega programa
Resje, monosti prepoznavanja in zdravljenja
ter druge spremljajoèe pojave pa je v pogovoru
z avtorico nanizal doc. dr. Ale Kogoj, spec.
psih., vodja enote za gerontopsihiatrijo
Psihiatriène klinike v Ljubljani. Dodani so tudi
preprost test za ugotavljanje prvih znakov
demence in deset priporoèil, ki lahko demenco
prepreèijo. Knjiga, prva te vrste v Sloveniji, bo
zagotovo v pomoè vsem, ki so se e ali se bodo
sreèali z demenco. Knjiga stane v knjigarnah
24,80 evra. Èe jo naroèite pri zalobi Forma 7
(tel.: 01 257 21 71; Koprska 94, Ljubljana;
forma7@siol.net.), je treba zanjo skupaj s
potnino odteti le 20 evrov.

Demenca, ki jo je sprva teko prepoznati in
vemo o njej èisto premalo, pesti v Sloveniji
okoli 30.000 posameznikov in vsaj e dvakrat
toliko svojcev. V knjigi Adijo, grem domov , ki
je izla nedavno pri zalobi Forma 7, je
novinarka in publicistka, tudi urednica Novic
Europa Donna, Neva eleznik prepletla
izkunje in strokovne informacije o demenci
ter z njo odstrla tanèico tej e vedno
skrivnostni bolezni. Tegobe vseh vrst, ki sta
jih doivljali ob materinih demencah, sta v
knjigi obèuteno predstavili Neva eleznik in
Ana Cajnko, diplomirana socialna delavka,
specialistka na podroèju gerontologije in
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Akutalno
KAKO DO OTROKA 
KLJUB RAKU?
Neplodnost ok po bolezni

5. septembra 2012 nika

Foto: Thinkstockphotos.com

Pie in foto: Anita mahar in osebni arhiv K. M.

DIAGNOZA RAK JE ZA VSAKOGAR NAJPREJ VELIK OK, POTEM PA SE VSE
DOGAJANJE USMERI V ÈIMPREJNJI ZAÈETEK ZDRAVLJENJA IN V KONÈNI
CILJ  SOOÈENJE IN OZDRAVITEV. KO JE CILJ DOSEEN  IN NA SREÈO JE
OZDRAVLJENIH VSE VEÈ  PA SE POGOSTO ZAÈNE SOOÈANJE S
POSLEDICAMI. PRI MLADIH BOLNIKIH IN BOLNICAH JE TO PREDVSEM
VPRAANJE: »BOM LAHKO IMEL(A) OTROKA?«

K

ljub temu da obstaja veè monosti,
kako lahko bolniki pred
onkolokim zdravljenjem shranijo
svoje spolne celice oziroma genetski
material za morebitno poznejo zanositev,
jih le malo to tudi izkoristi. Razlog je al
precej banalen: s tem jih pogosto nihèe
ne seznani.
Trajna neplodnost nastane po kirurki
odstranitve spolnih lez: jajènikov pri
enski, kar povzroèi prezgodnjo

menopavzo, in mod pri mokem. Pri
doloèenih zgodnjih oblikah raka se
uporabljajo manj radikalni kirurki
postopki, agresivne terapije pa puèajo
hude posledice za reproduktivno
sposobnost. Obsevanje veèinoma unièi
spolne celice (odvisno od tega, kateri del
telesa je obsevan), kemoterapija pa lahko
povzroèa okvare na spolnih celicah, kar
zmanja sposobnost zanositve in
donositve.
24

Vendar se mnoge bolnice oglasijo na
Ginekoloki kliniki ele po konèanem
zdravljenju. »Do neke mere je to
razumljivo: ko se bolnica in zdravnik
sreèata z boleznijo, je obema prva misel
èim hitreje in uèinkoviteje zdravljenje
ter na morebitne posledice zdravljenja in
na poznejo plodnost niti ne pomislita,«
pravi doc. dr. Martina Ribiè Pucelj, dr.
med., spec. ginekologije in porodnitva,
ki si na Ginekoloki kliniki
Univerzitetnega kliniènega centra v
Ljubljani e veè kot desetletje prizadeva
ozaveèati tako bolnike kot tudi kolege
zdravnike o smiselnosti shranjevanja
genetskega materiala zlasti onkolokih
bolnic. Sodobne smernice zdravljenja raka
niso usmerjene zgolj v ozdravljenje in
preivetje, temveè tudi v ohranitev
kakovosti ivljenja in plodnosti. Pri tem
so enske v tejem poloaju, saj so
postopki zapleteneji, invazivneji in
zahtevajo veè èasa.
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KRISTINA MODIC: »PODROÈJE OHRANJANJA
PLODNOSTI BI MORALO POSTATI DEL CELOSTNE
OBRAVNAVE BOLNIKA Z RAKOM.«

»Zamrzovanje semena pri onkolokih
bolnikih poteka na Ginekoloki kliniki od
leta 1977 in je pravzaprav e ustaljena
praksa. To je razumljivo, saj je odvzem
semena zelo enostaven in semenèice
dobro preivijo zamrzovanje. Veèina
mokih je pred zdravljenjem seznanjena s
to monostjo, seveda pa se lahko zgodi,
da kaken bolnik ni bil pravoèasno
obveèen. Shranjevanje genetskega
materiala (zarodki, jajène celice, tkivo
jajènika) mlajih onkolokih bolnic pa
smo zaèeli leta 2001 po vzoru podobnih
centrov v Evropi. Sprva je bilo teh bolnic
malo, nekaj so jih poslali zdravniki, veè pa
jih je prilo samih. Nedvomno gredo
pacienti lae v proces zdravljenja, èe vedo,
da imajo 'nekaj svojega' spravljenega,«
poudarja dr. Ribiè-Pucljeva.

PREMALO OZAVEÈENI ZDRAVNIKI?
Razumljivo je, da se bolnik ali bolnica ne
znajde, in ko gre za ivljenje, o rodnosti
seveda ne razmilja, zato je toliko veè
odgovornosti na pleèih zdravnika.
Izjemnega pomena je ozaveèenost
zdravnikov, predvsem pa dobro
sodelovanje med onkologi in ginekologi.
Tu pa se stvari le poèasi premikajo.
Kristina Modic, predsednica
Slovenskega zdruenja bolnikov z
limfomom in levkemijo ter nekdanja
bolnica, z nasveti in koristnimi
informacijami pomaga obolelim prek
internetnih forumov Limfom in levkemija
ter Kako iveti z rakom na portalu
Med.Over.Net. Zadnje èase sodeluje tudi
na portalu o neplodnosti in zagotovo ima
veliko stikov z nekdanjimi ali sedanjimi
bolnicami. A kot pravi: do sedaj e ni
spoznala bolnice, ki bi dobila prilonost
za shranitev jajènih celic.

»Veèine bolnic z rakom o tej monosti
onkolog sploh ne pouèi. Prav tako niso
obveèene o monih posledicah
zdravljenja na spolne celice in tudi ne o
tem, da imajo kljub morebitni
neplodnosti monost za zanositev  to je
darovana jajèna celica darovalke ali
posvojitev. Neplodnost jim predstavlja
nov ok po bolezni.«
Iz svojih izkuenj in izkuenj drugih
bolnikov zato Kristina Modic predlaga, da
bi morali biti onkologi in hematologi
dobro seznanjeni z monostmi ohranjanja
plodnosti in zdravljenja neplodnosti ter bi
morali e v èasu postavitve diagnoze
bolnika informirati tudi o tem.
»To je  èeprav se morda na novo
zbolelemu in okiranemu bolniku prvi

Najpogosteji postopki
shranjevanja
genetskega materiala
Pri mokih: zamrzovanje semena,
redkeje zamrzovanje tkiva moda.
Zamrznjeno seme je primerno za
oploditev v postopkih zunajtelesne
oploditve (IVF) ali intrauterine
inseminacije (IUI).
Pri enskah je postopkov veè:
najuspeneje je zamrzovanje
zarodkov, vendar je primerno le za
bolnice, ki imajo partnerja.
Zamrzovanje jajènih celic opravijo
bolnice pred zaèetkom zdravljenja,
dokler jajèniki e funkcionirajo, je pa
tudi precej invazivna metoda, saj
morajo spodbujati zorenje jajènih celic
s hormonskimi zdravili, kar pa ni
primerno za bolnice s hormonsko
odvisnim rakom. Najvija starost
bolnice za odvzem in zamrznitev
jajènih celic je 38 let.
Moen je odvzem jajènih celic z
ultrazvoèno punkcijo ali odvzem tkiva
jajènika z laparoskopijo.
Shranjevanje in presaditev tkiva
jajènika sta namenjena bolnicam, pri
katerih je potrebna takojnja
kemoterapija oziroma radioterapija.
Pri tej metodi se priporoèa postopek
zunajtelesne oploditve (IVF), zlasti
zato, ker je preivetje tkiva jajènika
sorazmerno kratkotrajno.
Bolnice z zdravo maternico imajo
monost oploditve z darovano spolno
celico. Dovoljeno je darovanje samo
ene vrste spolnih celic, bodisi jajènih
celic ali semenskih celic, ne pa
zarodkov.
25

DR. MARTINA RIBIÈ PUCELJ: »SHRANITEV
GENETSKEGA MATERIALA, POLEG MONOSTI ZA
OHRANITEV PLODNOSTI IN ZA POZNEJE
STAREVSTVO, BOLNIKOM PREDSTAVLJA TUDI
VELIKO PSIHOLOKO PODPORO.«

trenutek ne zdi pomembno podroèje 
izjemno pomembna tema, ki lahko po
uspeno konèanem zdravljenju èustveno
in socialno zelo bremeni posameznika ter
negativno vpliva na njegovo samopodobo,
samozavest, celo na zdravje.«
Dr. Martina Ribiè Pucelj ob tem dodaja:
»Nedvomno je veliko bolje, èe bolnike k
nam usmerijo onkologi, saj tako dobimo
najbolj natanène podatke o naèrtovanem
zdravljenju raka in se odloèimo o naèinu
shranjevanja genetskega materiala. V
Ljubljani je vzpostavljeno sodelovanje
Onkolokega intituta, Kliniènega oddelka
za hematologijo in Ginekoloke klinike,
medtem ko ne vemo, kako je z bolnicami
in bolniki drugje po Sloveniji. Odkar smo
lani organizirali strokovno sreèanje, na
katerem so onkologi predstavili naèine
zdravljenja razliènih oblik raka,
ginekologi pa vplive teh naèinov na
poznejo plodnost, onkologi poiljajo
pacientke na klinièni oddelek za
reprodukcijo.
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Akutalno
Vsa sprejemna mesta, kjer se onkoloke
bolnice in bolniki prviè sreèajo s
specialisti, pa smo opremili z
informacijami, kam in kdaj naj napotijo
bolnika v zvezi z reprodukcijo. Upam, da
to deluje.«

POTREBNO HITRO UKREPANJE
Res je, da noben postopek ne zagotavlja
uspene zanositve, sploh pa ne vsem
bolnicam. Vendar pa monost shranitve
genetskega materiala pomeni bolnikom
tudi veliko psiholoko podporo med
zdravljenjem, tudi èe se pozneje ne bi
odloèili za otroka.
»Vedenje, da ima kljub teki bolezni in
agresivnemu zdravljenju monost za
naèrtovanje druine in ivljenja, ti daje e
dodatno upanje in zaupanje v uspeh
zdravljenja ter v to, da se ti bo kmalu
uspelo vrniti v druinsko, socialno in
delovno okolje,« je preprièana Kristina
Modic.
Najveèjo teavo pri odloèanju za
morebitno shranitev genskega materiala
povzroèa pomanjkanje èasa. »Pri raku
dojk se na sreèo ne mudi tako zelo s
kemoterapijo, poèaka se lahko tudi do
osem tednov, medtem ko pri limfomih in
levkemiji ne moremo èakati,« pravi dr.
Ribiè-Pucljeva.
Najpogosteje se shranjujejo zarodki, pri
enskah, ki imajo partnerja, pri tistih, ki
ga nimajo, pa jajène celice. Zarodki tudi
najbolje preivijo zamrzovanje.
»Shranjujemo tudi tkivo jajènika, vendar
pa je ta naèin, kljub poroèilom o zanositvi
po presaditvi tkiva nazaj v bolnico, e na
stopnji raziskav in je uspenost precej
manja od shranitve zarodkov in jajènih
celic, zato se je posluujemo le v izjemnih
primerih. Èe je obsevana samo mala
medenica, lahko jajènike z laparoskopijo
prestavimo iz obsevalnega polja, v redkih
primerih pa shranimo tkivo jajènika.«
Postopki so za bolnice brezplaèni, krije jih
zdravstveno zavarovanje, in tudi èas
shranjevanja genetskega materiala

Pri nas moèno primanjkuje
darovalcev spolnih celic, s katerimi bi
marsikateremu neplodnemu paru
pomagali priti do otroka. Èakalna
doba za darovano jajèno celico je
priblino dve leti. Ravnokar poteka
akcija o pomenu darovanja spolnih
celic Podarite spolno celico  podarite
sreèo, ki jo pripravljajo prostovoljci v
okviru portala www.neplodnost.net.
Darovalci morajo biti polnoletni in
zdravi, enske lahko jajène celice
darujejo do 35. leta, moki pa seme
do 55. leta.

Neplodnost ok po bolezni
onkolokih bolnic in bolnikov ni èasovno
omejen. »Kar je prav, saj za mlada dekleta
ne vemo, kdaj bodo pripravljena na
otroka. Lahko reèem, da imamo
spravljenega e kar nekaj genetskega
materiala v banki, ni pa kandidatk za
zanositev, bodisi so bolnice e premlade
ali e niso nale primernega partnerja.
Res pa je, da zanositev svetujemo do 38.
leta, potem plodnost pri enski pada in
tudi kakovost genskega materiala je
slaba.«
Postopke za zanositev lahko bolnica
zaène, ko onkologi menijo, da je
ozdravljena in je noseènost mona.
Obièajno je ta doba od tri do pet let po
konèanem zdravljenju.

BOLNICE NE VEDO
Kristina Modic je monosti zdravljenja
neplodnosti poznala e pred onkolokim
zdravljenjem. »Decembra 2004 sem
zbolela za nehodgkinovim limfomom in
se zdravila s kemoterapijo, biolokimi
tarènimi zdravili in obsevanjem do julija
2005. Onkologinja mag. Tanja Juniè
etina, dr. med., mi je odsvetovala
zanositev e dve leti po konèanem
zdravljenju, saj je to obdobje, ko se
limfom, kot je bil moj, najraje ponovi, èe
se. O monostih shranitve jajènih celic
sicer nisem bila obveèena, a pri meni ne
bi bilo èasa, saj sem morala nemudoma
zaèeti kemoterapijo. e pred boleznijo
sem imela nepojasnjene teave z
zanositvijo, zato sem vse postopke e
dobro poznala in sem la pomirjeno v
zdravljenje, saj sem vedela, da monosti
obstajajo tudi za primer, èe mi bo
zdravljenje pokodovalo jajène celice.
Proti koncu zdravljenja s kemoterapijo
sem za nekaj mesecev izgubila
menstruacijo, ki se mi je vrnila. To me je
navdajalo z upanjem, da bom v
prihodnosti lahko zanosila.«
Kot pravi Kristina, prvi dve leti po
konèanem zdravljenju z moem nista
razmiljala o starevstvu, saj jima je bilo
najpomembneje zdravje in ivljenje.
»Èim bolj se je bolezen oddaljevala, tem
bolj se je zaèela pojavljati elja, da bi
postala mama in oèe, in tako sva naletela
na prve teave. Pozneje preiskave in
postopki IVF so pokazali, da je
kemoterapija verjetno pustila posledice.«

DAROVANA SPOLNA CELICA
IN POSVOJITEV
Neplodnost, pa èeprav kot posledica
zdravljenja, je, kot pravi Modièeva, »e
vedno teka tema in hudo breme, ki ga
pari navadno nosijo sami, saj jim je o tem
nerodno in teko govoriti. Predvsem zato,
ker se sama trudim ozaveèati in na glas
govoriti o tej temi, ki je na alost
26
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prizadela tudi mene, se mi posamezniki
le odprejo in povedo svojo stisko. Tako se
spodbujamo in skupaj ièemo naèine in
poti, kako vseeno postati stari.«
In kakne so te monosti? enska, ki ji
niso pravoèasno odvzeli spolne celice, ima
na voljo, denimo, oploditev z
biomedicinsko pomoèjo ali oploditev z
darovano spolno celico, ne nazadnje
posvojitev. Vendar je v resniènem
ivljenju tudi pri teh postopkih polno
ovir.
»Na alost obe monosti nista dostopni
vsem, saj so z njima povezani visoki
stroki, ki jih mora par nositi sam in jih
marsikateri tudi ne zmore. Ob taknih
odloèitvah se namreè porajajo tevilna
vpraanja, tudi strahovi, in vsak taken
korak s seboj prinese veliko premisleka,
pogovora in irine ivljenjskih nazorov.«
Kristina in njen mo sta se po premisleku
odloèila za oploditev z darovano spolno
celico v tujini, saj v Sloveniji darovalk
jajènih celic praktièno ni.
»Premislila sva vse prednosti in
morebitne slabosti darovalskega postopka
ter poiskala ustrezno kliniko v tujini. V
tem sva takrat videla edino monost za
starevstvo in spominjam se, koliko
upanja je bilo v naju, saj sva sliala za
mnogo uspenih zgodb. al nama ni
uspelo priti do noseènosti. A ni naju
ustavilo ... Sedaj razmiljava tudi o
monosti posvojitve otroèka, saj si eliva
postati mama in oèe.«
V Sloveniji so monosti za posvojitev
majhne, zato se veèina parov, ki si eli
posvojiti otroka, odloèa za posvojitev v
tujini, kjer pa so zahteve glede
posvojiteljev zelo visoke, predvsem
zdravstvene. Treba je zbrati tevilna
zdravnika sprièevala, pogosto kar od
osmih razliènih specialistov, v nekaterih
dravah med drugim od onkologa.
Èeprav rak ne velja veè za smrtno, paè pa
za kronièno bolezen, ponekod od bodoèih
posvojiteljev zahtevajo potrdilo, da niso
vpisani v register raka. Èe je od bolezni
minilo e nekaj èasa in je prognoza dobra,
pa monost za posvojitev vendarle
obstaja. al pa primerov posvojitve iz
tujine ni veliko, saj so povezani z velikimi
stroki.

Klinièni oddelek za reprodukcijo je v
stari ljubljanski porodninici na
lajmerjevi 3. Veè informacij lahko
dobite na spletni strani Ginekoloke
klinike www.reprodukcija.si, e-pota:
info@reprodukcija.si, koordinator za
shranjevanje genetskega materiala
pred onkolokim zdravljenjem bolnic
je dosegljiv vsak delovni dan med 8.
in 15. uro na tel. t.: 01 522 62 60.
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Pie: Neva eleznik, foto: osebni arhiv

Zdravniki so se odloèili za takojno
sproitev poroda, da pozneje ne bi prilo
do zapletov.
»Zelo sem bila prestraena, ker so vsi
delovali tako resno,« se danes spominja
Simona. Vendar se je vse sreèno konèalo.
8. oktobra sta z Juretom postala ponosna
stara male Neve, teke 2370 gramov in
dolge 47 centimetrov. Njune sanje so se
uresnièile. V rokah sta drala zdravo
deklico in tudi s Simono je bilo vse dobro.
Bo Simona imela e kaknega otroka?
»Seveda, a ele èez tri do tiri leta!«

Simona Stankoviè iz Strahinja
pri Kranju je za rakom dojk
zbolela leta 2007, pri komaj 25
letih. Oktobra 2010 pa je po
ozdravljenem raku dojk in
rekonstrukciji z lastnim
tkivom s trebuha rodila
zdravo deklico. S tem je èez
noè prigala upanje pri vseh
mladih bolnicah z rakom, ki jih
je bolezen prehitela, preden
so postale mame.

SREÈNA DRUINICA

M

ed zdravljenjem je Simona
zdravnike na Onkolokem
intitutu pogosto spraevala,
kdaj in ali bo sploh lahko zanosila. Rekli
so ji, da dve leti po konèanem zdravljenju
ni veèjih ovir za zanositev. Povedali so ji
tudi, da dokler traja zdravljenje, bolnica
ne sme zanositi. Po zdravljenju pa mora z
zanositvijo poèakati e dve leti, da se telo
preèisti.
»Èe bi bil moj rak hormonsko odvisen, bi
zdravljenje trajalo e priblino pet let, kar
pomeni, da vsaj sedem let ne bi smela
zanositi. Zato mislim, da sem imela
sreèo,« je dejala in poboala svojo ivahno
hèerkico Nevo.
Simona je zanosila dve leti po zdravljenju.
Takoj je odla na Onkoloki intitut, da bi
se posvetovala s svojim onkologom. »Bil
je vesel, saj mi je rekel, da bo gotovo vse
dobro. A mi je vseeno predlagal, naj o
tem pove svoje mnenje e konzilij.« Tam
so bili bolj skeptièni. Ker niso prebrali, da
je e noseèa, so ji noseènost odsvetovali.
»Rekli so mi, naj poèakam, da mine pet
do sedem let od zdravljenja. Verjetno
zato, ker so se bali, da bi se rak ponovil.«

Ko jim je povedala, da otroka e
prièakuje, so se le spogledali in ji zaeleli
sreèno noseènost. »Imela sem èudovito
ginekologinjo dr. Ksenijo Gerak, ki me je
ves èas spodbujala.« Noseènost je
potekala normalno, brez zapletov, tudi
pregledi niso bili niè bolj pogosti kot pri
ostalih noseènicah.
Na rezultate amniocenteze, genetske
preiskave, s katero preverijo, ali je z
otrokom vse v redu, sta s partnerjem
Juretom, kot vsi bodoèi stari, èakala tri
tedne. Ves èas ju je bilo strah, da bo kaj
narobe. Ko so jima povedali, da bo skoraj
zagotovo rodila zdravo deklico, sta bila
presreèna.
Ker je bila Simona prva bolnica v
Sloveniji, ki je zanosila po operaciji, pri
kateri so ji tkivo za rekonstrukcijo dojke
vzeli s trebuha, se je glede poroda
pojavilo nekaj teav.
Rok za porod je imela 23. oktobra 2010, a
so jo v bolninici zadrali e med
pregledom 4. oktobra. Ugotovili so, da so
pretoki slabi in otrok ne dobi dovolj
hrane in kisika, zato tudi ne raste dovolj
hitro.
27

Tudi noseènice in enske, ki dojijo,
lahko zbolijo za rakom dojk. V napetih
in obèutljivih dojkah ga je teje odkriti,
zato je pogosto v vijem stadiju.
Rak zarodku ne koduje, saj ni znano,
da bi rakave celice prehajale z matere
na otroka, zato prekinitev noseènosti
ne izbolja monosti preivetja.
Pri teh bolnicah je zdravljenje podobno
kot pri drugih enskah, le da je
prilagojeno tudi starosti zarodka.
Priporoèajo odstranitev cele dojke in
pazdunih bezgavk. Zaradi kodljivega
vpliva na zarodek onkologi odsvetujejo
obsevanje in hormonsko zdravljenje ter
v prvih treh mesecih noseènosti tudi
kemoterapijo. Pozneje je mono
zdravljenje le z doloèenimi citostatiki in
bolnica je ves èas noseènosti pod
skrbnim nadzorom internista onkologa
in ginekologa. Ali je treba prekiniti
noseènost, èe je rak odkrit v prvih treh
mesecih, je odvisno predvsem od
razirjenosti bolezni. Odloèitev za to pa
naj bo pretehtana skupaj z bolnico,
njeno druino, onkologom internistom
in ginekologom.
Bolnice v rodnem obdobju naj med
sistemskim zdravljenjem uporabljajo
zaèito pred zanositvijo, ki je lahko le
mehanska (diafragma, kondom).

Priloge 05.09.2012 Ni282 stran 28 /

/pucba 12:13:04

Limfedem
NEVEDNOST
NAJVEÈJA TEAVA

5. septembra 2012 nika
Pogosta spremljajoèa teava pri zdravljenju
raka

Pie: Danica Zorko, foto: osebni arhiv

Z LIMFEDEMOM (OTEKANJEM) SE SPOPADA VSE VEÈ BOLNIKOV. PRI
RAKU DOJK JE POJAV LIMFEDEMA MOGOÈ PRI OD 13 DO 50 ODSTOTKOV
BOLNIC, PRI GINEKOLOKIH RAKIH IN MALIGNEM MELANOMU JE
ODSTOTEK E VIJI, A PRAVOÈASNO STROKOVNO POMOÈ NAJDE LE
MAJHEN DEL BOLNIKOV. NA DERMATOVENEROLOKI KLINIKI UKC V
LJUBLJANI JE V LETIH 20022010 POMOÈ POISKALO SAMO 3,9 ODSTOTKA
BOLNIC Z LIMFEDEMOM PO RAKU DOJK.

PRIZADEVAMO SI ZA TO,
DA BI VSEM BOLNIKOM
NA ONKOLOKEM
INTITUTU PRED
OPERACIJO IZMERILI
OBSEG ROKE ALI NOGE,
ZATO, DA BI E
MINIMALNO OTEKANJE
HITRO ZAZNALI IN ZAÈELI
ZDRAVLJENJE.

O

limfedemu smo se pogovarjali z
dr. Tanjo Planinek Ruèigaj, dr.
med., svetnico, specialistko
dermatovenerologije in predstojnico
Dermatoveneroloke klinike UKC
Ljubljana, ter o monih naèinih
zdravljenja s Silvo Uriè, vijo
fizioterapevtko, univ. dipl. org.,
mednarodno intruktorico za roèno
limfno drenao po dr. Voddru, iz
Zdravstvenega doma Ajdovèina.

LIMFNI SISTEM

Foto: Thinkstockphotos.com

Limfni sistem je »tretji« ilni sistem v
telesu, pojasni dr. Planinek-Ruèigajeva.
Arterijski ilni sistem prenaa kri in z njo
hrano v doloèene dele telesa, venski ilni
sistem pa doloèene kodljive snovi odvaja
iz telesa. V nasprotju z arteriovenskim
zaprtim sistemom je limfni sistem odprt,
saj iz tkiv v razliènih delih telesa odvaja
tiste odpadne snovi, ki jih vensko oilje
ne more odstraniti.
Limfni sistem se zaèenja v tkivu z limfno
kapilaro in se prek razirjenih limfnih il
(prekolektorjev, kolektorjev in bezgavk ali
limfnih vozlov) vliva v centralni venski
sistem blizu srca. Je podpora venskemu
sistemu.

NASTANEK LIMFEDEMA
Razlogi za to, da se delovanje limfnega
sistema porui, so motnje, do katerih
pride najpogosteje zaradi pokodb
limfnih il ali bezgavk. Ker del limfnega
sistema ne more veè opravljati svoje
vloge, pride do zastoja limfne tekoèine, ki
povzroèi otekanje prizadetega dela telesa
in prepreèuje vraèanje limfe v kri.
28
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Vzrokov za akumuliranje tekoèine v
tkivih je veè. Lahko so:
prirojeni (primarni limfedem  zaznan je
lahko takoj ob rojstvu, ele v puberteti ali
tudi veè kot tri desetletja pozneje) in
pridobljeni (sekundarni limfedem 
nastane najpogosteje po zdravljenju
rakavih obolenj kot posledica odstranitve
bezgavk in obsevanj, pa tudi po drugih
vrstah operacij, pokodbah, zaradi
pritiskov, opeklin, vnetij koe, kot je en,
ipd.). Ali se bo pojavil ali ne, je odvisno od
velikosti pokodb, od tevila odstranjenih
bezgavk, od zabrazgotinjenja limfnih il
ipd. Pri rakavih obolenjih zasevajo
maligne celice v krvne in limfne ile.
Nastanejo metastaze.
Metastaze v limfnih ilah oteijo pretok,
zato se lahko limfedem pojavi na katerem
koli delu telesa, vendar najpogosteje na
zgornjih in spodnjih okonèinah, na
trebuhu in glavi. Sicer pa, kakrno koli
zastajanje tekoèine, ki ni zdravljeno,
lahko dolgoroèno privede do limfedema
(nezdravljena venska tromboza, srèni,
ledvièni ali jetrni edem). V nerazvitem
svetu povzroèa limfedem najpogosteje
parazit (filarija), ki se zaleze v limfne poti
in jih zamai. Te vrste limfedema je na
svetu najveè, ker je v tem delu sveta
prebivalstvo najtevilneje.

ZNAKI LIMFEDEMA
Odvisni so od posamezne faze limfedema.
V latentni fazi edem e ni viden, obstaja
pa monost njegovega nastanka (po piku
uelk, v noseènosti). V prvi fazi se zaène
tekoèina nabirati èez dan, èez noè
uplahne in drugih sprememb na koi ni.
V drugi fazi oteklina èez noè ne izgine,
ker je limfni sistem ne uspe odplakniti.
Oteklina je veèja, drai ivène konèièe in
povzroèa boleèino na dotik, spremembe
na koi ali mravljinèenje.
Èe v tej fazi edem ni zdravljen, pride do
tretje faze (elefantiaze  »slonove noge«),
kjer se poleg velike otekline lahko
pojavijo na koi tudi mehurèki, iz katerih
kaplja limfna tekoèina, ali rane, kjer se
razmnoujejo bakterije, pojavljajo se
lahko glivice ali en in seveda boleèine.
Otekla roka ali noga je lahko tudi za pet
kilogramov teja od druge, kar povzroèa
poleg psihofiziènih teav, okrnjenega
estetskega videza in teav z oblaèenjem
tudi degeneracijo hrbtenice.

limfedemom potreboval z OI do nae
klinike, ki sta narazen samo 14 korakov,
sedem let, da je nael ustrezno pomoè.
Tudi tuje tudije kaejo, da kar 60
odstotkov bolnikov, ki so imeli v
kartotekah zabeleen limfedem, ni bilo
zdravljenih.«

TRI AMBULANTE

DR. TANJA PLANINEK RUÈIGAJ, DR. MED.,
SPECIALISTKA DERMATOVENEROLOGIJE IN
PREDSTOJNICA DERMATOVENEROLOKE KLINIKE
UKC LJUBLJANA: »V SLOVENIJI JE
PREPOZNAVANJE LIMFEDEMA TRENUTNO
NAJVEÈJA TEAVA. VELIKO LJUDI Z OTEKLINAMI
TAVA V SVOJI NEVEDNOSTI, IÈE RAZLIÈNE
NASVETE IN POMOÈI, OSEBNI ZDRAVNIKI, KI
LIMFEDEMA NE PREPOZNAJO, PA JIM POGOSTO
SVETUJEJO, NAJ SHUJAJO.«

ko nastane, da ga je treba zaèeti èim prej
zdraviti. Prizadevamo si za to, da bi vsem
bolnikom na Onkolokem intitutu (OI)
pred operacijo izmerili obseg roke ali
noge, zato, da bi e minimalno otekanje
hitro zaznali in zaèeli zdravljenje. Iz
evidenc je razvidno, da poièejo onkoloki
bolniki pomoè na Dermatoveneroloki
kliniki v povpreèju ele tri leta po pojavu
limfedema, poseben primer je bolnik, ki
jo je nael ele po enaintridesetih letih.
Odkar se je sodelovanje z OI intenziviralo,
se razmere izboljujejo. Na
Dermatoveneroloki kliniki deluje
ambulanta za limfedem e 13 let, kljub
temu je neki onkoloki bolnik z

PREPOZNAVNOST
»Èe je v druini prisotno otekanje rok ali
nog, je prirojeni limfedem mogoèe hitro
odkriti. S prepoznavanjem sekundarnega
limfedema je veè teav,« pravi dr.
Planinek-Ruèigajeva.
»Pomembno je, da so onkoloki bolniki
obveèeni, da limfedem lahko nastane, in
29

Na vpraanje, ali so onkoloki bolniki
opozorjeni na to, kje lahko dobijo
ustrezno pomoè, èe se bo pojavil
limfedem, dr. Planinek-Ruèigajeva
pojasni: »Po intenzivnejem sodelovanju z
OI je pretok informacij bolji.
Pripravljamo tudi zgibanko. Koliko je
trenutno v Sloveniji bolnikov z
limfedemom, ni znano. Prizadevamo si,
da bi uvedli register tovrstnih bolnikov.
Na Dermatoveneroloki kliniki, edini, ki
se v Sloveniji ukvarja s tem problemom,
delujejo tri ambulante za limfedem,
potrebovali pa bi e kakno. Ponudimo
jim lahko tri vrste terapij:
 posebno limfno masao po Voddru, al
je zanjo usposobljenih specialistov v
Sloveniji zelo malo (vse druge masae, ki
niso pravilno vodene, so kodljive in je
zanje koda denarja, saj si jih morajo
bolniki veèinoma plaèati sami);
 terapijo z nameèanjem kratkih
elastiènih povojev;
 kineziterapijo s trakovi.
Bolnike, pri katerih izèrpamo vse
monosti, napotimo v tujino.
Prizadevamo si, da bi bilo tudi pri nas
zdravljenje urejeno tako kot v tujini, kjer
imajo za zdravljenje limfedema posebne
klinike, bolnikom priredijo individualno
in skupinsko telovadbo, posebne masae
in vrsto drugih terapij.«

OBRAVNAVA
Kako do obravnave v ambulanti za
limfedem? »Z napotnico osebnega
zdravnika ali specialista, ki limfedem
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prepozna. Naroèiti se je mogoèe osebno
ali po poti. Èakalna doba je nekaj veè kot
tri mesece, kar v danih razmerah ni
veliko, saj mnogi bolniki ivijo z
limfedemom veè let, preden ga zaznajo in
zaènejo zdraviti. Tudi pri bolnikih, pri
katerih se pojavi edem na svee in bi
potrebovali obravnavo takoj, trije meseci
niso usodni.«

namreè prekinili pot, po kateri se limfa s
teh podroèij normalno giblje.
S tehniko roène limfne drenae lahko
preusmerimo limfni tok s prizadetega
podroèja na podroèje, kjer limfne ile e
normalno funkcionirajo.
Terapija traja 4560 minut in zahteva
zelo dobro usposobljenega terapevta. Ni
dovolj, da obdelamo samo roko, vedno je
treba najprej obdelati prsni ko, tako
spredaj kot zadaj, vzpostaviti povezave z
zdravo stranjo in ele nazadnje obdelamo
roko.«

ZDRAVLJENJE
Je limfedem ozdravljiv? »Limfedema je
dandanes praviloma manj,« pojasnjuje dr.
Planinek-Ruèigajeva, »ker so pri mnogih
rakih (dojka, ginekoloki rak) operacije
manj agresivne in ni treba odstraniti
celotnega organa in vseh bezgavk.
Statistièno gledano je limfedema veè, ker
incidenca naraèa, med drugim zaradi
staranja prebivalstva. Ko se limfedem
pojavi, ostane praviloma za vse ivljenje, a
èe se zaène zdravljenje dovolj hitro, je
dokaj uspeno, limfedem splahni ali
ponovi v blaji obliki.«
Ga je mogoèe prepreèiti? »Da, z dobrim
razgibavanjem prizadetih delov telesa,«
znova poudari dr. Planinek-Ruèigajeva.
»Limfno tekoèino poganja po telesu
gibanje, zato mirovanje (sedenje,
bingljanje z nogami, poveanje rok )
nikakor ni priporoèljivo, ker se takrat
nabere v okonèinah e veè tekoèine. Sila
tenosti e sama po sebi vleèe tekoèino
navzdol in oteklino poveèa,« sklene dr.
Tanja Planinek Ruèigaj.

OBRAVNAVA LIMFEDEMA
»Celostna obravnava limfedema poteka v
dveh fazah,« pojasni takoj na zaèetku
Silva Uriè. »Prva je namenjena
intenzivnemu odstranjevanju edema.
Terapija je po navadi vsakodnevna in
traja od dva do tiri tedne. V tem èasu
izvajamo dnevno roèno limfno drenao in
po potrebi ostale sestavine
komplementarnih terapij. Terapevtski
postopek se konèa s kompresijskim
povijanjem prizadete okonèine.
Ko je edem e odstranjen, pa elimo
ohraniti roko/nogo èim dlje v
najbolji kondiciji. Temu je namenjena
druga  vzdrevalna faza. Vzdrevalna
terapija se izvaja enkrat ali dvakrat na
teden in lahko traja tudi veè mesecev.
Izkunje kaejo, da je najuèinkoviteja
kombinirana fizikalna terapija, ki zajema
veè razliènih terapevtskih postopkov:
 pregled in meritve,
 roèno limfno drenao,
 zunanjo kompresijo,
 terapevtske in dihalne vaje
(respiratorna terapija),
 nego prizadete koe.

APARATURNA DRENAA

SILVA URIÈ, VI. FIZ., UNIV. DIPL. ORG.,
MEDNARODNA INTRUKTORICA MLD PO DR.
VODDRU IN PREDSEDNICA SSZL: »LIMFEDEM JE
KRONIÈNO, VENDAR OBVLADLJIVO OBOLENJE. S
PRAVOÈASNO IN PRAVILNO IZBRANO TERAPIJO
TER UPOTEVANJEM PRIPOROÈIL TERAPEVTA PA
JE LAHKO TUDI IVLJENJE Z LIMFEDEMOM E
VEDNO KAKOVOSTNO IN PRIJETNO.«

Dobro usposobljen terapevt bo v obeh
fazah terapijo prilagodil specifiènemu
stanju bolnika oziroma limfedema.«

PREGLED IN MERITVE
»Preden pristopimo k obravnavi
limfedema,« pojasnjuje sogovornica, »se
moramo seznaniti s podatki, od katerih je
odvisno, kako bo terapija izvajana.
Anamneza, pregled in otip edema,
merjenje obsega in volumna so podatki,
ki povedo terapevtu najveè. Meritve
izvajamo tedensko in z njimi sproti
spremljamo uèinkovitost terapije ter jo po
potrebi spreminjamo. Vse meritve
evidentiramo in na njihovi osnovi
ugotavljamo konèni rezultat. Edem lahko
tudi fotografiramo in na tak naèin
primerjamo stanje.«

ROÈNA LIMFNA DRENAA
»Tehnika roène limfne drenae temelji na
nenih, polkronih, èrpalnih gibih, ki
stimulirajo limfni tok. Razvil jo je danski
znanstvenik Emil Vodder. Je odlièna
preèièevalna terapija, s katero
odstranjujemo odveèno tekoèino in
odpadne snovi iz tkiva ter tkivo
'normaliziramo'. S to tehniko dosegamo
odliène rezultate tudi pri odstranjevanju
limfedemov.
Po odstranitvi podpazdunih bezgavk se
edem po navadi pojavi na roki in/ali v
predelu prsnega koa, lahko spredaj in/ali
zadaj. Z odstranitvijo bezgavk smo
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»Kljub dvomom v strokovnih krogih se
pogosto uporablja tudi mehanièna 
aparaturna drenaa limfedema. To so po
navadi aparati z elektrièno ali
kompresijsko èrpalko, ki je povezana na
napihljive plastiène/gumijaste manete, te
pa namestijo na prizadeto okonèino.
Aparaturna limfna drenaa nikoli ne
more nadomestiti roène. Izjemnega
pomena za uèinkovitost limfne drenae je
namreè, da je pritisk vedno prilagojen
tkivu, ki ga obdelujemo, in to tkivo lahko
èutijo le terapevtove roke. Premoèen
pritisk namreè lahko povzroèi ravno
nasprotne uèinke od elenih ali celo
dodatno okvari e tako nene limfne
kapilare.
Prav tako se z aparatom ne da izprazniti
pripadajoèih delov trupa, ampak le
tekoèino iz okonèine. Pri tem pa je, kot
navajajo razlièni priznani avtorji, velika
verjetnost, da se edem premakne iz
okonèine na del trupa, od koder ga je
potem treba odstraniti z roèno limfno
drenao. V nasprotnem primeru bi lahko
prilo do kopièenja tekoèine na teh
mestih, kar bi e dodatno poslabalo
stanje.
Aparaturna drenaa se odsvetuje, kadar
so bezgavke odstranjene. Odsvetuje se
tudi pri kroniènih, èvrstih edemih, pri
edemih zgornjega dela okonèine ali kadar
je edem tudi na pripadajoèem delu trupa,
pri popuèanju srca, ishemiènih ilnih
obolenjih ali akutnih infekcijah na
prizadeti okonèini.«

ZUNANJA KOMPRESIJA
»Po roèni limfni drenai moramo
okonèino vedno e poviti s
kompresijskimi povoji, s èimer
prepreèimo ponovno napolnitev
prizadetega podroèja s tekoèino. Ko je bil
edem z limfno drenao uspeno
odstranjen, je postala koa ohlapna in
prevelika ter elastiènost vezivnega tkiva
oslabljena. S kompresijskim pritiskom
povoja nadomestimo manjkajoèi tkivni
pritisk in hkrati stimuliramo limfni in
venski sistem.
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Povijanje je veèplastno. Za eno okonèino
potrebujemo od tiri do est povojev, v
izrednih primerih tudi do deset.
Uporabljamo kratko- ali dolgoraztezne
elastiène kompresijske povoje razliènih
irin.
Za uspeh terapije je izjemnega pomena,
da je kompresijski material dober in
kompresija individualno prilagojena.
Pozorni moramo biti na to, da je pritisk
primeren, in paziti, da s tem, ko elimo
pospeiti venski in limfni odtok, ne
prepreèimo arterijske cirkulacije.«

KOMPRESIJSKA OBLAÈILA
»Kompresijske povoje, ki smo jih
uporabljali predvsem med intenzivno
terapijo limfedema roke, v vzdrevalni
fazi zamenjamo s po meri narejenimi
kompresijskimi rokavicami.
Rokavice morajo imeti individualno
predpisan kompresijski razred, prilagojen
stanju limfedema, in se morajo dobro
prilegati dolini in obsegu okonèine. Mere
vzamemo po konèani intenzivni terapiji,
ko je okonèina v najboljem stanju.
Kompresijskih rokavic in nogavic je veè
vrst. Krono pletene se v glavnem
uporabljajo preventivno in pri manjih
edemih, za obseneje edeme pa se
priporoèajo plosko pletene in ivane. V
Sloveniji se je preskrba s tovrstnimi
pripomoèki zadnje èase zelo izboljala,
dobiti je mogoèe vse potrebne
individualne prilagoditve.«

TERAPEVTSKE IN DIHALNE VAJE
»S terapevtskimi vajami spodbujamo tako
imenovane pomone èrpalke, ki dodatno
stimulirajo krèenje limfnih il in s tem
pospeijo limfni tok. Miièna aktivnost in
gibanje stimulirata limfni tok, dihalne
vaje pa vplivajo na globoke limfne ile.
Vaje, ki jih izvajamo v kompresiji, morajo
biti enostavne in ne preveè intenzivne. V
rehabilitacijskih centrih so vaje vodene,
ambulantnim bolnikom pa naj terapevt
pripravi kratek naèrt, ki naj se ga drijo.
Za bolnike z limfedemom so priporoèljivi
vaje v vodi in plavanje, od drugih
portnih aktivnosti pa e nordijska hoja,
tek na smuèeh in hoja s pohodno palico v
prizadeti roki.«

»KINEZIO-TAPING«
»Tehnika, ki se tudi sicer uporablja v
fizioterapiji pri zdravljenju ortopedskih in
travmatolokih stanj,« pojasnjuje
sogovornica, »se zadnje èase uspeno
vkljuèuje tudi v obravnavo limfedema.
Lepljenje s kinezio trakovi uporabljamo
predvsem na mestih, ki jih je teje
kompresijsko poviti (obraz, prsni ko ).
Trakovi so vodoodporni in hkrati
prepuèajo zrak in vlago. Na koi lahko
ostanejo veè dni, omogoèajo normalno
dnevno higieno in jih lahko, ko popustijo,
takoj ponovno apliciramo.
Da doseemo uèinke »kinezio-tapinga« na
limfedem, morajo biti trakovi pravilno
aplicirani, zato je najbolje, da jih aplicira
usposobljen terapevt, ki dobro pozna
limfni sistem.«

PREMALO STROKOVNJAKOV
»V zadnjih dvajsetih letih, kolikor se
ukvarjam z obravnavo limfedema, se je
stanje na tem podroèju precej izboljalo,«
ugotavlja sogovornica. »e vedno pa ni
dobro. Trenutno je v Sloveniji nekaj veè
kot trideset po mednarodnih standardih
usposobljenih limfterapevtov, ki
obravnavajo limfedem v zdravstvenih
domovih, nekaterih zdravilièih ali v
zasebnih ambulantah. al vse regije v
Sloveniji niso enakomerno pokrite, dokaj
neurejeno je tudi financiranje obravnav
zdravstvene zavarovalnice. Bolniki z
rakom imajo, na primer, pravico do
kompresijskega oblaèila samo enkrat na
leto, a ker ga je nujno zamenjati vsaj dvado trikrat v letu, si ga morajo vmes kupiti.
»Z namenom iriti in poglabljati znanja
ter omogoèiti èim veèjemu tevilu
bolnikov dostop do dobre terapije smo v
Sloveniji po zgledu drugih drav (v Evropi
sta na tem podroèju vodilni Avstrija in
Nemèija) prav pred kratkim ustanovili
strokovno zdruenje za obravnavo
limfedema (SSZL). Vanj elimo vkljuèiti
vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z
limfedemom, in bolnikom z limfedemom
ponuditi èim veè informacij,« je poudarila
Silva Uriè.

Naroèanje
Na pregled za limfedem na Dermatoveneroloki kliniki UKC v
Ljubljani se je mogoèe naroèiti z napotnico osebnega zdravnika ali
specialista. Pisno pa na naslov: Dermatoveneroloka klinika,
sprejemna pisarna, Zaloka cesta 2, 1000 Ljubljana ali osebno od
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.
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FIHO sofinancira izhajanje Novic Europa Donna,
predavanja, SOS-telefon Europe Donne za
bolnice, ozdravljenke in njihove svojce,
telefonsko, elektronsko in osebno svetovanje ter
obiske bolnic v bolninici.

NASVETI IN
PRIPOROÈILA
Sogovornici bolnikom z limfedemom
svetujeta: naj se varujejo pokodb in
pikov uelk, naj si na bolni roki ne
merijo krvnega tlaka, ne dovolijo
dajanja injekcij in odvzema krvi,
skrbijo za primerno prehrano in
normalno telesno teo, èim veè
plavajo, ker podvodni tlak blagodejno
deluje na limfedem, skrbijo za
ustrezno higieno, da koa ni vlana in
ne pride do vnetij, nastajanja glivic ali
ranic, ki omogoèijo vnos bakterij;
izogibajo naj se visokim
temperaturam in pretiranemu
sonèenju (kar dermatologi tako in
tako odsvetujejo) oziroma se ob
izpostavljanju soncu primerno
zaèitijo z ustreznimi mazili in oblaèili;
skrbno negujejo nohte, da ne pride do
obnohtnih vnetij, pri negovanju suhe
koe uporabljajo ustrezne vlailne
kreme, ne nosijo pretesnih oblaèil, rok
naj ne obremenjujejo z nakitom, pri
fiziènem delu naj jih zavarujejo z
zaèitnimi rokavicami, ne nosijo
pretekih bremen, si na potovanjih z
letalom vedno nadenejo kompresijske
rokavice in se èim veè gibljejo ter pri
telesnih aktivnostih dosledno
upotevajo navodila fizioterapevta. Pri
nakupu kompresijskih pripomoèkov
naj ne nasedajo nasvetom prodajalcev
in ob iztroenosti ne kupujejo serijskih
kompresijskih oblaèil vedno enake
velikosti, ker se lahko v pol leta
dimenzije obolelega organa povsem
spremenijo. Prav zato je treba obseg
obolelega organa vedno znova
izmeriti. V prehrani naj zmanjajo le
uivanje soli, uivanje tekoèin pa ni
omejeno, kot so zmotno svetovali
nekoè.
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Pie: Danica Zorko, foto: arhiv Novic ED

PO PODATKIH REGISTRA RAKA RS JE LETA 2008 V SLOVENIJI IVELO
SKORAJ 75.500 LJUDI (42 ODSTOTKOV MOKIH IN 58 ODSTOTKOV ENSK),
KI SO KADAR KOLI ZBOLELI ZA RAKOM. NA NOVO JE ZBOLELO 12.180
LJUDI, OD TEGA KAR 60 ODSTOTKOV MOKIH IN 57 ODSTOTKOV ENSK
PO 65. LETU STAROSTI.
naprej, ali so èakalne dobe na
diagnostiko predolge ).
Uspelo pa se nam je dogovoriti, da
bomo takno raziskavo izvedli in se
prikljuèili podobni mednarodni
raziskavi (na pobudo anglekih
zdravnikov in v dogovoru z Zdruenjem
zdravnikov druinske medicine)
prihodnje leto.«

PREVENTIVA

PROF. DR. BRANKO ZAKOTNIK: »UGOTOVIMO LAHKO, DA UKREPI IN PRIPOROÈILA DPOR PO DOBREM
LETU DNI E KAEJO SADOVE.«

O

cenjujejo, da bo leta 2012 e veè
kot 13.300 novih rakavih bolnikov,
od rojenih leta 2008 pa bosta do
svojega 75. leta starosti predvidoma za
rakom zbolela eden od dveh mokih in
ena od treh ensk.
Pred dobrim letom dni je prof. dr.
Branko Zakotnik, specialist internist na
OI, ob prevzemu poloaja koordinatorja
Dravnega programa za obvladovanje
raka (DPOR) 20102015 v pogovoru za
Novice ED predstavil cilje in podroèja, ki
jih program vkljuèuje. Nedavno so èlani

sveta obravnavali letno poroèilo o
udejanjanju programa, zato smo dr.
Zakotnika vpraali, na katerih podroèjih
se kaejo izboljave in kje ne gre vse tako,
kot so naèrtovali.

PRIMARNO ZDRAVSTVO
»Na ravni primarnega zdravstvenega
varstva nam v tem èasu al ni uspelo
zagnati naèrtovane nacionalne raziskave,
ki bi pokazala, kje so luknje (ali ljudje
prepozno pridejo na zdravljenje, ali jih
osebni zdravniki ne napotijo pravoèasno
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»Razpololjivi kazalniki s podroèja
primarne in sekundarne preventive, s
katero elimo zmanjati incidenco in
umrljivost za rakom, kaejo, da pri vseh
rakih ne dosegamo toliko, kot bi eleli,«
obaluje dr. Zakotnik.
»Skupno tevilo obolelih za rakom
naraèa, vendar veèinoma na raèun
staranja prebivalstva. Kljub dalji
ivljenjski dobi pa je, na primer, pljuènega
raka pri mokih bistveno manj, med
drugim tudi zato, ker se je v tridesetih
letih dele odraslih kadilcev zmanjal za
polovico, veè pa ga je pri enskah, kjer se
dele kadilk poveèuje.
Za manj raka na materniènem vratu gre
zasluga presejalnemu programu ZORA, ki
uspeno deluje e deset let, vanj so na tri
leta vkljuèene enske med 20. in 64.
letom starosti.
Tudi program DORA, ki deluje od leta
2008 (al e vedno le na obmoèju
osrednje Slovenije) in vabi enske med 50.
in 69. letom starosti vsaki dve leti na
presejalno mamografijo, kae pri
zgodnjem odkrivanju raka dojk dobre
rezultate in ima visoko odzivnost.
Imenovan je bil programski svet
programa DORA, katerega primarna
naloga je reprogramiranje in raziritev
presejalnega programa DORA na celotno
obmoèje drave v najkrajem èasu.
Prièakujemo, da bo tudi presejalni
program SVIT, ki na obmoèju celotne
Slovenije deluje od leta 2009 in vkljuèuje
vse zavarovane ljudi med 50. in 69. letom
starosti, ob dobri odzivnosti, ki omogoèa
odkrivanje predrakavih sprememb v

*
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nijem stadiju, ob vse bolji diagnostiki in
dobrem zdravljenju pripomogel k
zmanjanju obolevnosti za rakom
debelega èrevesa in danke, enega
najpogostejih rakov pri nas.«

ZDRAV IVLJENJSKI SLOG
Iz poroèila je razvidno, da se v okviru
primarne preventive na bolje spreminjajo
tudi nekateri elementi ivljenjskega sloga
prebivalcev Slovenije, k èemur so
pripomogli: ukrepi za omejevanje in
prepoved kajenja v zaprtih prostorih (po
podatkih Eurobarometra za leto 2008 je
imela Slovenija med prebivalci, starejimi
od 15 let, najniji dele kadilcev),
nacionalni program prehranske politike
(manj alkohola, ki je kriv za okoli 60
razliènih bolezni in pokodb, veè
zelenjave in sadja ) in priporoèila za veè
zmernih telesnih aktivnosti (hitra hoja,
poèasen tek, kolesarjenje, plavanje , ki
jih goji e veè kot 70 odstotkov
Slovencev). al pri zmanjevanju debelosti
e ne gre na bolje. Za objektivno presojo
vplivov bivalnega in delovnega okolja na
razvoj rakavih bolezni pa je na voljo e
premalo podatkov. (Ocenjujejo, da je
okolje odgovorno za manj kot pet
odstotkov rakov.)
Dobro odzivno je prostovoljno cepljenje
deklic estega razreda osnovne ole,
starih 11 in 12 let, proti okubi s HPV, ki
povzroèa raka na materniènem vratu. V
olskem letu 2010/2011 je bilo
precepljenih 55 odstotkov deklic.

CELOSTNA REHABILITACIJA
»S celostno rehabilitacijo bolnikov z
rakom nimamo teav samo v Sloveniji,
imajo jih v vseh dravah EU. Na zahtevo
nevladnih organizacij je bila celostna
rehabilitacija postavljena med
prioritetami na drugo mesto in v okviru
Dravnega programa obvladovanja raka
smo predlagali, da bi program celostne
rehabilitacije zaèeli na Onkolokem
intitutu najprej pri bolnicah z
operabilnim rakom dojk. Ob diagnozi po
operaciji dojk bo narejen vsebinski naèrt
fizikalne, delovne in psihosocialne
rehabilitacije. Podoben bo naèrtu, kot ga
(glede na stadij bolezni) pripravimo za
dopolnilno zdravljenje bolnic. Predlagana
je tudi ustanovitev timske ambulante, kjer
bi zahtevne primere obravnavali
individualno. Po tem vzoru bomo
pripravili plan celostne rehabilitacije tudi
za druge rake.«

zapisanimi v programu, dosegamo
zastavljene cilje. Velik napredek je
oblikovanje mree razvejenosti onkoloke
dejavnosti (trenutno e brez urologije, je
pa v delu), iz katere je razvidno, kje v
Sloveniji se naj kaj izvaja.
Oblikovanje mree je bila tudi primarna
zahteva civilne drube. Postopek je trajal
vse leto, informacija bo jeseni tudi javno
dostopna na spletni strani, kar je z vidika
uporabnikov zdravstvenih storitev gotovo
pozitivno. Bolniki bodo izvedeli, v katerih
ustanovah priporoèamo zdravljenje,
pozneje tudi, koliko zdravljenj izvajajo
posamezne ustanove, in se bodo na

SKUPNO TEVILO OBOLELIH
ZA RAKOM NARAÈA,
VENDAR VEÈINOMA NA
RAÈUN STARANJA
PREBIVALSTVA. KLJUB
DALJI IVLJENJSKI DOBI PA
JE, NA PRIMER, PLJUÈNEGA
RAKA PRI MOKIH BISTVENO
MANJ, MED DRUGIM TUDI
ZATO, KER SE JE V
TRIDESETIH LETIH DELE
ODRASLIH KADILCEV
ZMANJAL ZA POLOVICO, VEÈ
PA GA JE PRI ENSKAH, PRI
KATERIH SE DELE
POVEÈUJE.
osnovi tega lahko sami odloèali, kje se
bodo zdravili.«

PALIATIVNA OSKRBA
Tudi na tem podroèju se premika. Na
pobudo sveta za nadzor DPOR je
ministrstvo za zdravje imenovalo
koordinatorico Dravnega programa
paliativne oskrbe. Ta ne vkljuèuje samo
onkolokih bolnikov, ampak vse bolnike.

Nalogo so zaupali mag. Mateji Lopuh, dr.
med., specialistki anesteziologije.

IZOBRAEVANJE, RAZISKOVANJE
Na podroèju izobraevanja s podroèja
onkologije se letos v okviru DPOR ni
zgodilo kaj dosti, najveè pa na podroèju
izobraevanja diplomiranih medicinskih
sester, ki delajo z onkolokimi bolniki.
Opravljen je bil tudi pregled njihovih
visokoolskih tudijskih programov,
onkoloka zdravstvena nega pa je bila
vkljuèena med prioritetna strokovna
podroèja specializacij.
Poleg raziskav, ki so bile e omenjene, je
delovna skupina DPOR pripravila e
seznam predkliniènih, epidemiolokih in
kliniènih raziskav o raku, ki potekajo v
Sloveniji. V Sloveniji je bilo leta 2011 v
kliniène raziskave vkljuèenih pet
odstotkov bolnikov, v prihodnje naj bi jih
bilo od pet do deset odstotkov.

PROJEKT E-ZDRAVJE
Z namenom, da bi bila informacijska
podpora DPOR celoviteja in bolj
uèinkovita, je bil sprejet dogovor, da se
Register raka RS vkljuèi v projekt Ezdravje in preoblikuje v E-register, kar
zagotavlja veèji nabor podatkov za
nekatere rake v obliki kliniènih registrov
in njegovo povezavo z vsemi tremi
presejalnimi programi (ZORA, DORA,
SVIT).

SVET ZA SPREMLJANJE DPOR
»Lani je ministrstvo za zdravje imenovalo
svet za spremljanje DPOR, v katerem
sodelujejo predstavniki stroke za
zdravljenje raka s sekundarne in terciarne
ravni, druinske medicine s primarne
ravni, ministrstva za zdravje, zavoda za
zdravstveno zavarovanje in civilne drube.
Menim, da smo s tem imenovanjem
pridobili svetovalno telo, ki bo na osnovi
kazalnikov, ki jih zbiramo in spremljamo,
predlagalo ustrezne ukrepe za dosego
zastavljenih ciljev DPOR  zmanjanje
incidence in umrljivosti, kakovostno
celostno rehabilitacijo in paliativno
oskrbo tistim, ki jo potrebujejo.«

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE
»Bilo je veliko aktivnosti,« pojasnjuje dr.
Zakotnik. »Med pozitivnimi uèinki je prav
gotovo priprava kazalnikov, s katerimi bo
mogoèe preverjati, ali in kako z ukrepi,

Ministrstvo za zdravje sofinancira dejavnosti zdruenja Europa Donna ter
preventivne in izobraevalne aktivnosti pri krepitvi zdravja.
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Pie: Simona Bortnar, foto: arhiv Novic Europa Donna

JUNIJA JE BILO V CHICAGU V ZDA POMEMBNO SREÈANJE
STROKOVNJAKOV S PODROÈJA KLINIÈNE ONKOLOGIJE, KI GA E SKORAJ
PET DESETLETIJ PRIPRAVLJA AMERIKO ZDRUENJE ZA KLINIÈNO
ONKOLOGIJO (ASCO). LETONJE JE POTEKALO NA TEMO SODELOVANJA V
BOJU Z RAKOM (COLLABORATING TO CONQUER CANCER). ZA DOSEGO
TEGA CILJA SE JE NA SREÈANJU ZBRALO KAR OKOLI 30.000
STROKOVNJAKOV Z VSEGA SVETA.

O

tem kongresu je za Novice
Europa Donna spregovorila dr.
Simona Bortnar, dr. med.,
specialistka internistiène onkologije v
Sektorju za internistièno onkologijo na
Onkolokem intitutu v Ljubljani.
Konferenca ASCO za veèino raziskovalcev
na podroèju raka in kliniènih onkologov z
vsega sveta predstavlja osrednji letni
znanstveni in strokovni dogodek.
Dolgoletno naporno delo raziskovalcev
mnogokrat prav na ASCO zasije v soju
arometov, pripravljeno, da navdui
novosti eljne udeleence in najde pot do
bolnikov.
Tudi letonja konferenca je bila polna
zanimivega dogajanja in novosti, od
katerih bodo nekatere v prihodnjih letih
postale realna in, tako upamo, tudi
dosegljiva monost zdravljenja za iro
mnoico bolnikov. Predstavljenih je bilo
veè kot 4500 izsledkov raziskav.
Predstavila bom le nekaj
najpomembnejih.

IBKE TOÈKE RAKA

DR. SIMONA BORTNAR, DR. MED.: »LETONJA
KONFERENCA JE PONOVEN DOKAZ, DA SE ZELO
ODDALJUJEMO OD OBDOBJA, KO SO BILI VSI
BOLNIKI Z DOLOÈENO VRSTO RAKA ZDRAVLJENI
NA ENAK NAÈIN IN V ENAKEM OBSEGU. V
SODOBNI ONKOLOGIJI JE IZJEMNO POMEMBNO
POZNATI MOLEKULARNE LASTNOSTI VSAKEGA
TUMORJA, KI SO TEMELJ ZA ODLOÈITEV O
USTREZNEM, POSAMEZNEMU BOLNIKU
PRILAGOJENEM ZDRAVLJENJU.«

Kot e nekaj let prej so bila tudi letos v
ospredju nova spoznanja v tarènem
zdravljenju raka. To je zdravljenje,
usmerjeno proti doloèeni lastnosti
tumorja, navadno molekulam, ki jih
izraajo le rakave celice. To so lahko geni,
beljakovine v rakavi celici ali pa
mikrookolje rakave celice. Govorimo o
»ibkih toèkah« raka, saj lahko z
delovanjem na te molekule zaustavimo
rast in napredovanje raka ali pa ga celo
povsem pozdravimo.
Ena najbolj prièakovanih, razveseljivih in
tudi najbolj komentiranih novosti so bili
izsledki kliniène raziskave EMILIA pri
bolnicah s HER2 pozitivnim metastatskim
rakom dojk. V tej raziskavi je bilo
preuèevano zdravilo trastuzumab
emtansine, imenovano tudi T-DM1.
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Izkazalo se je uèinkoviteje v smislu
deleev odgovora, podaljanja èasa do
napredovanja bolezni in preivetja kot
kombinacija lapatiniba in kapecitabina, ki
so jo prejemale bolnice v kontrolni roki te
velike multicentriène raziskave faze 3, v
kateri so sodelovale tudi slovenske
bolnice.
Inovativnost tega uèinkovitega zdravila je
v tem, da v molekuli T-DM1 tarèno
zdravilo, vsem znani trastuzumab, slui
kot nosilec citostatika do rakave celice, ki
ima na svoji povrini receptor HER2.
Zdravilo vstopi v rakavo celico, kjer se
citostatik sprosti iz molekule in deluje
neposredno na rakavo celico, brez
kodljivega delovanja na druge celice. Gre
torej za inovativno, pametno zdravilo, ki
navduuje ne le z dobrim uèinkom,
ampak tudi z izrazito manjim deleem
neelenih uèinkov.

OBETAJOÈE NOVOSTI
Seveda tudi v zdravljenju drugih rakov ni
manjkalo obetajoèih novosti. Raziskava,
ki si je enako kot EMILIA zasluila
predstavitev med plenarnimi predavanji,
je dokazala veèjo uèinkovitost in manjo
toksiènost kombinacije tarène terapije z
bendamustinom in monoklonskim
protitelesom rituksimabom v primerjavi
s standardno kombinacijo citostatikov
po shemi CHOP v kombinaciji z istim
monoklonskim protitelesom pri bolnikih
z indolentnimi limfomi in limfomi
plaènih celic.
Pri bolnikih z napredovalim
nedrobnoceliènim rakom pljuè, pri
katerih je v tumorju izraena mutacija
gena za receptor za epidermalni rastni
dejavnik (EGFR), se je izkazalo, da mala
molekula afatinib v primerjavi s
standardno kemoterapijo podvoji
preivetje do napredovanja bolezni.
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Pomembni so tudi rezultati zdravljenja
otrokih tumorjev, kjer je mala molekula
crizotinib, ki se je sicer e izkazala pri
zdravljenju raka pljuè, v zgodnji fazi
kliniènih raziskav pokazala uèinkovitost
tudi pri nekaterih agresivnih oblikah
raka pri otrocih (nevroblastom,
anaplastièni velikocelièni limfom, vnetni
miofibroblastièni tumorji).
Pri bolnikih z neoperabilnim
gastrointestinalnim stromalnim
tumorjem (GIST) mala molekula
regorafenib podalja èas do
napredovanja bolezni pri bolnikih, ki so
razvili odpornost proti sedaj e
standardnim zdravljenjem z drugima
malima molekulama imatinibom in
sunitinibom.
Pri bolnikih z malignim melanomom s
prisotno mutacijo BRAF sta se izkazali

Razveseljivo je, da je
nemka raziskava
pokazala, da gensko
testiranje tumorjev z
namenom uporabe
najprimernejega
zdravila za zdravljenje
nedrobnoceliènega
pljuènega raka ni nekaj,
kar bi lahko opravljali
samo v specializiranih
akademskih ustanovah.
Morda bo tako
testiranje v prihodnosti
postalo rutinsko.
mali molekuli dabrafinib in trametinib,
zaviralec MEK, ki je beljakovina v
signalni poti.
Pri zdravljenju proti kastraciji
odpornemu raku prostate je novo
uèinkovito zdravilo enzalutamid, ki
podalja preivetje bolnikov, ki so bili
predhodno e zdravljeni z docetakselom.
e znano monoklonsko protitelo
bevacizumab, ki je zaviralec tvorbe
krvnega ilja v tumorju in je e pokazalo
uèinkovitost pri veè razliènih rakih, se je
izkazalo tudi pri zdravljenju razirjenega
raka jajènikov, ko je bolezen napredovala
po predhodnem zdravljenju s preparati
platine.
Pri raku debelega èrevesa in danke pa ob
napredovanju bolezni med zdravljenjem
s kemoterapijo in bevacizumabom

nadaljevanje zdravljenja z
bevacizumabom v kombinaciji z novo
kombinacijo citostatikov podalja
preivetje v primerjavi z zdravljenjem s
citostatiki samimi.

NOVE TERAPIJE NISO VEDNO TUDI
USPENEJE
Predstavljeni so bili rezultati raziskav faze
3 pri bolnicah z razirjenim rakom dojk,
ki niso potrdili prednosti nekaterih
novejih citostatikov, kot sta nabpaklitaksel in iksabepilon, v primerjavi s
standardnim paklitakselom.
Izkazalo se je tudi, da v dopolnilnem
zdravljenju bolnic z rakom dojke s
pozitivnimi pazdunimi bezgavkami
dodatek citostatika gemcitabina k
antraciklinski shemi in taksanom ne
podalja preivetja brez bolezni.

SPOPADANJE Z NEELENIMI UÈINKI
Veèina protirakavih zdravil, pa naj bo to
kemoterapija, hormonska terapija ali
tarèno zdravljenje, ima neelene uèinke.
Prepreèevanje in zdravljenje teh sta
pomemben del kliniène onkologije.
Na letonjem kongresu ASCO smo
vendarle dobili odgovor na dilemo, ali je
hormonsko zdravljenje s prekinitvami, ki
zmanja dele neelenih uèinkov, enako
uèinkovito kot neprekinjeno zdravljenje,
kjer so neeleni uèinki bolj izraeni.
Potrebnih je bilo 17 let in 3000 bolnikov,
vkljuèenih v klinièno raziskavo. al se je
izkazalo, da je zdravljenje s prekinitvami
manj uèinkovito, tako da neprekinjeno
zdravljenje ostaja standarden pristop.
V podpornem zdravljenju se je pri
prepreèevanju slabosti in bruhanja med
kemoterapijo izkazal antipsihotik
olanzapin, ki je bil uspeen pri dveh
tretjinah bolnikov, pri katerih druga
zdravila niso bila uèinkovita.
Pri lajanju nevropatske boleèine, ki je
razmeroma pogost neelen uèinek
kemoterapije s taksani ali preparati
platine, se je pri 59 odstotkov bolnikov
izkazal antidepresiv duloksetin.
Pri zdravljenju metastatskega raka ledvic
so primerjali neelene uèinke dveh
tarènih zdravil sunitiniba in pazopaniba,
ki imata podobno uèinkovitost. Bolniki so
dali prednost slednjemu.

KASNE POSLEDICE ZDRAVLJENJA
RAKA
Razvoj molekularne onkologije in novih
zdravil je navadno v ospredju zanimanja
in na prvih straneh poroèil. A napredek v
razvoju zdravil ni vse. Pomembni so tudi
kasne posledice zdravljenja in spopadanje
z njimi. Tudi to je bila pomembna tema in
sporoèilo sreèanja.
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Pomembno in odmevno je bilo poroèilo o
kasnih neelenih uèinkih pri enskah, ki
so bile v otrotvu zaradi raka obsevane na
podroèju prsnega koa. Kar pri èetrtini
takih ensk se pred petdesetim letom
razvije rak dojk. To spoznanje vodi k
nujnosti skrbnega spremljanja teh ensk
in enako skrbnih in pogostih pregledov
kot pri nosilkah mutacije genov BRCA 1 in
BRCA 2.
Amerika raziskava je pokazala, da so
zdravniki splone prakse premalo
seznanjeni s kasnimi neelenimi uèinki
zdravljenja raka dojk ter debelega èrevesa
in danke, kar kae na nujnost boljega
sodelovanja in komunikacije v trikotniku
bolnik-onkolog-sploni zdravnik.

ENAKO ZDRAVLJENJE ZA VSE?
Zanimivi so tudi izsledki (spet amerike)
raziskave, v kateri so ugotavljali vpliv
starosti, izobrazbe, spola, rase,
zdravstvenega stanja, oddaljenosti od
bolninice in bolnikovih prihodkov na
sodelovanje v kliniènih raziskavah.
Zanimivo je, da je le prihodek bolnikov
znaèilno vplival na vkljuèevanje bolnikov
v kliniène raziskave. Kar za tretjino je bilo
manje vkljuèevanje bolnikov z nizkimi
prihodki v primerjavi z bolniki z vijimi
prihodki. To odpira boleèe vpraanje
neenake oskrbe raka. Podobna raziskava
za druge dele sveta (e) ni bila narejena.

PRAVO ZDRAVILO ZA PRAVEGA
BOLNIKA
Letonja konferenca je ponoven dokaz, da
se zelo oddaljujemo od obdobja, ko so bili
vsi bolniki z doloèeno vrsto raka
zdravljeni na enak naèin in v enakem
obsegu. V sodobni onkologiji je izjemno
pomembno poznati molekularne lastnosti
vsakega tumorja, ki so temelj za odloèitev
o ustreznem, posameznemu bolniku
prilagojenem zdravljenju.
To ne pomeni nujno dragega in teko
dostopnega zdravljenja. Mnogokrat lahko
na eni strani prepoznamo tiste tumorje,
ki dodatnega sistemskega zdravljenja z
zdravili sploh ne potrebujejo, ter
»ujamemo« tumorje s tistimi
molekularnimi znaèilnostmi, ki
napovedujejo odgovor na nova, pametna
tarèna zdravila. Tako bosta moè in
inovativnost teh izkorièeni v najveèji
moni meri in tako, kot je treba.
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Tek in hoja za upanje 2012
POMAGAJMO DRUGIM
IN S TEM TUDI SEBI
*
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START LANSKEGA TEKA IN HOJE ZA UPANJE V LJUBLJANI

LETOS SE PONOVNO DOBIMO NA TEKU IN HOJI ZA UPANJE, DOGODKU, KI
JE TAKO KOT E VRSTO LET NAMENJEN GIBANJU, VESELEMU DRUENJU
IN ZBIRANJU DENARJA V DOBRODELNE NAMENE. TUDI LETOS BOMO
TEKLI IN HODILI POD ÈASTNIM POKROVITELJSTVOM MINISTRSTVA ZA
ZDRAVJE. ZBRANA SREDSTVA BOMO NAMENILI ZVEZI PRIJATELJEV
MLADINE ZA POMOÈ SOCIALNO OGROENIM OTROKOM.

36

P

rviè bomo v Ljubljani in Mariboru
pripravili tudi tek za osnovnoolske
otroke in s tem opozorili, da se
skrb za zdrav naèin ivljenja zaène e pri
najmlajih. Nove olske potrebèine v
vrednosti enega evra bo mogoèe kupiti
pri stojnici Teka in hoje za upanje. Za
otroke, ki bodo tudi tekli in hodili, bomo
pred tekom in po njem pripravili tevilne
zanimive aktivnosti.
V Ljubljani se dobimo v soboto, 29.
septembra, pred Halo Tivoli. Prijave
zaènemo ob 9. uri. Tek in hojo na dva,
tiri in osem kilometrov po parku Tivoli
bomo zaèeli ob 11. uri.
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Nosilka srebrne olimpijske medalje iz
Atlante, atletinja Brigita Bukovec, bo
poskrbela za to, da se bomo pred tekom
dobro ogreli, z najmlajimi pa bo tudi
odtekla tek za otroke. V nadaljevanju
dopoldneva nas bodo zabavali: Anja
Krinik Tomain, Klemen Slakonja,
Martina Ipa in akrobatska skupina
Dunking Devils ter plesna skupina Bolero.
Ljubljanske mlekarne se bodo predstavile
s svojimi izdelki, otroci, ki se bodo
udeleili teka za otroke, se bodo lahko tri
ure brezplaèno zabavali v Lumpi parku.
V Mariboru se bomo druili v soboto, 6.
oktobra. Prijave zaènemo ob 9. uri, tek ali
hojo na dva, tiri in osem kilometrov po
Mestnem parku Maribor pa ob 11. uri.
Pred tekom in hojo se bomo ogreli z
Mojco Braèko. Skozi sobotno dopoldne
nas bo popeljala Melita Plenik, svoje
kolesarske atrakcije bo predstavil Urh
Pantner, spoznali bomo plesalce plesne
ole Bolero in telovadce portnega
drutva Center Maribor. Z razliènimi
otrokimi delavnicami pa bomo poskrbeli
za to, da tudi naim najmlajim ne bo
dolgèas.
V Dolenjskih Toplicah pa vas
prièakujemo v èetrtek, 18. oktobra, ob
13. uri. Tam se bomo, tako kot vselej,
sprehodili po lepih dolenjskih grièkih in
uivali v jesenskih barvah.

TEK IN HOJA ZA UPANJE V MARIBORU VSAKO
LETO PRIVABI VEÈ LJUDI.

V DOLENJSKIH TOPLICAH SE POHODNIKI
SPREHODIJO PO IDILIÈNIH DOLENJSKIH GRIÈIH.

Vsi trije teki oziroma pohodi za upanje
bodo v vsakem vremenu. Èe bo deevalo,
bodo tekaèi in pohodniki dobili pelerino.
Tekaèi in pohodniki, ki se bodo
udeleili teka za upanje v Ljubljani ali
Mariboru, se lahko prijavijo na spletni
strani www.europadonna-zdruzenje.si.
Med tistimi, ki se boste prijavili na tak
naèin, bomo izrebali dvajset
posameznikov in posameznic ter jih
nagradili z lepo nagrado.
Z udelebo na Teku in hoji za upanje
2012 ter s plaèilom donacije, ki znaa v
Ljubljani 10 evrov in v Mariboru 5 evrov,

in s prostovoljnimi prispevki iz
Dolenjskih Toplic ter novimi olskimi
potrebèinami, ki jih boste lahko kupili
na dogodku, boste podprli prizadevanja
Europe Donne in prispevali v sklad, s
katerim elimo pomagati socialno
ogroenim otrokom. Zbranim donacijam
bomo dodali e izkupièek od prodanega
blaga na dogodkih in druge donacije
podpornikov Europe Donne, zbrane do
konca ronatega oktobra, svetovnega
meseca boja proti raku dojk.
Prisrèno vabljeni!

PODJETJE ZA ENSKE
V BOJU PROTI RAKU DOJK
Avon je vodilno svetovno podjetje v
direktni prodaji kozmetiènih izdelkov.
V Avonu merimo svoje doseke v dveh
vzporednicah  v tem, kar doseemo v
poslovnem smislu, in v predanosti temu,
kar lahko storimo za druge. Zato je ena
bistvenih vrednot v Avonu drubena
odgovornost. Skozi vso zgodovino
obstoja je filozofija podjetja
razumevanje in pomoè enskam.

A

von vsako leto sodeluje in
podpira razliène aktivnosti za
izboljanje zdravja in varnosti
ensk po vsem svetu ter v ta namen
sodeluje z razliènimi organizacijami. Ena

VELIKOST NI POMEMBNA. ZDRAVJE
JE. REDNO SE PREGLEDUJ!

izmed teh aktivnosti je boj proti raku
dojk, ki deluje v 50 Avonovih dravah. To
humanitarno dejavnost je Avon zaèel leta
1992. Avonov program »Breast Cancer
Crusade« oznaèuje humanitarno akcijo
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za zbiranje sredstev za to bolezen.
Ambasadorka humanitarne dejavnosti
Avon je priznana amerika igralka in
oskarjevka Reese Witherspoon.
Avon v Sloveniji je humanitarno
dejavnost za boj proti raku dojk zaèel
proti koncu leta 2003. Sredstva zbiramo s
prodajo posebnih izdelkov »ROZA
PENTLJA« v naem katalogu, od katerih
gre celoten izkupièek v humanitarne
namene.
Ker Avon skrbi za zdravje ensk in
njihovo lepoto, se tudi letos pridruuje
humanitarni akciji Europe Donne Tek za
upanje 2012. Pridruite se nam tudi vi!
Skupaj zmoremo veè.
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VOSEK V ILAH

Zdrave in nezdrave maèobe
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Pie: Ura Blejc, foto: osebni arhiv

GLEDE NA VISOK DELE SLOVENCEV S POVIANIM HOLESTEROLOM, KI GA ZDRAVNIKI ODKRIJEJO NA RUTINSKIH PREGLEDIH, SE S HOLESTEROLOM
POVEZANIH TVEGANJ PREMALO ZAVEDAMO, UGOTAVLJA ASIST. MARKO DREÈEK, DR. MED., SPEC. DRUINSKE MEDICINE, IZ ZDRAVSTVENEGA DOMA CELJE.

HOLESTEROL JE VOSKASTA SNOV, KI JE DEL KRVNIH MAÈOB
(LIPIDOV). SAM PO SEBI NI NEKAJ SLABEGA, TELO GA NAMREÈ
POTREBUJE, DA LAHKO GRADI NOVE ZDRAVE CELICE. A TAKO KOT
VSAKA STVAR, KADAR JE IMAMO PREVEÈ, TUDI HOLESTEROL LAHKO
POVZROÈA TEAVE.

V

isoka raven holesterola pomeni
predvsem tveganje za srèno-ilne
bolezni. Ker nima simptomov, jo
lahko odkrije le krvna preiskava.
Druinski zdravnik asist. Marko Dreèek,
dr. med., iz Zdravstvenega doma Celje
nam je povedal, da naj bi nam holesterol
rutinsko pregledali na sistematskih
preventivnih pregledih odraslih oseb, pri
izbranem zdravniku druinske medicine.
»Prviè je to pri starosti 35 let za moke in
40 let za enske, v referenènih
ambulantah celo pri 30 letih. Glede na
izvide potem preiskavo ponavljamo na
eno do pet let.« Èe spadate v omenjeno
skupino prebivalstva in svoje ravni
holesterola ne poznate, lahko svojega
zdravnika nanjo tudi spomnite.
Za preiskavo ravni holesterola moramo
biti teèi.

DVE TRETJINI PREGLEDANIH

Kot navaja asist. Dreèek, je imelo po
podatkih registra oseb, ki jih ogroajo
kardiovaskularne bolezni, med letoma
2002 in 2010 povian holesterol (viji od
5,0 milimola na liter) kar 67,6 odstotka od
pregledanih 424.013 odraslih oseb.
Podatek zbuja skrb glede na to, da se
maèobne obloge (plaki) nalagajo v
krvnih ilah (ateroskleroza) in oteujejo
krvni pretok. To pomeni manji dotok
kisika in hranil v srce in mogane, kar
spravlja ta kljuèna telesna organa v
nevarnost srènega infarkta oziroma
moganske kapi.
Visok holesterol v veliki meri lahko
prepreèimo oziroma, èe se e pojavi,
zdravimo. Pri tem imamo pomembno
vlogo prav sami, saj sta prva ukrepa za
nianje holesterola zdrava prehrana in
redna telesna vadba.
Pa se Slovenci zavedamo s holesterolom
povezanih tveganj? »Glede na zgoraj
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navedeni odstotek bi si upal trditi, da ne,«
nam je odgovoril sogovornik. Pri tem pa
se povian holesterol lahko pojavlja e
tudi pri otrocih.

KDO TVEGA NAJVEÈ
Bolj ogroene so osebe, pri katerih je
visok holesterol prisoten v druini (ga
imajo oji druinski èlani), imajo bolezni
srca in oilja, sladkorno bolezen ali visok
krvni tlak. Med dejavniki tveganja za
visok holesterol je tudi nezdrav ivljenjski
slog, ki vsebuje prehrano z veliko
nasièenimi maèobami, kajenje in
pomanjkanje gibanja, ki mu v zadnjem
èasu strokovnjaki namenjajo e posebno
vlogo.
»Pri bolnikih, ki so preboleli raka, so
smernice za zdravljenje enake kot pri
vseh drugih. O povezavi med
holesterolom in rakom se je v 80. in 90.
letih prejnjega stoletja veliko pisalo.
Nali so doloèene povezave med ravnijo
lipoproteinov nizke gostote (LDL) in
doloèenimi rakavimi boleznimi pri
mokih, pri enskah pa na primer te
povezave niso bile tako jasne. Trenutno
potekajo intenzivna raziskovanja
povezave med nizkim (!) holesterolom
LDL in poveèanim tveganjem za razvoj
rakavih bolezni, dokonènih sklepov pa e
ni,« nam je strokovnjak razkril zanimivo
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dejstvo, ki kae, da tudi pri holesterolu ni
vse »èrno in belo«, LDL namreè velja
predvsem za kodljivi holesterol.

DOBRI, SLABI IN »ZLI«
Holesterol je v krvi vezan na beljakovine.
Kombinacija maèob (lipidov) in
beljakovin (proteini) se imenuje
lipoproteini. Glede na vrsto holesterola, ki
ga beljakovine prenaajo, govorimo o
razliènih vrstah lipoproteinov.
 Lipoproteine nizke gostote ali
holesterol LDL poznamo kot kodljivi ali
»slabi« holesterol, ki se kopièi v stenah
krvnih il, jih oi in dela manj prone.
 Trigliceridi so e ena vrsta maèob, ki je
vezana na krvne beljakovine. Pomembna
je, ker poveèuje holesterol LDL, ki
dodatno mai ile.
 Da ni vsak holesterol slab, pa so tu e
lipoproteini visoke gostote ali holesterol
HDL, ki ga imenujemo tudi koristni ali
»dobri« holesterol. Ti lipoproteini so
koristni, ker pobirajo odveèni holesterol
in ga odnaajo v jetra.
 Marsikdo pozna le vrednost skupnega
holesterola, ki nam jo (malo manj
natanèno) pokae tudi hitra preiskava z
odvzemom krvi iz prsta. To je sicer dobro
vedeti, vendar asist. Marko Dreèek, dr.
med., opozarja, da morda ne pove dovolj.
»Poleg vrednosti skupnega holesterola je
e bolj pomembno razmerje med
holesteroloma LDL in HDL. Èe je skupni
holesterol povian predvsem na raèun
LDL, je ogroenost glede srèno-ilnih
bolezni veèja. Èe je poveèan na raèun
HDL, je stanje manj skrb zbujajoèe.«

KAJ LAHKO NAREDIMO
Prva linija obrambe pred visokim
holesterolom je sprememba naèina
ivljenja. Sem sodijo opustitev kajenja,
zmernost pri pitju alkohola, izguba
odveène tee, zdrava prehrana in redno
telesno gibanje.
V prehrani se moramo izogibati nasièenim
maèobam (rdeèe meso in mesni izdelki) in
transmaèobam (margarine, delno
hidrogenirane maèobe). Raje izbirajmo

CILJNE VREDNOSTI
Skupni holesterol: manj kot 5 mmol/l
Holesterol LDL: manj kot 1,8 mmol/l
za visoko ogroene, manj kot 2,5 za
sladkorne bolnike in manj kot 3
mmol/l za ostale
Holesterol HDL: veè kot 1,4 mmol/l za
enske in veè kot 1,2 mmol/l za
moke
Trigliceridi: manj kot 2 mmol/l

enkrat nasièene maèobne kisline, ki so v
oljènem in e nekaterih oljih ter orekih.
Izogibajmo se hrani, ki sama po sebi
vsebuje veliko holesterola, kot so jetra in
nekateri drugi ivalski organi (bolja izbira
je pusto meso), ne pretiravajmo z jajènimi
rumenjaki in polnomastnim mlekom.
Koristni pa so z vlakninami bogata hrana,
polnozrnata ita, sadje in zelenjava ter ribe.
Prav tako ali e bolj pomembna je vadba,
in sicer 30 do 60 minut na dan; na primer
hitra hoja, kolesarjenje, plavanje ...

BLINJICE?
Nekaterim so omenjene spremembe
preteke in raje uberejo blinjice ter
holesterol skuajo ugnati z razliènimi
naravnimi proizvodi in prehranskimi
dopolnili. Drugi si s temi proizvodi in
rastlinami skuajo vsaj dodatno
pomagati. Med najbolj obetavnimi so
artièoke, jeèmen, fitosteroli (dodajajo jih
nekaterim margarinam in jogurtom),
èesen in ovseni otrobi.
In kaj meni o njih asist. Dreèek? Bolj
kot vse priporoèa zdrav naèin ivljenja.
»Prehranska dopolnila niso zdravila in o
njih zdravniki nismo podrobneje
seznanjeni. Èe dopolnilo ne kodi, sicer
nimamo razloga, da bi ga odsvetovali, èe
nima z raziskavami dokazane kliniène
uèinkovitosti, pa ga seveda tudi ne
moremo priporoèiti.«

ZDRAVILA  DA ALI NE?
Èe z vsem tem ne doseemo elenega
uèinka, nam bo zdravnik morda poleg
spremenjenega ivljenjskega sloga
vendarle predpisal zdravila. »Zdravila,
statine, lahko uvedemo pri bolnikih z
zvianimi ravnmi holesterola in z oceno
tveganja za srèno-ilne dogodke, ki
presega 20-odstotno tveganje v
naslednjih 10 letih,« je razloil sogovornik.
A prav jemanja teh zdravil se marsikateri
bolnik boji zaradi strahu pred stranskimi
uèinki. Zanimalo nas je, kako upravièena
je ta skrb. »Kot pri vsakem zdravilu imajo
nekateri bolniki tudi pri statinih zadrke.
Zdravilo zdravnik bolniku predpie glede
na njegove soèasne bolezni, starost,
zaèetno viino holesterola in podobno.
Poleg tega spremlja njegov uèinek in tudi
morebitne stranske uèinke. Odmerek
vedno lahko prilagodi ali pa zdravilo
zamenja. Na primer: èe zdravljenje s
statini zaradi neprenaanja zdravila ni
mogoèe, obstaja e ena skupina zdravil za
znievanje holesterola, z drugaènim
mehanizmom delovanja.
Zdravila naèeloma lahko vplivajo na vse
zgoraj omenjene krvne maèobe, je e
pojasnil zdravnik. »A razliène skupine
zdravil razlièno delujejo na razliène
maèobe, tj. nekatera bolj zniajo
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trigliceride, druga LDL e med samimi
statini so razlike v delovanju, toliko bolj
pa med zdravili v terapevtski skupini.
Za konec nas je zanimalo e, zakaj se
ciljne vrednosti v smernicah zdravljenja
zaostrujejo. Tudi zadnje evropske
smernice so denimo zniale ciljne
vrednosti holesterola LDL pri bolnikih po
srènem dogodku.
»Z raziskavami so ugotovili, da se s tem
znia tveganje za srèno-ilne dogodke. To
pa je cilj zdravljenja
hiperholesterolemije,« je bil jasen asist.
Marko Dreèek, dr. med., specialist
druinske medicine.

DEJAVNIKI TVEGANJA
 Kajenje pokoduje stene krvnih il,
tako da se na njih e laje nabirajo
maèobe. Zmanja tudi vrednost
holesterola HDL.
 Debelost, e posebno indeks telesne
mase nad 30.
 Prehrana z veliko nasièenih maèob
(rdeèe meso in polnomastno mleko)
lahko povia vrednosti skupnega
holesterola. kodljive so tudi
transmaèobe, ki nastajajo ob
segrevanju pri visokih temperaturah.
 Pomanjkanje vadbe zniuje raven
koristnega holesterola HDL in via
kodljivi holesterol LDL.
 Visok krvni tlak prav tako pokoduje
ile in pospei nabiranje maèob.
 Sladkorna bolezen prispeva k vianju
holesterola LDL in nianju holesterola
HDL, krvni sladkor pa tudi k ilnim
oblogam.
 Druinska obremenjenost s srèno
boleznijo, posebno èe jo imajo stari,
bratje ali sestre pred 55. letom.

FIHO sofinancira izhajanje Novic Europa Donna,
predavanja, SOS-telefon Europe Donne za
bolnice, ozdravljenke in njihove svojce,
telefonsko, elektronsko in osebno svetovanje ter
obiske bolnic v bolninici.
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Wanda Mantelj Brkopec iz vasi Stopièe pri Novem
mestu

»MOJA SLUTNJA
JE BILA PRAVILNA«
Pie in foto: Neva eleznik

»VSI POZNAMO HUDE BOLEZNI, A DOKLER SMO ZDRAVI, SI MISLIMO, DA
OBOLEVAJO LE DRUGI. NIHÈE SI NAMREÈ NE PREDSTAVLJA, DA SE BO TO
ZGODILO TUDI NJEMU ... DOKLER NE ZBOLI,« ZAÈNE WANDA MANTELJ
BRKOPEC, OZDRAVLJENKA OD RAKA DOJK, SICER PA ORGANIZATORKA
PREHRANE V OSNOVNI OLI IN VRTCU TER UÈITELJICA NARAVOSLOVJA V
VAVTI VASI. WANDA SKUPAJ S HÈERKO NEO TUDI KRASI TOKRATNO
NASLOVNICO NOVIC EUROPA DONNA.
WANDA MANTELJ BRKOPEC JE BILA ZARADI
RAKA DOJK SKORAJ DVE LETI NA BOLNIKI, OD
FEBRUARJA 2010 PA DELA PO TIRI URE.

Z

moem Joetom, vodjem projekta
v podjetju Kolpa iz Novega mesta,
sta si zgradila lepo hio v vasici
Stopièe. ivela sta brezskrbno in sreèno. V
zakonu so se jima rodili trije otroci: danes
14-letni an, 13-letni Fran in 9-letna Nea.
»Nikoli nisem imela teav z zdravjem,
zato sem la januarja 2008, ko sem
zaèutila boleèe bezgavke pod desno
pazduho, takoj na ultrazvok.« Rekli so ji,
da ni z njo niè narobe. »Pa mi notranja
slutnja ni dala miru. Zato sem la e
enkrat na ultrazvok, pregledati pa sem si
dala tudi kri. Oboje sem pri zasebniku
sama plaèala.« Vsi so ji zagotavljali, da je
brez razloga vznemirjena. Zato je la
sproèeno na morje. Na dopustu pa si je
pri prhanju zatipala veliko zatrdlino v
desni dojki, ki je zrasla dobesedno èez
noè. Prej je namreè ni imela. Do konca so
bili na poèitnicah, avgusta je ultrazvok
prviè pokazal dve zatrdlini globoko v
dojki, punkcija pa odkrila, da sta rakasti.
»Moja slutnja je bila pravilna.« Èe bi ji
zdravniki bolj prisluhnili in jo prej poslali
na mamografijo ali na magnetno
resonanco, bi bilo morda njeno
zdravljenje kraje in manj naporno.
Ker sta bila tumorja velika vsak po skoraj
dva centimetra in globoko v notranjosti
dojke, je morala najprej na kemoterapijo.
Z njo so hoteli tumorja zmanjati. »e po
prvi kemoterapiji sem bila brez las,
trepalnic, obrvi in vseh dlak. Po vsaki
kemoterapiji sem tudi prve tri dni kar
naprej bruhala, poèutila sem se tako
slabo, da sem mislila, da bom kar umrla.«
Pa ni obupala. Pogumno se je borila in si
pomagala z avtosugestijo, saj si je rekla,

da bolj ko ji je slabo, bolj zdravilo re
njene rakaste celice v dojki. Ves tisti èas je
ivela kot v sanjah ali v filmu, saj se ji je
zdelo, da se vse to dogaja neki drugi
enski. »Sreèna sem, da mi je bil mo ves
èas trdna opora. Pa tudi moji in njegovi
stari so nama ves èas pomagali in vsi
smo verjeli, da bom bolezen premagala.«
Vmes je hodila e k bioenergetiku v
Rakovnik pri entrupertu, saj je bila zelo
oslabela. »Bioenergetik mi je zelo
pomagal,« pravi.

V BLINJI PRIHODNOSTI BO
KAR ENA OD OSMIH ENSK
ZBOLELA ZA RAKOM DOJK.
Potem je bila na vrsti operacija.
»Operirana sem bila 7. januarja 2009, en
dan pred devetintridesetim rojstnim
dnevom.« Dr. Hoèevar, ki jo je operiral, ji
je rekel, da je bil njen rak grd, zato je
izgubila celo dojko. Dobro je bilo, da so
bile bezgavke zdrave. e tirinajst dni po
operaciji pa je morala, ker je bil njen rak
HER II pozitiven, e na est terapij z
zdravilom taksan, potem je morala e leto
dni hoditi po bioloko zdravilo herceptin,
ki ga je prav tako dobila kot infuzijo v kri.
»Stranski uèinek teh zdravil pa so strano
boleèe kosti, ki me pogosto e vedno
bolijo.« Nato je morala, da se rak ne bi
ponovil, e na osemnajst obsevanj.
Kako so otroci preivljali njeno bolezen?
»Nea, ki je tedaj imela pet let, se je e ni
zavedala. Stareja sinova, ki sta imela
tedaj devet in deset let, pa sta bila
zaskrbljena, èeprav smo ves èas govorili o
moji ozdravitvi.« Hèerka Nea ji je ele
pred kratkim povedala, da je mislila, da v
njej ivi rak, taken, kot ga je videla v
40

morju. Preprièana je bila, da jo grize in jo
to boli ter da bo z njo vse dobro, ko ga
bodo kirurgi vzeli ven.
»Skoraj dve leti sem se borila z rakom in
lahko reèem, da nisem veè takna, kot
sem bila. Sedaj mislim tudi nase in èe
moja hia ni od vrha do tal popolnoma
pospravljena, se ne vznemirjam veè. Vem,
da so stvari, ki so bolj pomembne od
èièenja.«
Nedavno si je tudi èisto brez slabe vesti
kupila motor. e od otrotva si ga je
elela. »Èe ne imela raka, dvomim, da bi
si ga privoèila,« pravi.
Obèasno pa ji je vseeno tesno pri srcu.
Kot veèina bolnic z rakom dojk se tudi
ona boji ponovitve bolezni. »Pa bolnicam
psihoterapije nihèe ne ponudi. Na
Onkolokem intitutu je slaba, drugje je
ni ali pa so èakalne dobe nemogoèe
dolge.« e sreèa, da ima Europa Donna
sekcijo mladih bolnic, v Novem mestu pa
obstaja skupina za samopomoè bolnicam
z rakom dojk. V veliko oporo so ji. »Vedno
lahko katero poklièem, da mi prisluhne in
me potolai,« pravi.

PRED KRATKIM SI JE KUPILA MOTOR IN V VONJI
Z NJIM ZELO UIVA.
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Rozi Kirbi iz Vodic pri Ljubljani

5. septembra 2012 nika

SVET JE LEP
Pie in foto: Alma Sedlar

ROZI KIRBI IZ VODIC BO ÈEZ NEKAJ TEDNOV VSTOPILA V 91. LETO
IVLJENJA. ÈLOVEK BI JI JIH PRIPISAL VSAJ DVAJSET, TRIDESET MANJ.
VITALNA GOSPA JE POLNA VOLJE IN VESELJA DO IVLJENJA. TAKO ZELO,
DA NE BI NIHÈE POMISLIL NA TO, DA JE E DAVNEGA LETA 1978
ZBOLELA ZA RAKOM DOJK.

ROZI KIRBI JE ZBOLELA PRED DAVNIMI 36 LETI.
PRI 91 E VEDNO RADA IN POLNO IVI.

»

Takrat sem si elela, da bi ivela vsaj
e leto dni  danes, po
estintridesetih letih, pa sem e
vedno tukaj,« pravi Rozi, ki o bolezni ne
govori pogosto. Najraje pa sploh ne. »Rak
je za mano. Ko se zgodi, mora èlovek
predelati ogromno stvari in to je zelo dolg
proces. Toliko èasa je e od takrat, da sem
potegnila èrto.«
Davnega leta 1984 je bila med prvimi
prostovoljkami, ki so zaèele obiskovati
bolnice v bolninici. Rozi je kot
prostovoljka delala vse do svojega
osemdesetega leta, skupno torej
sedemnajst let.
Njeno ivljenje je kot iz knjige. Mama se
je poroèila z vdovcem, ki je e imel pet
otrok. Skupaj sta jih imela e sedem, a
dve deklici sta umrli e kot novorojenki.
»Deklica, ki je bila rojena pred mano, je

Potem se vrne v leto 1984, ko je nekaj
bila prav tako Rozi. Ko je umrla, je brat
nekdanjih bolnic ustanovilo skupino za
hodil za mamo in jo prosil, naj kupi e
Roziko.« In jo je. Tako je prila na svet e
samopomoè bolnicam z rakom dojk.
naa sogovornica, kot zadnja. Morda je
»Obiskovati smo zaèele enske po
prav zato ostala doma. »Z bratom, ki je
bolninicah. Udeleile smo se
tako 'zakrivil' moje rojstvo, sva ostala
izobraevanja in se z enskami pred
moèno povezana, dokler ni pri rosnih
operacijo ter po njej veliko pogovarjale.
estintridesetih umrl.«
To je tevilnim bolnicam zelo pomagalo.
Njegova smrt je Rozi moèno prizadela;
Lahko so se komu izpovedale.«
sicer pa je medtem ob starih in mou
Pa so imele takrat, ko so orale ledino, kaj
izgubila tudi e vse
teav? »Problem
brate in sestre. Prav
je bil, da niti v
vsak veèer jih obièe
bolninici niso
»NAJLEPE
JE,
KER
IVIM.«
na pokopalièu v
razumeli, kaj
Vodicah.
hoèemo, sestre so
Na vpraanje, kdaj ji
se bale, da se
je bilo najteje, izstreli: »Leta 1944, ko so
elimo vtikati v njihovo delo. Seveda
me zaprli Nemci. Odpeljali so me v Kranj,
nismo hotele niè od njih. A èlovek, ki
kjer so me najprej zverinsko pretepli,
bolezni, kakrna je rak, ni sam doivel, ne
potem pa v Nemèijo. Zaprta sem ostala
more vedeti, za kaj gre. Zato je tako
vse do leta 1945, ko so nas osvobodili
pomembna pomoè bolnice bolnici.«
Amerièani.« Tisto obdobje se je vanjo
Rozi je imela pogosto obèutek, da so
moèno zarezalo. »Pome so prili, ker so
pogovori z bolnicami veè dali njej sami
bili trije bratje v partizanih.«
kot pa enskam, ki jih je tolaila. »V
Domov se je vrnila v svobodno domovino
ogromno zadoèenje mi je bilo, èe sem
z grozljivo izkunjo za seboj, a precej
videla, da sem kateri od ensk lahko
moèneja. »Kar te ne ubije, te okrepi. ele
pomagala. Zaradi tega sem bila sreèna
èe kaj hudega doivi, ceni ivljenje. Èe
tudi sama.«
je vse dobro in lepo, ga ne zna ceniti.«
Njej je prav zato, ker ji je bilo velikokrat
Èeprav o svojem raku nerada govori,
hudo, ivljenje tako pri srcu.
pove, da ji je bil v veliko oporo mo. Ker
V hii, kjer se je rodila in kjer po moevi
med zdravljenjem in po njem ni mogla
smrti (poroèila sta se, ko ji je bilo e
spati, je ogromno brala. »e danes ponoèi
skoraj 50 let, in ostala skupaj èastitljivih
pogosto rogovilim. Po navadi zaspim ele
37 let, vse do njegove smrti) ivi sama, se
okoli dveh zjutraj.«
nikoli ne dolgoèasi. »Ogromno stvari me
Vse jo zanima in ivljenje se ji zdi
zanima. Sem strano radovedna. Malo
èudeno in zanimivo. »Èeprav imam e
preberem, kvaèkam, poskrbim za roe; al lepa leta, bi rada vsaj e malo ivela.
mi je le, ker so mi zaèele nagajati oèi.
Spomladi je tako lepo, ko vse zeleni,
Vèasih sem knjige kar poirala!«
poleti vse dehti, jeseni zori in pozimi me
Najhuja izkunja v ivljenju? »Strah, da
prav oèara snena belina.«
bi me Nemci zaprli. A prav vse, èesar se
Kaj bi sporoèila bralkam Novic Europa
bojim, me doleti  in to res èisto vse.
Donna? »Vsak trenutek se zavedajte, da je
Zaprli so me, me zaslievali, pretepali 
svet lep in da ga s svojo prijaznostjo
ampak tam sem zmagala! In nikogar
lahko e dodatno polepate.«
nisem izdala, na kar sem zelo ponosna.«
42
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IVLJENJE JE KOT
HOJA NA HRIB
Ana Kotnik iz Kranja

5. septembra 2012 nika

Pie: Maja Koroak, foto: Maja Koroak, osebni arhiv

KO JE ANA KOTNIK LETA 1999 ZBOLELA ZA RAKOM DOJK, JE BILO VSE HUDO
NA KUPU. POSTAVILI SO JI DIAGNOZO, MORALA JE BEATI PRED NASILNIM
MOEM V VARNO HIO, UMRL JI JE OÈE IN TUDI OTROKA STA ZBOLELA. ONA
PA JE S KOVÈKOM ODLA IZ HIE, KI JO JE GRADILA IN V KATERI JE ZA SVOJO
DRUINO ELELA USTVARITI TOPEL DOM. PA SE JE VSE POSTAVILO NA GLAVO.
V NAJHUJIH TRENUTKIH JE OSTALA POVSEM SAMA IN V NJENI BLIINI NI
BILO NIKOGAR, KI BI GA LAHKO PROSILA VSAJ ZA TO, DA JI SKUHA ÈAJ.

P

Foto: osebni arhiv

o tistem, ko sta se z moem loèila,
so nekaj èasa e iveli v skupni hii.
Celo policija ji je svetovala, naj se
zaradi naraèajoèega nasilja raje umakne,
èe si eli reiti ivljenje. Otroka sta bila
takrat e polnoletna, sin je konèal
fakulteto in odel delat na ladjo, hèi pa je
tudirala turizem v Portorou.
Teko je bilo narediti ta korak, morala je
iti iz svojega v neznano, in to bolna. Ko se
ji je konèalo bivanje v varni hii, je najprej
najela sobo, potem pa po materi
podedovala zemljièe. To je prodala in si
kupila majhno stanovanje, v katerem ivi
e danes in je sreèna. Z izdatno pomoèjo
hèere ji je celo uspelo ohraniti njihov stari
dom  zdaj tam ivita oba njena otroka.
V teh letih je prestala kar dvanajst
operacij, ki pa niso bile vse povezane z
rakavo boleznijo. Po tisti prvi operaciji so
se ji namreè na razliènih delih telesa
pojavili tumorji, ki pa so bili na sreèo
benigni, vendar jih je bilo treba kirurko
odstraniti. Preivela je tudi ginekoloko
operacijo ter operaciji nosu in oilja.
»Preivljala sem hude stiske in v najhujih
trenutkih sem ostala sama. No, pomagali
sta mi moji sestri, pa tudi sorodstvo in
prijateljice so mi bili v oporo ter so mi

Na svojega prvega vnuèka je moèno ponosna.

stali ob strani. Od srca sem hvalena
vsem.« Ana posebej pohvali osebje
Onkolokega intituta, pravi, da se je med
njim poèutila kot doma.
»Takoj ko sem prila tja, me je prevzel
obèutek varnosti in gotovosti, da me
bodo reili in da mi bodo pomagali.
Podobno se mi je dogajalo tudi pri drugih
zdravnikih. Vsakiè sem sreèala takne, ki
so me razumeli in mi dajali dober
obèutek. Do zdaj so mi vsi pomagali

ZAÈELA JE IVETI ELE
TAKRAT, KO JE MISLILA, DA
BO UMRLA.
toliko, kolikor je le bilo v njihovih
moèeh.«
Ugotavlja, da ele zdaj ivi tako, kot bi
morala e prej, pa ni znala.
»Mislila sem, da je to, èe veliko delam in
streem drugim, dobro in da sem na pravi
poti. Pa to ni res. Niti za otroka ni bilo
dobro. ele ko sem odla od doma, sta se
nauèila iveti samostojno.«
Za Ano bi pravzaprav lahko rekli, da ji je
bolezen reila ivljenje. Èe ne bi takrat
zbolela, bi morda e vedno trpela nasilje
moa ali pa je sploh ne bi bilo veè na tem
svetu. Bilo je zapleteno in zelo teko,
vendar se je zanjo in za njena otroka
dobro izteklo. Zelo je ponosna na svojega
prvega vnuka in sreèna je, da je njen sin
dobil takno srèno in dobro osebo za
svojo sopotnico. »Kot da bi priel angel v
nao hio.«
Kaj pa je bilo tisto, kar je spremenila pri
sebi?
»Najpomembneja sprememba je bila ta,
da sem zaèela gledati nase. Zaèela sem se
ukvarjati s stvarmi, v katerih uivam in
44

Ana Kotnik: »Èlovek, ki nima prijateljev, je
reven èlovek. Menim, da sem bogata, ker
imam veliko prijateljev, od katerih lahko
katerega koli ob kateri koli uri poklièem.
Iskreni prijatelji veliko pomenijo.«

me notranje bogatijo. Zelo veliko mi
pomenijo gibanje v naravi, hoja v hribe,
nabiranje gob, to res pogosto poènem.
Poleg tega sem postala zelo druabna. V
tem èasu sem spoznala veliko dobrih,
prijetnih in srènih ljudi.«
Kje jih je spoznala? »Na poteh po hribih,
poleg tega se mi je krog znanstev in
prijateljstev nenehno iril. Vèlanila sem se
v Drutvo onkolokih bolnikov; tam sem
videla, da ima vsak od nas svoje teave, ki
jih mora sprejeti in z njimi iveti. Èe jih
sprejme, potem tudi laje ivi.«
Sooèenje z boleznijo je teko, pravi Ana.
Potreben je èas, da jo sprejme. Potem se
zaène ivljenje odvijati povsem drugaèe.
»Ni me sram priznati, da sem zaèela iveti
ele v trenutku, ko sem mislila, da bom
morala umreti. ivljenje se mi zdi
podobno hoji na hrib. Treba je iti poèasi,
korak za korakom, in priel bo na vrh.
Ne sme obstati, èe je e tako hudo,
mora vedeti, da obstaja cilj, in ta cilj je
treba doseèi. Tudi èe je na videz e tako
malo monosti, se ti na tak naèin na
koncu le uresnièi. To je najveè, kar je.
Pomembno je tudi to, da ne hrepeni po
velikih stvareh in da si zadovoljen s
tistim, kar ima. Ker èe si zadovoljen,
ima veliko.«
Ponazori s svojim primerom: prej je imela
lepo hio z vrtom, pa je bila nesreèna.
Zdaj ima majhno stanovanje, a je
neizmerno sreèna. Prej je okoli sebe imela
ljudi, pa se je poèutila sama. Zdaj ivi
sama, a je moèno povezana z mnogimi.
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USPENO KONÈAN
PROJEKT RAKOVICA

Barbra Drnaè iz Ljubljane

5. septembra 2012 nika

Pie: Anita mahar, foto: osebni arhiv

odgovore na vsa vpraanja. No, tokrat se
je izkazalo, da sem imela prav, ker sem
vrtala.«
Tako zanjo kot za njene blinje je bila
diagnoza okantna, saj v sorodstvu ni bilo
raka dojk, e osem let je bila
vegetarijanka, veliko se je gibala,
praktièno vse ivljenje je vestno skrbela
za svoje telo, saj se je ukvarjala s plesom.
Poleg tega je redno hodila na
mamografijo.
»Pri meni je bil zagotovo odloèilni
dejavnik stres. Izkunja z mamino
neozdravljivo boleznijo, pa delo urednice
oddaje E+ na Kanalu A, kjer je bil stres
vsakodneven,« se spominja.

MEDICINA NAREDI VELIKO, A
VELIKO LAHKO NAREDI
TUDI SAM.

EDINO FOTOGRAFIJO BREZ LAS JE NAREDILA HÈI TEREZA.

BARBRA DRNAÈ, NOVINARKA IN UMETNOSTNA KRITIÈARKA ZA PLES,
O BOLEZNI V SVOJEM HUMORNEM SLOGU NE GOVORI O RAKU, PAÈ PA
O »RAKOVICI«, »KER JE STRANA, ZOPRNA, TAKO PO ENSKO«

»

Predstavljam si jo pravzaprav kot
nekaj imaginarnega, kar najeda
èlovetvo. Zadnji dve leti sem sreèala
toliko ljudi, ki so zboleli, da je rak
pravzaprav e postal virus, kar je skrb
zbujajoèe. Odkrito bom rekla, da se mi
zdi, da tudi kemofarmacija e slui s tem;
èe pogleda na hektolitre kemije, ki se
pretaka po naih telesih, in na mnoico
razliènih 'koristnih' pripravkov, ki so na
trgu.«

BULICI
Barbra je januarja letos konèala e z
biolokim zdravilom herceptin in po

izvidih zadnje kontrole je zdrava. Pa bi se
lahko izteklo tudi drugaèe. Ko je namreè
med prvomajskimi prazniki pred dvema
letoma zaèutila bulici na dojkah, se je
takoj po vrnitvi s smuèanja odpravila v
Center za bolezni dojk.
Zdravnica je brez drugih preiskav ocenila,
da ima vnetje, in ji predpisala antibiotik.
Bulici sta sprva res izginili, a sta se po
dveh mesecih spet pojavili. e dobro, da
se s prvo diagnozo ni sprijaznila, in ko je
septembra po televiziji videla dr. Erika
Breclja, ki je govoril o problemih na
Onkolokem intitutu, se je odpravila k
njemu. »Sem tip èloveka, ki si eli imeti
46

Preprièana je, da jo je ravno izziv, da se je
podala iz plesnih in novinarskih voda,
drago stal.
Ker je optimistka po naravi, se je z novim,
tokrat zdravstvenim izzivom, zlobno
rakovico, odloèno spopadla. Seveda s
pomoèjo druine. Partner Bojan je bil z
njo na veèini pregledov in pogovorov z
zdravniki.
»Bili so kar malo zaèudeni, veliko ensk
namreè pride samih. Hèi Tereza mi je
sploh v oporo, med drugim mi je
prepovedala brskati po internetu, ko sem
zaèela brati vse mogoèe èlanke.
Preprièana je bila, da bova skupaj
prehodili to pot. Edina fotografija, na
kateri sem brez las, je prav tista, ki jo je
naredila Tereza za seminarsko nalogo na
fakulteti: Moja mama, moja inspiracija.«

Ministrstvo za zdravje sofinancira
dejavnosti zdruenja Europa Donna
ter preventivne in izobraevalne
aktivnosti pri krepitvi zdravja.
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Med zdravljenjem je Barbra hotela
natanèno vedeti, kaj se bo dogajalo z
njenim telesom. »Hotela sem, da imajo
zdravniki do mene odprte karte.
Èe ve, kaj se dogaja, se lahko tudi bori
proti temu. e tako se mora v doloèeni
meri prepustiti dogajanju, ne pristajam
pa na to, da ne bi imela nobenega
nadzora. Poleg leve dojke so mi odstranili
e nekaj bezgavk, ker so bile tudi
okuene. Ker nisem imela hormonsko
odvisnega raka, je desna dojka ostala, so
mi pa preventivno predlagali
kemoterapijo in obsevanje ter e bioloka
zdravila. Upotevala sem nasvete, da si ne
bi kdaj pozneje oèitala «

POMOÈ KLASIÈNI MEDICINI
Hkrati je iskala tudi drugaène reitve,
obiskala je homeopata, zelo ima v èislih
tradicionalno kitajsko medicino. »Dva
dni pred operacijo sem spoznala
Andrejo Roènik, ki vodi ordinacijo s
tradicionalno kitajsko medicino. Prviè
sem la na akupunkturo s posebno
masao e naslednji dan, potem pa po
operaciji in po vsaki kemoterapiji.
Moram reèi, da mi dr. Qu zelo pomaga,
blail mi je uèinke kemoterapije, da
nisem nikoli bruhala, zdaj pa delava za
izboljanje imunskega sistema in blaiva
boleèine okoli silikona. Predvsem pa me
spodbuja k umiritvi, da moram vse
stvari poèeti bolj poèasi. Dal me je v
drugo, nijo prestavo,« pravi Drnaèeva,
za katero to ni bila ravno lahka naloga.
Vse ivljenje se je veliko gibala, zdaj pa ji
celo aerobika in pilates ne godita veè,
hitreje se utrudi, »pa obèutljiva sem za
vreme«, pove v smehu. »Nisem vajena,
da ne obvladujem svojega telesa. Kdor
me bolje pozna, bo zagotovo rekel, da
sem se v zadnjem èasu zelo umirila. A e
vedno se moram opozarjati, da kakna
stvar lahko poèaka na jutri.«
Terapijo pri dr. Qu je priporoèila tudi
nekaterim bolnikom z razliènimi
oblikami raka, in tudi njim je pomagala.
»Sicer nerada delim nasvete, ker ko so
moji znanci izvedeli, da imam raka, sem
dobivala neteta e-potna sporoèila s
takimi in drugaènimi nasveti, poskusi to,
pa poskusi ono. To mi je lo strano na
ivce. Na trgu je na tisoèe izdelkov, zdi
se mi, da je postal rak e pravi biznis.
Ampak akupunktura mi res koristi. Pa e
nekaj je, kar morda ni dobro, da povem
na glas, pa vendar. Preventivno si dajem
injekcije bele omele. Kar je najbolj
pomembno, je to, da se odmerki
individualno naravnavajo po imunskem
odzivu in da je vse to napisano v
priroèniku Bela omela, ki sem ga dobro
pretudirala. Spoznala sem nekaj
bolnikov, ki jim je to koristilo, in tudi

MED BOLEZNIJO JE BARBRA DRNAÈ PRIDNO
TUDIRALA IN DIPLOMIRALA NA AKADEMIJI ZA
PLES. NA FOTOGRAFIJI JE S PLESALCEM IGORJEM
SVIDERSKIM.

meni se zdi, da je v redu. Svojemu
onkologu sem povedala, kaj bom storila,
in je rekel, da lahko delam, kar hoèem,
ampak naj poèakam, da konèava klasièni
protokol. To sem tudi upotevala, èeprav
spada bela omela v Nemèiji v onkoloko
zdravljenje, kljub svoji naravni sestavi.
Pri njih stroke krije zavarovalnica.«

»SILIKONKA« NI HEC
e nekaj èasa ima silikonsko dojko, a se
je e ni navadila. »Vpraanje je, koliko
se sploh lahko navadi na neki tujek v
telesu. Moram reèi, da mi pred
operacijo nihèe ni natanèno povedal,
kaj vse umetna dojka prinese s sabo.
Mogoèe sem res bolj obèutljiva ali pa
bolj zaznavam vse te spremembe kot
druge bolnice, ampak zdi se mi, da je
na podroèju plastiène kirurgije e
veliko monosti, da enske po
mastektomiji spet normalno èutimo
svojo dojko. Mene silikonska dojka tièi,
trda je, ves èas èutim neko boleèino,
47

èutim brazgotine Pa se veliko
ukvarjam s telesom, ves èas se maem z
olji, hodim na masae. Na rehabilitaciji
v Strunjanu sem se nauèila vaje za
ramenski obroè, ki pri odstranitvi
bezgavk trpi. Redno hodim k
fizioterapevtki Nevi Kolar, specialistki
za masao in fizioterapijo ekspanderjev
in dojk s silikoni. Z njeno pomoèjo so
se boleèine in brazgotine po operaciji
zmanjale, a e ni v redu. Zdaj
razmiljam o tako imenovanem
lipofilingu, ki ga plastiki prakticirajo v
zadnjem èasu, da bi med koo in silikon
vstavili maèobo matiènih celic  meni
bi jo vzeli z bedra, ker je drugje sploh
nimam. Da bi zmehèali koo in da bi
bilo tudi videti nekoliko drugaèe.«
Zaradi kemoterapije so Barbri izpadli
lasje, trepalnice in obrvi, najbolj pa ji je
bilo al unièenih nohtov, na katere ima
poseben feti. Pa e boleli so jo. Je pa
med zdravljenjem pazila na to, da je
bila urejena. e pred kemoterapijo si je
kupila lasuljo, a tudi z golo glavo si je
bila veè, le da zaradi mraza ta frizura
ni preveè praktièna, spet hudomuno
komentira. Ko se je po dobrega pol leta
prviè pojavila brez lasulje z izrazito
kratko frizuro, so se ljudje spraevali,
kaj se dogaja, saj veèina sploh ni vedela,
da je na kemoterapiji, ker je bila tako in
tako znana po kratkih frizurah.
Med zdravljenjem je spremenila
prehrano in, zanimivo, spet jé meso.
»Moja hèi je postala prava
nutricionistka, zelo pazi na to, kaj jemo.
Imam svoj biovrt in na vikendu me
soseda oskrbuje z domaèo zelenjavo.
Jem, kar mi prija, vèasih mi zadii kak
zrezek  ne glede na to, da sem bila leta
vegetarijanka; èe mi zaprija, to pomeni,
da ga moje telo potrebuje.«

ZDRAV EGOIZEM
Za ta pogovor sva se dogovarjali e
pred meseci, a Drnaèeva nanj e ni bila
pripravljena  ker takrat »ni imela kaj
povedati«. Zdaj pa je ugotovila, da je v
zvezi z rakom e mnogo stvari, na
katere zdravniki ob skrbi za preivetje
premalo mislijo.
Med drugim razmilja tudi ire  zakaj
mamografije, ki jih je opravljala vsaki
dve leti, niso nikoli niè pokazale,
potem pa kar nenadoma rak? Zakaj se
je prirojena napaka ledvic, ki je v
njenem telesu »spala« petdeset let,
zbudila po konèani kemoterapiji in je
pred poletjem morala na operacijo?
»Zdravniki te pripeljejo skozi
zdravljenje, potem si pa prepuèen sam
sebi Èe potarna, da te kaj boli, ti
reèejo, da saj bo izzvenelo. Ja, ampak
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kdaj? In kaj naj delam do takrat?
Poèivati ne morem kar naprej.«
Z »rakovikimi« soolkami, kot pravi
enskam, s katerimi se je spoprijateljila
med zdravljenjem, se veliko
pogovarjajo, èe katero kaj tei.
»Zanimivo je, kako se druge oglasijo z
enakim problemom, ko kaj reèe. Veliko
je praktiènih stvari, za katere ti nihèe
ne pove, kako jih reiti. Recimo, kako
blaiti stranske uèinke zdravljenja, kaj
jesti, èesa ne; kaj narediti, da te manj
boli ali ko ima suho koo, katero olje
uporabljati, kako utrditi nohte, kaken
modrc je v redu ...«
No, slednje je sploh posebna zgodba.
Barbra se je pred poletjem ukvarjala s
tem, kje najti ustrezne in lepe kopalke.
»Po operaciji dojk enske potrebujemo
portni kroj modrèka, da dojke dobro
podpira. Povsod pa najde samo trakce!
Tu in tam so e kakne plavalne
kopalke (znamke Speedo, denimo),
ampak izbira je res majhna.
Nagovarjam Nancy Aljanèiè, da bi
skupaj naredili posebno kolekcijo za
posebne enske. Ravnokar sem v
pogovorih z direktorjem uprave
podjetja Komet, da zdruimo moèi in
znanje ter naredimo nedrèke za
operirane enske. Gospod Martin
Èrnugelj in izvrna direktorica Eva
Èemas imata iroko razmiljanje in
jeseni oziroma pozimi se nam obeta
nekaj novega in dobrega « opozori na

Barbra Drnaè iz Ljubljane

5. septembra 2012 nika

HÈI TEREZA JI JE V VELIKO OPORO.

problem, ki pesti precej slovenskih
bolnic, zato se ga namerava resno
lotiti.
Barbra Drnaè je preprièana, da so nam
vse stvari v ivljenju namenjene  tako
dobre kot slabe. »Dr. Mario Mayrhoffer,
doktor antopozofske medicine, s
homeopatske klinike v Celovcu pravi,
da tiste, ki imamo rak dojke, samo
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dajemo. Dojka je namreè edini organ,
ki daje. Zato pravi, da moramo postati
bolj egoistièni, v tem smislu, da sebe
postavljamo na prvo mesto. Zame to
zagotovo velja; moji blinji vedo, da
sem se razdajala na tisoè in eno stran.
Pa sem se vzela v roke in vam kar
priznam: zelo godi!«
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Anketa
ALENKA
TETIÈKOVIÈ,
IGRALKA.
VERJAMEM, DA JE
RAK V DANANJEM
ÈASU OZDRAVLJIVA
BOLEZEN, KI PA JO
NA ALOST E
VEDNO PREVEÈ
TABUIZIRAMO. O
TEJ BOLEZNI BI
MORALI GOVORITI
POGOSTEJE, TAKO
KOT O
HOLESTEROLU, VISOKEM KRVNEM TLAKU,
DIABETESU ITD. O NJEM BI MORALI POUÈITI E
OTROKE IN PREDVSEM DRUBO, V KATERI
IVIMO. GOVORIM IZ LASTNIH IZKUENJ, SAJ STA
ZA RAKOM ZBOLELA MOJA DOBRA PRIJATELJICA
IN NJEN MO. BOJIM SE, DA JE SLOVENSKA
DRUBA E VEDNO PREVEÈ STERILNA, SAJ NE
VE, DA BOLNIKI Z RAKOM NE POTREBUJEJO
ZGOLJ MEDICINSKE OBRAVNAVE, TEMVEÈ TUDI
SOCIOLOKO IN PSIHOLOKO. MARSIKDO, KI MU
DIAGNOSTICIRAJO RAKA, SE NAMREÈ ZAPRE
PRED SVETOM, PRED PRIJATELJI, PO DRUGI
STRANI PA SE TE BOLEZNI VSI »BOJIMO« IN S
TEAVO IÈEMO PRAVE ODGOVORE NA SICER
PREPROSTA VPRAANJA. MISLIM, DA
SLOVENSKA DRUBA RAKAVIM BOLNIKOM IN
BOLNICAM NE POMAGA DOVOLJ. NO, PA SAJ
TUDI ZDRAVIM NE!

KSENIJA JUS,
KANTAVTORICA. NE
VEM, KAKO BI SE
ODZVALA NA
NOVICO, DA IMA
RAKA NEKDO V MOJI
NEPOSREDNI BLIINI.
ALI DA GA IMAM JAZ.
VEM PA, KAKO SE ME
JE TA BOLEZEN
DOTAKNILA PRED
LETI, KO JE ZANJO
ZBOLELA GLASBENA SODELAVKA. KER SPADAM
V MLAJO SREDNJO GENERACIJO, SI LAHKO
PREDSTAVLJATE, DA SEM TAKRAT (DANES JE OD
TEGA VEÈ KOT DESET LET) TO DEJSTVO
SPREJEMALA SKOZI RAZLIÈNE FAZE: NAJPREJ
JEZA  KAKO, SAJ NI BILA STARA NITI TRIDESET
LET; ZAKAJ, SAJ JE BILA NEKADILKA,
REKREACIJSKA PORTNICA ... POTEM E
VPRAANJE, KAKO TO, DA BOLEZNI NISO MOGLI
PREJ DIAGNOSTICIRATI, IN PODOBNO. S
POGOVORI S SODELAVKO SEM NATO NJENO
ZDRAVSTVENO STANJE, TAKO KOT ONA,
SPREJELA KOT IZZIV. SODELAVKA JE NATO V
SLABIH TREH LETIH IN PO NESKONÈNIH SERIJAH
KEMOTERAPIJ BOLEZEN PREMAGALA. OD
TAKRAT SE NI VEÈ POJAVILA IN UPAM, DA SE
NIKOLI VEÈ NE BO. VSEM, KI SE JIH TA BOLEZEN
KAKOR KOLI DOTAKNE, PA ELIM, DA VERJAMEJO,
DA BODO OZDRAVELI.

5. septembra 2012 nika

Kaj pomislite ob besedi rak?

RAK NI VEÈ
BAVBAV
Pie: Alma Sedlar, foto: osebni arhiv

RAK JE BOLEZEN, KI NE PRIZADENE LE BOLNIKA, TEMVEÈ TUDI
NJEGOVE BLINJE. TI SE OB VESTI, DA JE NEKDO ZBOLEL ZA RAKOM,
ZELO RAZLIÈNO ODZOVEJO.

Kako bi se odzvali vi,
èe bi izvedeli, da je
kdo od vaih svojcev
zbolel za rakom, smo
povpraali nekaj
znanih Slovenk in
Slovencev.

DR. TOMA
GANTAR, MINISTER
ZA ZDRAVJE. KO
SLIIM, DA IMA
NEKDO RAKA,
NAJPREJ POMISLIM
NA TO, DA GRE ZA
RESNO IN HUDO
BOLEZEN. NA SREÈO
PA TUDI VEM, DA
IMAJO BOLNIKI Z
RAKOM IZ DNEVA V DAN VEÈ MONOSTI ZA TO,
DA OZDRAVIJO. RAZUMEM PA PSIHIÈNO STISKO, V
KATERI SE ZNAJDEJO, IN VEM, DA SO TEDAJ
DOBRI PRIJATELJI, KI GA SPODBUJAJO, DA SE
BORI, ZELO POMEMBNI.

BORIS KOPITAR,
PEVEC IN VODITELJ.
TEKO JE VNAPREJ
POVEDATI, KAKO BI
SE ODZVAL, ÈE BI MI
REKLI, DA IMAM
RAKA. OD VSAKEGA
POSAMEZNIKA JE
ODVISNO, KAKO NA TO
NOVICO ODREAGIRA.
DOBRO JE, DA IMA
OBOLELI KOGA, KI SE
MU LAHKO ZAUPA, SICER GA LAHKO ZAÈNE
PSIHIÈNA BOLEÈINA RAZIRATI OD ZNOTRAJ,
SPLOH ÈE GRE ZA HUJO OBLIKO RAKA. VEM,
KAKO SE OBOLELI POÈUTI, SAJ JE ZA RAKOM
DOJK PRED DVANAJSTIMI LETI ZBOLELA MOJA
SOPEVKA MAJDA KOROEC. ODKRILI SO JI GA IN
GA ODSTRANILI. POTEM JE BILA DESET LET
ZDRAVA. AL PA SE JE ZAHRBTNA BOLEZEN
PONOVILA IN MAJDA, ÈEPRAV VEÈNA
IVLJENJSKA OPTIMISTKA, SE JE MORALA
POSLOVITI. TO ME JE ZELO PRIZADELO. REKEL BI
E, DA EUROPA DONNA NA PODROÈJU
OZAVEÈANJA OPRAVLJA ZELO POZITIVNO
VLOGO. PREPRIÈAN SEM, DA GREDO SEDAJ
ENSKE PREJ K ZDRAVNIKU, ÈE ZATIPAJO
ZATRDLINO V DOJKI.

NATAA BRIKI, NOVINARKA. ZBOLELI SO MOJI STARI. MAMI ZA LEVKEMIJO
(AML) IN PO TREH CIKLUSIH AGRESIVNIH KEMOTERAPIJ IN USPENI
PRESADITVI KOSTNEGA MOZGA JE E NEKAJ LET ZNOVA V DOBRI FORMI.
OÈETU PA SO PO RUTINSKEM PREGLEDU S POMOÈJO PROGRAMA SVIT
ODKRILI RAKAST IZRASTEK NA ÈREVESU. BIL JE E OPERIRAN, SEDAJ HODI
NA ONKOLOKI INTITUT NA KEMOTERAPIJE.
RAK SE MI NE ZDI BAVBAV, JE PA BOLEZEN, KI JE BREZ DVOMA TEKA
PREIZKUNJA, A VREÈI PUKO V KORUZO VENDARLE NE GRE. BORITI SE JE
TREBA. O LEVKEMIJI, PREDEN JE ZANJO ZBOLELA MAMI, NISEM VEDELA
SKORAJ NIÈESAR. RESNO SMO BILI ZASKRBLJENI, A SMO JO Z MAMI NA
ÈELU PREMAGALI. PRI OÈETU NI NIÈ DRUGAÈE. VELJA SE DOBRO POZANIMATI O BOLEZNI, O
TEM, KAJ LAHKO SAMI NAREDIMO, IN OHRANITI POZITIVNO ENERGIJO. NI NEMOGOÈIH POTI!
50

Priloge 05.09.2012 Ni282 stran 51 /

/pucba 12:13:04

5. septembra 2012 nika

PRIM. DARJA BOBEN BARDUTZKY, DR. MED.,
VODJA ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
V PSIHIATRIÈNI BOLNINICI VOJNIK.
KADAR ZBOLI KDO OD NAIH BLINJIH, SMO
PRESTRAENI, ALOSTNI, TUDI JEZNI IN VÈASIH
POZABIMO, KDO JE TISTI, KI POTREBUJE POMOÈ
IN OPORO. DOGAJA SE, DA JE SVOJEC V SLABEM
STANJU KOT BOLNIK. ÈE BI ZBOLEL KDO OD
MOJIH, BI SE VSEKAKOR ZAVEDALA, DA JE ON
NAJPOMEMBNEJI, PA NAJ BI MI BILO E TAKO
HUDO. VES ÈAS BOLEZNI BI SLEDILA NJEGOVIM
ELJAM TUDI GLEDE TEGA, KAKNO POMOÈ SI
ELI  KOLIKO, KDAJ, NA KAKEN NAÈIN. NE
GLEDE NA SVOJE OBÈUTKE IN SPOSOBNOSTI.

EVA MOKON, PEVKA. RAZLIÈNA RAKAVA
OBOLENJA SO E PRIZADELA MOJE BLINJE,
PLJUÈNI RAK JE BIL AL USODEN. PRVA NOVICA
O TOVRSTNI BOLEZNI BLINJEGA JE KRUTA.
KLJUB MONOSTIM ZA ZDRAVLJENJE JE
PRISOTEN NEPOPISEN STRAH. PRAV ZATO
POZDRAVLJAM ZDRUENJA, KOT JE EUROPA
DONNA, SAJ JE ZA PREMAGOVANJE BOLEZNI
NUJNO POTREBNA PSIHIÈNA OPORA, ÈEMUR PA
MORDA BLINJI VEÈKRAT NISMO KOS. PO
OZDRAVLJENJU JE POMEMBNO TUDI SPREJETJE
POSLEDIC, KI JIH TERJA BOLEZEN, IN Z NJIMI JE
TREBA »ZNATI« IVETI E NAPREJ!

JERICA MRZEL, PEVKA IN IGRALKA. VSAKOMUR,
KI ZBOLI ZA RAKOM, SVETUJEM: NITI TRENUTKA
OBUPAVANJA. NEMUDOMA V AKCIJO IN POIÈI
VSE MONE POMOÈI TER SE BORI, KAKOR JE PAÈ
VSELEJ V IVLJENJU TUDI TREBA!

NA ODNOS DO BOLEZNI
Pie: Metka Kleviar

ÈE BI SAMI IZBIRALI, KAJ NAS LAHKO DOLETI V IVLJENJU, BI BILI GOTOVO VSI
VEDNO ZDRAVI. SEVEDA PA TO NI TAKO IN BOLEZEN JE DEL NAEGA IVLJENJA.
VÈASIH LAJA, DRUGIÈ SPET TEJA, VÈASIH OZDRAVLJIVA, DRUGIÈ NE.

L

judje se na mnoge razliène naèine
odzivamo na bolezni, tudi ne na
vse enako. Èe malo pogledamo v
zgodovino, lahko vidimo, da so mnoge
bolezni na prav poseben naèin
zaznamovale ivljenje ljudi in bile tudi
obremenjene z mnogimi predsodki.
Pomislimo na kugo, gobavost,
tuberkulozo in e marsikaj. Nekaterih
teh bolezni ni veè ali jih skoraj ni veè.
Prav posebno mesto ima gotovo bolezen
rak. Vedno veè ga je, tudi zato, ker ga
prej odkrijejo in ker ljudje dlje ivijo.
Rak ni ena sama bolezen, ampak gre za
veè sto razliènih bolezni, odvisno od
tega, kje se pojavi, kakna je histologija
in kako je razirjen. Zelo pogosto pa
ljudje ob besedi rak reagirajo enako, ne
glede na to, za kakno vrsto raka gre:
»Grozno, raka ima(m), konec je.«

e preden se sploh pozanimajo, kako je.
Ali pa tudi noèejo verjeti.
Lahko reèemo, da je rak zelo pogosta
kronièna bolezen, ki je v dobri polovici
primerov ozdravljiva, lahko pa privede
tudi do smrti. Tako kot srèno-ilne
bolezni, le da o teh skoraj nihèe ne
govori.
Pri svojem delu med bolniki z rakom
sem doivela marsikaj. Od tega, da so
bolniki pred okolico skrivali svojo
bolezen, kot da se sramujejo, ker imajo
raka, do tega, da so o tem jasno in
glasno govorili povsod. Vèasih so s tem
tudi koga prestraili, kot da bi bilo
prepovedano govoriti o bolezni. Ko se
tako oziram nazaj, se mi vendarle zdi,
da se tudi v odnosu do raka med ljudmi
marsikaj premika, in tega smo lahko
zelo veseli.
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Gotovo je tudi medicina sama v tem
èasu napredovala in lahko ozdravi
veliko veè bolezni kot pred leti, niè
manj pomemben pa ni premik v odnosu
ljudi do raka.
Vedno sem vesela, ko ljudje, ki so
oboleli za rakom, v javnosti o tem
spregovorijo. To je najbolja spodbuda
za vse bolnike. Naenkrat vidijo, da se s
tem da iveti, da se tudi veliko bolnikov
pozdravi in da bolezen sama èloveku
pomaga, da se jasneje zave, kaj je
bistveno v ivljenju. Ljudje, ki
spregovorijo o svoji bolezni, naredijo to
res odlièno in jih vedno obèudujem.
To se mi zdi tudi najpomembneje pri
ustvarjanju boljega odnosa do raka.
To pa je hkrati tudi pogoj za uspeneje
zdravljenje.
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Pie: Alenka Lobnik Zorko, ilustracije: Nadja inkovec

JOGIJSKI POLOAJI, KI PONAZARJAJO
ZAPIRANJE, NATO PA E ODPIRANJE
(ALI OBRATNO) PRSNEGA KOA, SO
ZASNOVANI TAKO, DA DOLOÈENEMU
POLOAJU SLEDI PROTIPOLOAJ,
KATEREGA NAMEN JE PREPROSTO
URAVNOTEENJE TELESA. ÈE VRATA
NA PRIMER ZAPREMO, VEMO, DA NE
BODO VEDNO ZAPRTA, AMPAK JIH
BOMO PREJ ALI SLEJ TUDI ODPRLE.
ÈE PRSNI KO STISNEMO OZIROMA
ZAPREMO, NE BOMO V TEM POLOAJU
NESKONÈNO DOLGO, AMPAK NAM BO
TELO SPOROÈILO, KDAJ JE ÈAS, DA GA
ZNOVA ODPREMO.
SEDEÈI OREL

SEDEÈA GORA

N

a simbolni ravni pomeni
zapiranje telesa tenjo k zaèiti,
eljo, da nekaj zavarujemo,
medtem ko pomeni odpiranje seveda
ravno nasprotno: tenjo, da tvegamo ali
si upamo telo odpreti.
Po prestani operaciji dojke je tenja po
zaèiti, torej zapori, popolnoma
naravna, saj na tak naèin zavarujemo
ranjeni del telesa. Hkrati je zaèita
prsnega koa tudi prispodoba za umik
vase, za prebolevanje izgube, saj je e
misel na to, da bi z razirjenimi rokami
takrat objele ves svet, popolnoma
nemogoèa.
A poèasi in postopoma se ivljenje spet
utiri, nujna rehabilitacija in vsakdanja
opravila zahtevajo, da seemo z rokami
naprej, navzgor, nazaj in  narazen.

NEMOGOÈE JE MOGOÈE

Skleniti roke pred prsnim koem? Niè
lajega. Strah in boleèina se vkljuèita, ko
dobimo »povabilo« k prvim gibom, s
pomoèjo katerih bomo zaèele postopno
prsni ko odpirati. Ti prvi gibi, sprva
previdni, boleèi in naporni, so nujno
potrebni za to, da bomo dobro predihale
pljuèa, in e posebno za to, da nam ne bo
otrdela rama. Te preproste zaèetne vaje
nam pokaejo e v bolninici.
Kaj pa lahko zase naredimo doma? Nekaj
tednov po operaciji e vedno izvajamo
vaje, ki so nam jih
pokazale
fizioterapevtke. Te vaje
vkljuèujejo vse za
osnovno rehabilitacijo
potrebne elemente. Ko
pa stopimo na
samostojno pot, ko se
npr. pridruimo
prilagojeni vadbi joge,
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lahko sèasoma poskusimo
predlagano zaporedje.
SEDEÈA GORA: v sedeèem
poloaju s prekrianimi ali
pokrèenimi koleni roki
zdruimo pred prsnim
koem in se s palcema, ki
se dotikata drug drugega,
dotaknemo prsnice.
VDIHNEMO in e vedno
zdrueni dlani pred
obrazom previdno

SEDEÈA PALICA
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dvignemo kviku nad glavo. Roki sta,
kolikor je mogoèe, iztegnjeni, ramena
napeta, zato roki nekoliko sprostimo.
DIHAMO.
Ob dvignjenem prsnem kou postanejo
medrebrne dihalne miice e bolj aktivne,
dihanje zajame veèji del prsnega koa.
Nato dlani razpremo in roki, èe je
mogoèe, razmaknemo. V spremenjenem
poloaju rok zaèutimo dihanje spet malo
drugaèe. Ko je dovolj, roki spustimo ob
telesu in e nekaj trenutkov
podoivljamo, kar smo pravkar ustvarile.
SEDEÈI OREL: poloaj si bomo malce
prikrojile, kar pomeni, da ga bomo
izvedle samo za zgornji del telesa, èeprav
zahteva v svoji popolni obliki, da stojimo,
in to na eni nogi, medtem ko je druga
ovita okoli nje. VDIHNEMO, roki pred
seboj previdno iztegnemo v viini ramen
in ju prekriamo. Kako? Tako, da levo
pred prsnico pokrèimo pod pravim
kotom, desno pa ovijemo okoli nje. Pri
tem sta dlani stisnjeni v pest ali se, èe ste
dovolj gibène, pokrivata. Ramena
sprostimo, kar pomeni, da se spustijo
nekoliko navzdol  prav v tako lopatici.
DIHAMO in èutimo prijeten razteg prek
zgornjega dela hrbta, ki se ob vsakem
VDIHU okrepi in ob IZDIHU sprosti. Ko
je dovolj, VDIHNEMO in ob IZDIHU roke
poèasi razpletemo. Poloaj naredimo e
na drugi strani, roki spet razpletemo in se
sprostimo.
SEDEÈA PALICA: poloaj palice, ki zdaj
sledi, je, èe je izveden pravilno, kljub
temu da sedimo, izredno aktiven. Ko
potisnemo spodnji del telesa (prste nog
usmerimo proti obrazu, pete v obratno
smer, proè od obraza) in roke èvrsto na
podlago, se tako prizemljimo, hkrati pa
dovolimo zgornjemu delu telesa, od
trebuha navzgor, svojo pot. To hkratno
dvosmerno pot dela telesa navzdol in dela
telesa navzgor zaèutimo ob VDIHU. Ob
IZDIHU je nato pot enosmerna: samo
navzdol. Skozi prizemljeni del zaèutimo
moè in trdnost, skozi del, ki se dvigne,
prostost. Ob zbranem spremljanju VDIHA
IN IZDIHA se naa pozornost zlagoma
usmeri le na to, kar se dogaja v tem
trenutku.
KRAVJI OBRAZ  pogled od spredaj:
asana s tem slikovitim imenom v resnici
ponazarja, èe bi nas nekdo gledal od vrha
navzdol, kravjo glavo. Prekriana stopala
so videti kot rogovi, kolena pa gobec.
Sicer prekriane noge sproèajo kolke, na
hrbet segajoèe roke pa ramenski obroè.
Èe je poloaj kolkov prehud izziv,
ostanemo z nogami v poloaju palice.
Èe pa si z rokami ne upamo ali e ne
moremo seèi navzgor in nazaj, èe nam to
pravzaprav ne dopuèajo toga ramena,
vzemimo trak, vrv, pas, al  kar koli
dolgega  primimo ta trak v zgornjo dlan,

KRAVJI OBRAZ  pogled od spredaj

KRAVJI OBRAZ  pogled od zadaj

POLOAJ TRUPLA
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in sicer tako, da en konec visi navzdol, da
ga lahko prime spodnja roka.
KRAVJI OBRAZ  pogled od zadaj: da nas
bodo od zadaj videli tako, kot kae risba,
zaènemo graditi poloaj takole: ko smo v
spodnjem delu telesa stabilne,
VDIHNEMO, s èimer se v hrbtenici
podaljamo, levo roko iztegnemo vstran,
ramo zasuèemo navznoter, levo roko
pokrèimo in skuamo njen hrbtni del
poloiti èim vije med lopaticama. Zdaj je
na vrsti desna roka: iztegnemo jo kviku,
pokrèimo v komolcu, seemo z dlanjo
navzdol proti levi dlani, palec desne roke
gleda proti desni rami, potem pa naj se
prsti rok »poièejo« in primejo. Za to, da
bi se v hrbtenici podaljale in ne bi zlezle
skupaj, globoko VDIHNEMO, poravnamo
notranjo stran dvignjene desne nadlakti z
uesom in od tu naprej mirno DIHAMO. V
poloaju ostanemo nekaj VDIHOV in
IZDIHOV, nato roke in noge razpletemo,
noge prekriamo obratno in se tudi
rokam posvetimo v obratnem vrstnem
redu. Ko èutimo, da je dovolj (najveèkrat
se to zgodi takrat, ko zaènemo v hrbtenici
lesti skupaj, da smo od strani v obliki èrke
C), ob IZDIHU roke razpletemo, primemo
eno koleno za drugim in noge poèasi,
previdno zravnamo. Rameni soèasno ob
VDIHU dvignemo proti uesom, ob
IZDIHU ju soèasno potisnemo nazaj, da
se lopatici pribliata, in spustimo ob
straneh navzdol.
POLOAJ TRUPLA: leemo na hrbet,
nekoliko razmaknemo roki in nogi, dlani
sta obrnjeni proti stropu, brado
potegnemo navznoter proti vdolbini med
kljuèniènima kostema, globoko, zares
globoko VDIHNEMO, ob tem napnemo
vse telo, ter ob IZDIHU (ki se lahko slii!)
telo »odloimo« na podlago in sprostimo.
Obmirujemo v pretanjenem
samospraevanju, kako je vse skupaj na
nas delovalo, potem pa misli odslovimo in
odpotujemo v prijetno globino jogijskega
spanja, ko nismo niti budne niti ne
spimo. Oèi so zaprte.
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