DRUGI ŠOLI PLJUČNEGA RAKA NA POT
Po uspešni prvi Šoli pljučnega raka in velikem zanimanju strokovne javnosti je pred vami
nadaljevanje skupnih naporov onkologov in drugih specialistov za boljšo oskrbo bolnikov s
pljučnim rakom. Pljučni rak je po umrljivosti na prvem mestu med vsemi raki in v Sloveniji
zaradi te bolezni letno umre toliko ljudi kot zaradi raka dojke in črevesa skupaj. Vse to kaže
na zahtevnost zdravljenja, ki pomeni velik izziv tako za onkologe kot družinske zdravnike.
Kajenje ostaja vodilni dejavnik tveganja za nastanek pljučnega raka, pojavljajo pa se tudi
nove oblike tveganja, kot je na primer e-cigareta. Isti dejavniki tveganja in življenjski stil so
tudi razlog za številne pridružene bolezni naših bolnikov, zaradi česar postajata zdravljenje
in podporna terapija vedno bolj kompleksna ter zahtevata tesno sodelovanje onkologa in
družinskega zdravnika.
Tokratno Šolo smo pripravili s poudarkom na prepoznavanju in vodenju neželenih učinkov
onkološkega zdravljenja, ki z novimi zdravili in metodami postajata vedno bolj zapletena,
spekter neželenih učinkov pa vedno širši. V času onkološkega zdravljenja je nujno nadaljevanje
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nemalokrat številne dileme in vprašanja. Bolniki vedno pogosteje iščejo odgovore za svojo
bolezen in težave na svetovnem spletu, zaradi neugodnega poteka bolezni pa posegajo tudi
po
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nezadovoljstvo bolnikov, ki zaradi narave bolezni prej ali slej potrebujejo dobro paliativno
oskrbo. V razvitih družbah je pomembna tudi psihosocialna podpora bolniku in svojcem, ki
v terminalni fazi bolezni vse prevečkrat preložijo skrb za umirajočega na medicinsko osebje.
Ali naj se bolnik po uspešnem zdravljenju vrne v delovno okolje in kdaj, so vprašanja, na
katera je težko odgovoriti, saj je treba vsakega bolnika obravnavati individualno in v okvirih
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Na vsa ta ter druga vprašanja in dileme družinskih zdravnikov želimo opozoriti in odgovoriti
na drugi Šoli pljučnega raka. Na tem mestu se zahvaljujeva vsem za sodelovanje pri pripravi in
izvedbi šole, katere glavni namen je najboljša možna obravnava in oskrba bolnikov s pljučnim
rakom. Skupno sodelovanje vseh, ki obravnavamo bolnike s to težko boleznijo, je prvi korak
na poti k ozdravitvi …
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