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Ob izidu učbenika Onkologija
Srdjan Novaković

z rakom. Upamo, da bo knjiga v pomoč vsem bralcem, ne
glede na stopnjo njihovega znanja o raku.

Spoštovane kolegice in kolegi!
Po podatkih Registra raka RS je leta 2004 v Sloveniji živelo
več kot 60.000 ljudi z rakom. Na leto jih pri nas za rakom
zboli več kot 10.000, približno 5000 pa jih umre. Obilica
novega znanja o raku ter razvoj novih zdravil in načinov zdravljenja so omogočili uspešnejše zdravljenje, ki pa je postalo
tako zahtevno, da ga v specializiranih ustanovah izvajajo le
vrhunski strokovnjaki različnih področij onkologije. In prav
zaradi tega – ker lahko le dobro izobraženi strokovnjaki
uspešno zdravijo bolnike z rakom – smo želeli v eni knjigi
podati zgoščen povzetek znanja onkologije. Knjiga Onkologija
– raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka je izšla konec
junija pri Založbi Mladinska knjiga.
Knjigo je uredilo pet strokovnjakov, pri pisanju pa je sodelovalo 54 priznanih slovenskih strokovnjakov. Učbenik je namenjen študentom medicine, zdravnikom, medicinskim sestram
in vsem drugim strokovnjakom, ki delujejo v onkologiji, pa
tudi bolnikom in laični javnosti, ki se želijo bolj poglobljeno
seznaniti z različnimi oblikami raka.
Knjiga je razdeljena v dva vsebinsko ločena sklopa – v splošni
in specialni del.
V splošnem delu je 13 poglavij, v katerih so pojasnjeni
temeljni pojmi, povezani z rakom, predstavljeno je sodobno
znanje o nastanku in razvoju raka, osnovni epidemiološki
podatki za Slovenijo, temeljna načela, načini diagnostike in
zdravljenja te bolezni. V splošnem delu so tudi poglavja, ki
so neposredno povezana s socialnimi vidiki bolezni, kot sta
komunikacija z bolnikom in paliativna oskrba.
Specialni del v 17 poglavjih zajema podrobnejši opis
najpogostejših vrst raka ter zanje specifične diagnostične in
terapevtske obravnave.

Onkologija – raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka
1.

SPLOŠNI DEL
Molekularni mehanizmi
nastanka raka –
kancerogeneza

2.

Imunologija tumorjev

3.
4.

Onkološka epidemiologija
Presejanje in zgodnje
odkrivanje raka

5.

Splošna načela klinične
onkologije
Diagnostika raka
Onkološka kirurgija
Radioterapija
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9.
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V omenjenih 30 poglavjih smo si strokovni uredniki skupaj
z drugimi avtorji prizadevali, da bi pripravili knjigo, v kateri
bodo odgovore na svoja vprašanja našli študenti in strokovnjaki različnih profilov, pa tudi vsi drugi, ki se srečujejo z bolniki
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13.

SPECIALNI DEL
14. Urgentna stanja v
onkologiji
15. Kožni rak
16. Tumorji centralnega
živčevja
17. Raki glave in vratu
18. Tumorji ščitnice,
obščitničnih žlez,
nadledvičnih žlez in
nevroendokrini tumorji
19. Tumorji torakalnih organov

20. Rak dojk
21. Tumorji prebavil
22. Primarni maligni tumorji
jeter in žolčnega sistema
Sistemsko zdravljenje raka
23. Tumorji rodil
Podporna terapija raka
24. Urogenitalni raki
Paliativna (blažilna)
25. Sarkomi
oskrba in obvladovanje
26. Maligni limfomi
najpogostejših simptomov
27. Akutne levkemije
Družinski in dedni rak
28. Kronične
ter onkološko genetsko
mieloproliferativne bolezni
svetovanje
29. Rak neznanega izvora
Komunikacija z onkološkim 30. Rak pri otrocih
bolnikom

