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onrKoLošKEM VIKEI\IDU

Tretje leto zapored prirejamo onkološki vikend. Ze odziv na prvo tako strokovno srečanje je pokazal, da slovenski zdravniki potrebujejo obravnavo
onkološke problematike. Prvo priznanje smo dobili' ko je tovarna zdravil
Krka prevzela pokroviteljstvo nad srečanji, drugo je bila denarna pomoč
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zadnje, da Zdravniška
zbornica Slovenije šteje udeleŽbo za strokovno izpopolnjevanje.

Program prvega onkološkega vikenda so pripravili naključno povabljeni

predavatelji, ki so bili voljni sodelovati' odzivnost udeleŽencev smo preverili
z anketo, ki je pokazala Želje ter opredelila vsebino nadaljnjih srečanj. Tako
dosedanje teme kot izbira sedanjih in bodočih srečanj temelji na vaših Željah
in predlogih. Prav tako upoštevamo vašo zahtevo' da je pogovorni jezik na

naših srečanjih slovenščina.

Ne-Hodgkinovi limÍomi (NHL)' ki jłh bomo obravnavali na 5. srečanju, se
neposredno povezujejo s temo 3. onkološkega vikenda. Stevilne oblike NHL

so ozdravljive' zato jĺh mora zdravnik na terenu poznati, da bo lahko bolezen
prepoznal in bolnika pravočasno napotil na zdravljenje v ustrezno ustanovo.
Poznati mora ne le vso problematiko, marveč tudi moŽne zaplete oz. posle_

dice takega zdravljenja.

Maligni tumorji na modih so sicer redki, toda za zdravnika na terenu, kakor
tudi urologa in onkologa zelo zanimivi, saj so ozdravljivi, zlasti če jih pravočasno odkrijemo. Zdravljenje teh, predvsem neseminomskih oblik, torej raka
na modih, je povezano z določenimi posledicami, npr. začasno izgubo las,
pĺizadetostjo celotnega organizma, predvsem krvotvornih in reproduktivnih
organov. oboĺeli so praviloma mladi, polni Življenja, zato sorazmerno lahko
premagajo vse teŽave, ki jih povzroča zdravljenje. ozdravljeni se vrnejo k
svojim druŽinam in v druŽbo kot polnovredni in koristni člani'

obravnava teh bolezni na 5. onkološkem vikendu je vsekakor koristna

zanimiva.

in

Želimo, da bi bili tudi udeleŽenci 5. onkološkega vikenda zadovoljni s programom tako kot z vsemi dosedanjimi.
Na naslednjem, że 6. onkološkem vikendu bomo v petek,21. oktobra, pod
vodstvom proÍ. Franca Lukiča obravnavalĺ temo kolorektalni rak, V soboto,

22. oklobra pa pod vodstvom dr. Metke Klevišar nadvse zanimivo temo

spremljanje hudo bolnih ln umirajočih.

7

Zlasti zadnja tematika je zanimiva ne le za zdravnike, marveč tudi za medicinske sestre in drugo zdravstueno osebje.
Na svidenje jeseni!

Za redakcijo:

prim. Jurij Us, dr. med.
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