ONKOLOGIJA / pismo uredniku

Spo{tovani urednik!

zdravljenje na domu. V imenu sedanjih in bodo~ih
bolnikov se je treba zahvaliti vsem, ki so pri izdelavi
priporo~il sodelovali: tako predstojniku Katedre za
dru`insko medicino prof. dr. Igorju Švabu, ki je bil motor
na{ega dela, kot dr. Slavici Lahajnar, ki je v veliki meri sama
pripravila strokovno osnovo za priporo~ila, pa tudi
sodelavcem dr. Dragu A`manu, VMS Marini Velepi~, VMS
Miri Logonder, mag. farmacije Moniki Sonc, VMS Magdi
Berlo`nik, dr. Janku Kersniku, dr. Metki Pentek, dr. Vlasti
Vodopivec Jam{ek, saj smo vsi v veliki meri v svojem
prostem ~asu opravili to pomembno delo. Res vsem
najlep{a hvala!

Ogla{am se kot eden od pobudnikov za izdelavo
»Priporo~il za zdravljenje bole~ine pri odraslem bolniku z
rakom«. V prej{nji {tevilki Onkologije ste objavili `e dve
pismi, odmeva na objavljeni prispevek. Ideja za izdelavo
teh pomembnih priporo~il se nam je porodila na prvem
dr`avnem posvetovanju o nadzorovanju raka leta 1996. Kot
je `e podrobno opisal prof. dr. Švab, smo predstavniki
Onkolo{kega in{tituta in Katedre za dru`insko medicino, za
na{e razmere hitro in u~inkovito, priporo~ila tudi pripravili.
Kot eden od pobudnikov za njihovo izdelavo in takratni
strokovni direktor Onkolo{kega in{tituta sem dol`na
bralstvo opozoriti na velik pomen priporo~il za pravilno
oskrbo rakavih bolnikov in se zahvaliti vsem, ki so
sodelovali pri projektu.

Upam, da bo to delo, kljub majhnemu spodrsljaju
uredni{tva Onkologije, da smo priporo~ila objavili brez
navedbe vseh, ki so pri njihovem nastajanju sodelovali,
spodbuda pri izdelavi {e drugih priporo~il za bolj{o oskrbo
bolnikov. Kot ~lanica uredni{kega odbora Onkologije se
~utim sokrivo za ta spodrsljaj. Kadar objavljamo
priporo~ila, bi morali objaviti seznam vseh sodelujo~ih pri
pripravi, kadar pa samo strokovne podlage, so le-te lahko
na ravni avtorstva. Nimam namena niti `elje soditi o tem,
kaj je bil konkretni prispevek. @elela sem se samo zahvaliti
vsem, ki so pri delu sodelovali in poudariti pomen dobrega
skupnega dela za bolnike.

Ob tem ko {tevilo ozdravljenih bolnikov z rakom po svetu
in pri nas nara{~a, se vedno bolj zavedamo tudi pomena
pravilne oskrbe bolnikov pri laj{anju in omilitvi te`av, ki
nastanejo zaradi bolezni same ali zaradi njenega
zdravljenja. Pravilno zdravljenje bole~ine je za bolnike z
rakom zelo pomembno. V na{i mladi dr`avi smo imeli na
tem podro~ju v za~etku devetdesetih let veliko te`av. Od
te`av v dostopnosti bolnikov do opiatov pa do
nedogovorjenih najprimernej{ih na~inov oskrbe rakavega
bolnika z bole~ino. Poleg bolj{e in {ir{e oskrbe z zdravili,
sistemati~nega {irjenja znanja in uvedbe paliativne
dejavnosti v onkologijo je bila izdelava »Priporo~il za
zdravljenje bole~ine pri odraslem bolniku z rakom« eden
najpomembnej{ih korakov na tem podro~ju. Priporo~ila
bodo dru`inskim in drugim zdravnikom omogo~ila
strokovno bolj{o in racionalnej{o protibole~insko

V upanju, da bomo v Onkologiji lahko objavili ~im ve~
novih ali posodobljenih strokovnih priporo~il, vas lepo
pozdravljam.
Prof. dr. Tanja ^ufer, dr. med.
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