Na pot 4. onkološkemu vikendu

Pred Teboj, spoštovana kolegica ali spoštovani kolega' je Zbornik predavanj
4. onkološkega vikenda. Namen tega strokovnega srečanja, ki ga organizira

Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva s sodelovanjem
Anesteziološke sekcije in Sekcije medicine dela, je omogočiti udeleŽencem

obnovo ali utrditev znanja dveh pomembnih medicinskih vej.
Poklicne bolezni in ľak je tema prvega dne našega strokovnega srečanja.
Kancerogeni dejavniki, njihovo delovanje, zaščitapred njimi in zakonski
predpisi o njih so marsikateremu slovenskemu zdravniku premalo znani ali
jih celo ne pozna. Se več, današnje razlage in spoznanja o delovanju in
učinkovitosti teh dejavnikov se spreminjajo. Pojavljajo se nove in nove snovi,
za kalere smo morda do nedavnega menili, da so inertne, danes pa jih
štejemo med kancerogene dejavnike.
Preventivne preglede delavcev, izpostavljenih delovanju teh snovi, opravljamo dokaj redno. Vprašanje pa je, ali so pregledi dovolj popolni' da opravičujejo tako izpostavljenim kakor tudi lečečemuzdravniku in celotni družbi
mirno spanje.

onesnaževanje okolja (zraka, vode, tal) s posledičnim porastom obolenj dihalnih poti, degenerativnih in malignih bolezni je resno svarilo ne le nam
zdravnikom, marveč tudi tehnologom in vsemu človeštvu'Na srečanju
obravnavana lista kancerogenih dejavnikov skupaj z dejstvom, da 4. onkološki vikend ni obravnaval ionizirajočih sevalcev, ozonske luknje' porasta
koŽnih malignomov in zlasti malignega melanoma, nas opozarja na obseg in

veličino problema.
Nič manj pomembna ni tema drugega dneva
- Zdľavljenje bolečine. Predvsem imam v mislih bolečino, ki jo občuti onkološki bolnik v terminalnem
razvoju bolezni. V prvi vrsti je moreča za bolnika, ki ga neposredno prizadeva, vendar ne pusti neprizadetega niti lečečegazdravnika, zlasti če ne

pozna mehanizmov njenega nastanka in sodobnih ukrepov za lajšanje bolecin. Z bolečino se pogosto srečuje praktikus na bolnikovem domu, saj večina
teh bolnikov umira doma. Na naših strokovnih srečanjih naj bi take manj
znane ali celo neznane probleme osvetlili, udeleŽenci naj bi se seznanili ne

le z načini takega zdravljenja temveč tudi z izvajalci. Dobro je, da lečeči
zdravnik pozna izvaialca zdravljenja bolečine, saj mu to olajša sporazume-

vanje z njim in obenem olajša tudi razumevanje morebitnih navodil.
Namen vseh naših srečanj je izobraževanje, zato je Zdravniška zbornica
Slovenije priznala vse dosedanje onkološke vikende za usposobljanje iz
onkologije, ki štejejo za pridobivanje licence tako za zdravnike kot stomatologe.
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V imenu organĺzacijskega odbora, kakor tudi v imenu tovarne zdravil Krka iz
Novega mesta ter kolektiva zdravilišča ŠmarješkeToplice Želim vsem udele_
žencem srečanja prijetno bivanje v tem prelepem kraju.

Vabim udeleŽence teh srečanj, kakor tudi vse druge bralce zbornika, ki se
naših srečanjše niso udeleŽili, na naslednjionkološkivikend spomladi 1994.
Predvidene obravnavane teme bodo:
Germinalni
tumoľji na modih
- maligni
Ne-Hodgkinov
limíom
Na svidenje na 5. onkološkem vikendu.

Za organizatorja:

prim. Jurij Us, dr. med.
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