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J. Žgajnarja o nomogramih za določanje verjetnosti zasevkov
v nesentinelnih bezgavkah pri bolnicah z zgodnjim rakom
dojk. B. Jereb in R. Korenjak nam prikazujeta primer bolnice
s sekundarnim tumorjem, D. Bergant bolnico z napredovalim
medularnim rakom ščitnice, E. Brecelj in E. M. Gadžijev pa
bolnico z rakom debelega črevesa s karcinozo peritoneja in
zasevki v jetrih. I. Hvala predstavlja svoje izkušnje o umiranju,
ki naj bo del življenja. V Odmevih N. Rotovnik Kozjek govori
o 1. simpoziju ESMO o raku in prehrani, M. Uršič Vrščaj pa
o cepljenju proti HPV. V nadaljevanju S. Rožman s sodelavci poroča o kongresu ESOP. B. Jereb v svojem prispevku
predstavlja izkušnje iz pionirskih časov Onkološkega inštituta,
primerja preteklost in sedanjost in optimistično napoveduje
prihodnost.

Poletno številko pričenjamo z Žariščem, kamor smo uvrstili prispevek M. Primic Žakelj in sodelavk o presejalnem
programu ZORA. ZORA po petih letih delovanja že kaže
pomembne javnozdravstvene dosežke. V Pregledih M. Uršič
Vrščaj opisuje možnosti odkrivanja raka materničnega vratu
s testiranjem za visokorizične humane viruse papiloma.
M. Reberšek s sodelavci v rubriki Priporočila predstavlja
dopolnjena priporočila za sistemsko zdravljenje bolnikov z
napredovalim rakom debelega črevesa in danke. S. Borštnar
in T. Južnič Šetina sta pripravili smernice za uporabo dejavnikov rasti granulocitne vrste pri bolnikih z rako na sistemskem
zdravljenju. V rubriki Za prakso M. Hočevar in G. Pilko pišeta
o pomenu zgodnje limfadenektomije pri bolnikih z melanomom, M. Kerin Povšič pa o spremljanju bolnikov z MRSA
na Onkološkem inštitutu. I. Žagar predstavlja zdravljenje
metastatskega diferenciranega raka ščitnice z radiojodom ob
uporabi rekombinantnega humanega TSH. Sledijo prispevki
z izobraževalnih dnevov OI, ki so namenjeni družinskemu
zdravniku, govorijo pa o najpogostejših zapletih sistemskega
zdravljenja raka. B. Jezeršek Novaković in B. Pajk pišeta o
febrilni nevtropeniji, J. Ocvirk pa predstavlja neželene učinke
zdravil na koži. T. Južnič Šetina in T. Kompan opisujeta sindrom zgornje vene kave, E. Matos pa kompresijo hrbtenjače
in skupaj z B. Pajk tudi hiperkalcemijo pri bolnikih z rakom.
Sledi prispevek B. Škrbinc o driskah in zaprtju, o slabosti in
bruhanju pri bolnikih na sistemskem zdravljenju pa piše S.
Borštnar. V Novosti smo uvrstili prispevek A. Perhavca in

Ker je to moj zadnji uvodnik, se moram zahvaliti vsem, ki so
prispevali k uspešnemu izdajanju revije, avtorjem prispevkov in hvaležnim bralcem. Z zadovoljstvom tudi predajam
štafetno palico Marjetki Uršič Vrščaj.
Vsem skupaj želim prijetne počitnice in ne preveč vroče
poletje, osvežitev pa je lahko tudi branje Onkologije.
Zvonimir Rudolf, glavni urednik
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