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ПРЕСУДА*
Проф. др сц. мед. Слободан Чикарић

Током агресије НАТО алијансе на
Србију „Милосрдни анђео“ је у
марту, априлу и мају 1999. године
просуо по Космету и Пчињском
округу 15 тона осиромашеног уранијума. У овој радиоактивној прашини микронских димензија откривен
је у траговима и високорадиотоксични трансуранијумски радионуклид
Плутонијум 239. Ваздушне струје
(ветрови) разносили су облаке ове
радиоактивне прашине по целој
Србији и Балкану. Прашина се спуштала на земљу, доспевала у пoвршинске воде, биљке и домаће и
дивље животиње. Људи који су
насељавали ове крајеве у току ратних дејстава били су у ситуацији да
уносе у организам дисајним и дигестивним путем овај радиоактивни
материјал који индукује канцерогенезу и мутацију генома у гонадама
(рађање потомака са психофизичким малформацијама).
Пошто је време полураспада Уранијума (238) 4,5 милијарди година, а
Плутонијума (239) 24.000 година, то
Србија остаје у зони повећаног
ризика од радијације трајно.
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Кумановским споразумом заустављена је агресија НАТО алијансе на
Србију у јуну 1999. године, а војне
јединице, углавном из европских
земаља и САД-а, долазиле су на
Космет у „мисију мира“.
Италијански одред од 558 војника
боравио је на Космету у три наврата
по три месеца: 2000., 2001. и 2002.
године.
Бјонди Винченцо
Извесни
(Biondi Vincenzo) из Напуља „командант одреда, чувар оружја и пиротехничар“ у сва три наврата боравио
је са одредом на Космету. Дотични
Бјонди седам година касније добија
фоликуларни карцином штитасте
жлезде због чега је рађена тиреоидектомија, а затим спроведен третман са радиоактивним јодом, Ј–131.
Бјонди консултује медицинске и
правне експерте и доноси одлуку да
поднесе одштетни захтев држави
Италији. У једном од жалбених поднесака Бјонди Винченцо наводи: „да
је био један од 513 војника (ком
броју треба додати још 45 већ преминулих) који су испољили обољења везана за изложеност зрачењу
осиромашеног уранијума (тзв. Бал-

кански синдром, услед масивне
употребе те супстанце у наоружању
које су оружане силе НАТО-а користиле током интервенције у тој
области)“.
Суђење је трајало скоро две године. На крају, 6.5.2010. године регионални Управни суд компаније у
Напуљу (судије: Salvatore Veneziano, Michelangelo Maria Liguori, Carlo
Polidori) доноси коначну пресуду у
корист Бјонди Виченца који добија
новчану одштету од државе Италије.
За нас који смо остали и даље да
живимо на овим просторима, интересантно је образложење пресуде у
корист Бјондија: „Дакле, у овом случају, Бјонди, војник Италијанске
војске који је деловао на Косову у
више наврата између 2000. године и
2002. године у укупном трајању од
годину дана, пошто је изнео, на
основу одговарајућег лекарскоправног савета, да се тумор (папиларни карцином тироидне жлезде)
може повезати са излагањем зрачењу осиромашеног уранијума (тзв.
Балкански синдром), с обзиром да је

та супстанца доста коришћена у
наоружању које су користиле оружане силе НАТО-а током војне
интервенције на Балкану, изричито
је исказао постојање одговорности
Управе одбране што је без икакве
посебне заштите употребила војнике у зони коју је сама контаминирала употребом пројектила са осиромашеним уранијумом, иако свесна
излагања тог персонала конкретним
факторима ризика“.
*У централној Србији (5,5 милиона становника) број новорегистрованих карцинома штитасте жлезде
био је 2001. године: мушкарци 29,
жене 132 – укупно 161, а 2013. године: мушкарци 70, жене 215 – укупно
– 85. Повећање у процентима (2001.
vs. 2013.): 141%, 65%, 77%.

Лана Лаковић, IV/1
ОШ „Свети Сава”, Панчево
Учитељица: Ирена Карић
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ЦИТОСТАТИЦИ И МОРТАЛИТЕТ

ОД МАЛИГНИХ ТУМОРА У СРБИЈИ

На седници скупштинског Одбора
за здравље и породицу 2012. године
дефинисано је стање у куративној
онкологији Србије, коришћењем
можда неприкладне математичке
дефиниције, на следећи начин:
потрошња цитостатика у Србији
расте по геометријској прогресији,
морталитетна стопа од малигних
тумора расте по аритметичкој прогресији, а учешће радиотерапије у
третману новорегистрованих малигних тумора опада по аритметичкој
регресији. Нико од присутних (министар здравља и његови помоћници,
најодговорнији људи у здравству и
онкологији Србије, чланови Одбора)

нису реаговали на изнету констатацију.
Протекло је готово пет година од
поменуте седнице. Из приложеног
графикона се види да је онколошка
куратива у Србији доживела видне
промене. Док је за цитостатике
2004. године узето из државног
буџета Србије 9,5 милиона евра,
2015. године та сума је износила 56
милиона евра. Од 2010. до 2015.
године за цитостатике је из државног буџета Републике Србије ангажовано 280 милиона евра (више од
половине одузетог новца од пензионера).
Морталитетна стопа од малигних
тумора кретала се у Србији од 259

Цитостатици и морталитет од малигних тумора у Србији
Извор: Билтен Коморе здравствених установа; Регистар за рак Института
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”
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умрлих на 100.000 становника 2004.
године до 299/100.000 2014. године
и попела се на сам врх Европске
ранг листе морталитетних стопа од
карцинома.
Институт за онкологију и радиологију Србије располагао је 2005.
године са 4 мегаволтажна генератора јонизујућег зрачења за телерадиотерапију. Радили су на конвенционалном режиму третмана у 3
смене. Чекање пацијената на зрачну
терапију кретало се 10–20 дана.
Током 2015. године у Институту су
била у функцији такође 4 мегавол-

тажна генератора, али су радила на
комформалном режиму третмана,
чекање на зрачни третман кретало
се од 2 до 5 месеци.
Учешће радиотерапије као радикалног терапијског модалитета у
третману новорегистрованих малигних тумора свело се на 25% (афричке земље!). У Француској се 70%
новорегистрованих малигних тумора
зрачи (као и у Србији 70-их и 80-их
година прошлог века).
Проф. др Слободан Чикарић

Давид Зељковић, I/4
ОШ „Свети Сава”, Панчево
Наставник: Каја Вуковић
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УТИЦАЈ МЕДИЈА У БОРБИ
ПРОТИВ РАКА

Колико смо само пута чули, прочитали или видели ТВ прилог да је
пушење болест зависности, као што
су хероинске, кокаинске, амфетаминске и канабисне. Небојано пута
је упозорено и да пушење угрожава
здравље! А у трудноћи оно изазива
промене на ДНК, рађање деце са
мањом телесном тежином, смањеног имунитета и телесним недостацима!!!
Рак плућа је један водећих узрока
смрти од карцинома у свету и од
њега у највећем броју оболевају
управо они који свакодневно уживају у удисању дима цигарете.
Лекари због тога свим пушачима
препоручују да се једноставно
одрекну те лоше навике. Ако већ
пушите, потрудите се да барем смањите ризик од оболевања од рака.
И то није све. Деца пушача чешће
оболевају од респираторних болести, склона су алергијским болестима, инфекцијама и упалама средњег
уха, астми, реуматским болестима,
срчаним болестима, кожним болестима, смањене су интелигенције,
агресивна и тврдоглава.
Уживање у никотинском диму
узрокује плућне, срчане ( аритмије,
коронарне, склоност инфаркту),
гастроинтестиналне, болести очију
(катаракта, макуларна дегенерација), кожне, малигне. Не треба
занемарити и податак да оно изазива поремећај квалитета сна, губитак
чула мириса, кварење зуба, импотенцију. Пасивно пушење увећава
ризик од канцера дојке жена код
68% које су млађе од 50 година, а

120% код жена после менопаузе.
Животни век пушача смањен је за
пет до осам година…
И код непушача који су у контакту са пушачима дувански дим изазива кашаљ, главобољу, иритацију
очију, кијање, мучнину, гребање у
грлу, проблеме са дисањем, неправилан рад срца. У одвикавању од
пушења помоћи ће Вам да нагло
престанете са овом навиком, да не
скривате цигарете: дубоко дисање,
свакодневно вежбање, грицкање
семенки од бундеве, сунцокрета,
шаргарепе, више коришћења свежег воћа, чешће туширање, избегавање алкохола, кафе, јако зачињене
хране, избегавање високо ризичних
ситуација (дружење са пушачима).
Према подацима из средишта ЕУ
око 650.000 грађана ЕУ сваке године умире од болести које се доводе
у везу са пушењем, док најмање још
19.000 грађана умире од пасивног
пушења. У просеку свака седма смрт
у Европи може се приписати дувану.
Пушење ће убити милијарду људи
током 21. века. Ипак, користан је
податак да убрзо након престанка
пушења могу да се осете ефекти у
виду лакшег дисања, побољшања
циркулације, нормалног рада срца,
враћа се укус и мирис за храну, а
остаје и више новца којим могу да
се купе корисније ствари за децу и
породицу.
Одређене намирнице и те како
помажу да се мало прочисте плућа.
Њиховим конзумирањем их не можемо у потпуности очистити, али се
у одређеној мери можемо ослободи-
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ти токсина. Примера ради, ђумбир је
још једно снажно средство за избацивање токсина из плућа. Може се
пити чај од његовог корена и тако
себи олакшавамо дисање, а комадић
ђумбира може да се поједе и уз
оброк. Осим што су увелико познате
као извор витамина, поморанџе,
такође, садрже и криптоксантин
који делује превентивно против
рака плућа.
И бели и црни лук садрже материје које имају антиканцерогено

дејство. Лук помаже у спречавању
многих болести, међу којима су
инфекција и рак плућа. Занимљиво
је и да код особа које већ имају карцином спречава раст нових ћелија.
Коприва је препуна је гвожђа, а
веома је корисна и као средство за
дезинфекцију плућа и борбу против
инфекција.
Сања Миросављевић

ПИТАЛИЦА

Шта мислите, да л би били бољи,
када би порадили на сопственој
вољи,

Мислите ли, драги моји,
цигарета да вам стоји?

Међ прстима, на уснама,
кад си тужан, кад си сама?

да будете паметни, да будете
чврсти,
да вам раде вијуге, да вам раде
прсти?!

Мислите ли, моји драги,
да вам треба ликер благи

Да смислите нешто паметно и врло,
па да на то врисне сто и једно грло,

ил домаћа ил пак страна пића
да направе од вас нека супер бића?

да вам капу скине и најбољи ђак:
„Честитамо, генијалци – побеђен је
рак!!!“

Драги моји, шта кажете?
И немојте да лажете,

Александра Бокун, IV/1
ОШ „Радоје Домановић“,
Нови Београд
Учитељица: Мира Касаповић

нити себе, нити вама драге,
да вам страшне дроге дају пуно
снаге!
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Зашто је потребно палијативно
збрињавање?

Палијативно збрињавање је неопходно да би гарантовало: добру
контролу свих непријатних симптома, свеобухватно старање о личности пацијента (whole-person care),
мултипрофесионални тимски рад,
циљно-оријентисан приступ у лечењу, адекватну едукацију стручњака
за рад у палијативном збрињавању,
превенцију синдрома сагоревања на
послу и приступ у медицинској пракси која прихвата чињеницу да су сви
болесници људска бића чија је смрт
неминовна.
Палијативно збрињавање представља активну и свеобухватну
бригу о пацијенту и његовој породици уз помоћ мултипрофесионалног
тима у време када болест више не
даје одговор на специфично лечење
(у смислу излечења или залечења),
већ напредује.
Палијативно збрињавање се развило као одговор на ограниченост
модерне високотехнолошке медицине и све док буде постојала ова
ограниченост, биће и потребе за
палијативним збрињавањем. Високо
технолошка испитивања и третман
се користе само онда када се очекује од њих већа корист у односу на
могуће нежељене последице и
потешкоће за пацијента. Палијативно збрињавање је реакција на
изречен или неизречен став: „Више
нема ничег што бисмо могли учинити за вас!”, са неизбежним последицама које овакав став има за породицу, а првенствено за пацијента у
смислу безнађа, напуштености и
очаја.

Палијативним збрињавањем се
афирмише живот, а умирање се
сматра природним процесом, нити
се убрзава, нити одлаже смрт, обезбеђује се олакшавање бола и ублажавање других непријатних симптома, употпуњује психички, социјални
и душевни аспект лечења. Палијативно збрињавање нуди систем
помоћи и подршке пацијенту да што
више и што дуже живи активно,
креативно и конструктивно. Нуди
систем помоћи и подршке породици
да се бори током болести пацијента,
али и у време жалости због губитка
оболелог услед смртног исхода.
Примарно настојање лечења у
палијативном збрињавању није да
продужи живот пацијента, већ да
преостали део живота учини што
више удобним и значајним.
Циљ палијативног збрињавања

Циљ палијативног збрињавања је
да се достигне и одржи најбољи
могући квалитет живота за пацијента и за породицу у датим околностима.
Шта је квалитет живота и чиме
се мери?

Концепт квалитета живота чини
подручје мултидимензионалности,
субјективна процена и динамична
суштина.
Мултидимензионалност квалитета живота чини: физичко-соматско
стање, психолошка добробит, соци7

јални односи и функционалне способности (а као додатне компоненте
се наводе: улога и положај појединца у друштву, духовност, економски
статус или субкомпоненте: сексуалност, представа о себи, самопоштовање).
Сматра се да је оболела особа
најпозванија да суди о квалитету
властитог живота и зато је процена
квалитета живота субјективна.
Квалитет живота није статичан
ентитет, ни коначан исход, он је

процес који се стално мења због
чега је подложан утицају различитих физичких, психолошких, социјалних, медицинских и рехабилитационих фактора, који чине основу
нашег стручног деловања на побољшање квалитета живота пацијената.
У животу сваког појединца или
породице постоји раскорак или „јаз“
између жеља, очекивања и реалних
могућности њиховог остварења, што
се узима као мерило квалитета
живота (слика 1).

Слика 1

Слика 2
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Како побољшати квалитет
живота?

сестре, психолози, социјални радници, нутриционисти, дефектолози,
физиотерапеути, свештеници и други.

Да би побољшали квалитет живота, неопходно је раскорак или јаз
између очекивања с једне стране и
реалних могућности с друге стране,
смањити што више или побољшањем стања-реалности или смањењем очекивања (слика 2).
Побољшање тренутног стања се
може постићи тимским радом стручњака, добром контролом свих непријатних симптома болести или
претходног специфичног лечења,
пружањем психосоцијалне подршке
и обезбеђењем максималне удобности.
Смањење очекивања се може
постићи предочавањем чињеница о
ограниченим могућностима савремене медицине правилном комуникацијом са пацијентом и породицом,
пружањем адекватне подршке и
преусмеравањем циљева за третман
и планова за будућност.

Комуникација у палијативном
збрињавању

Речима онколога, комуникација
слично туморима може бити „бенигна” и „малигна”, може бити инвазивна, а ефекти лоше комуникације са
пацијентом могу метастазирати у
породици
(R. Twycross, 1991.)
Циљеви комуникације су:

- стећи поверење, успоставити
сарадњу и пружити специфична
знања или информације,
- смањити емоционалну напетост
(страх, несигурност, конфузију),
- унапредити међусобне односе
(између пацијента, чланова породице и стручњака).

Тимски рад у палијативном
збрињавању

Комплексност промена, тешкоћа
и реакција пацијената са реперкусијама болести на све сфере живота
захтева свеобухватни приступ у
њиховом третману кроз тимски рад.
У раду мултипрофесионалног и
интердисциплинарног тима је неизбежно прожимање улога различитих стручњака, при чему је најважнија усклађеност у постизању заједничког циља, а то је добробит
пацијента и породице. Пацијент и
чланови породице чине основну
јединицу тимског рада и они активно учествују у третману. Тим стручњака чине лекари, медицинске

Принципи комуникације:

Општи принципи комуникације
подразумевају узајамно исказивање
поштовања личности саговорника,
искрен приступ и разумевање стања
и свеукупне ситуације пацијента и
породице. Истина је један од
најмоћнијих терапеутских чинилаца
који нам стоји на располагању у
комуникацији. Међутим, веома је
значајно знати одредити време,
место, начин и дозу њеног саопштавања. Неопходно је познавати и
примењивати два специфична, паралелна принципа комуникације:
никад не треба лагати пацијента,
пацијент има право да зна истину о
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својој болести, али у исто време,
треба избегавати непромишљену
отвореност!
Невербална комуникација треба
да буде конзистентна са вербалном
и примерена у свакој ситуацији.
Додир може бити значајан невербалан начин умирења и пријатности
(нпр. држање руке пацијента).
Вештина успостављања добре
комуникације је у способности
стручњака да активно слуша саговорника, да уме да води терапеутски дијалог и да познаје и примењује правилан начин саопштавања
лоших вести.
Суштина активног слушања је у
обезбеђењу приватности и довољног времена за разговор, коришћење техника подстицања разговора и
примена емпатског става у разговору. У палијативном збрињавању се
стручњаци често налазе у ситуацији
да треба да саопште пацијенту или
породици лоше вести које драстично и неповољно мењају поглед оболеле особе на њену будућност.

Стручњак који саопштава лоше
вести не може да их улепша, али
зато може и треба да буде извор
подршке, уверавањем пацијента да
из сваке ситуације може бити позитиван исход. Позитиван исход у
палијативном зрињавању може да
буде и достојанствено умирање.
Оно што највише боли и повређује
пацијента при саопштавању лоших
вести није толико шта се саопштава,
већ начин на који је информација
саопштена.
Психоемотивна подршка пружена
добром комуникацијом у палијативном збрињавању може бити и једино што болеснику у терминалној
фази можемо да пружимо. Основне
поруке које пацијент жели да чује у
време повећане неизвесности су:
„можемо да ублажимо бол и да
контролишемо друге непријатне
симптоме”, „бавићемо се сваким
проблемом који се буде појавио”,
„неко од нас ће вам бити увек на
располагању”, „ја ћу да вас обилазим редовно”.
Стручњаци својим опхођењем са
пацијентом, више него речима,
треба да докажу пацијенту да га
нису напустили и да им је без обзира на то шта се догађа са њиме још
увек важан и значајан!
Ожалошћеност

Ожалошћеност је ситуација у
којој се налази особа која је изгубила блиску особу због смрти. Туга је
психолошка и емотивна реакција на
губитак блиске особе. Жалост
(време ношења црнине) је социјално суочавање са тугом. Губитак
блиске особе је чест узрок соматопсихичких, психијатријских обољења, али и суицида, због чега је

Слика 3
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веома значајно да особа у жалости у
циљу обезбеђења психолошког опоравка има адекватну социјалну и
духовну подршку и стручну помоћ.
Подршку за породицу могу обезбедити едуковани здравствени радници и здравствени сарадници, едуковани добровољци и свештеници или
особе које пролазе кроз слично
искуство.
Теорија процеса жалости описује
повезаност или блискост као тенденцију људских бића да праве јаке
емотивне везе са другим људима и
то је пут разумевања јаке емоционалне реакције која се јавља када су
ове везе угрожене или прекинуте.
Везе блискости су проистекле из
потребе за безбедношћу и сигурношћу и када се оне кидају, одговор
је интензивна анксиозност и јак емоционални протест или побуна.
Ожалошћеност је процес адаптације на губитак у коме се прихвата
реалност губитка, савладава бол у
тузи, прилагођава на околину у којој
недостаје блиска особа и емоционално превладава ситуација и ожалошћена особа поново „креће” у
живот. Процес туговања се може
манифестовати отупелошћу, љутњом, осећањем кривице, усамљеношћу, тугом, исцрпљеношћу, беспомоћношћу и шоком.
Највећи број ожалошћених особа
има подршку и бори се уз помоћ
родбине, пријатеља, суседа, али
једна трећина обично треба стручну
помоћ. Стручни тим пружа подршку
породици од тренутка смрти члана
породице током 6–10 недеља.

ним и немоћним, као и њиховим
породицама су подложни и под
високим ризиком за развој стресних
реакција, које ако се не препознају
на време могу имати низ негативних
последица. Синдром сагоревања је
неадаптиван одговор појединца на
висок ниво хроничног стреса везаног за посао којим се бави.
Симптоми синдрома сагоревања
могу бити физички, когнитивни,
емоционални и бихејвиорални.
Фактори који могу допринети синдрому сагоревања су: пренатрпаност послом, интерперсонални конфликти и лоши међуљудски односи,
неадекватно коришћење вештина и
знања, велики притисак радних
захтева, одсуство стручне подршке,
одсуство континуираног усавршавања.
Личне стратегије превладавања
синдрома сагоревања би биле: подстицање индивидуалног развоја и
напредовања, развијање позитивног, оптимистичног погледа на свет
и живот, предвиђање могућих стресова, професионални развој (едукација, семинари, конгреси), рекреација и релаксација, бављење активностима које представљају задовољство (читање књига, слушање
музике, сликање, рад у башти, планинарење, пецање и други хоби...),
унапређивање личних животних
вештина (вештина у комуникацији,
вештине емпатијског реаговања,
вештине сарадње у тиму...).
Организација палијативног
збрињавања

Синдром сагоревања

Стручњаци који се дуготрајно
исцрпљују пружањем помоћи болес-

Различите земље су се одлучиле
за различите форме палијативног
збрињавања, зависно од својих
потреба и могућности. Потребе за
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палијативним збрињавањем су све
израженије у свим земљама, а програми за палијативно збрињавање
се могу развијати из постојећих програма здравствене заштите. Рационалнија примена специфичних третмана би обезбедила више средстава
за палијативно збрињавање.
Више истраживања широм света
су показала да би пацијенти радије
остајали до краја живота у својим
кућама, окружени својом породицом, под условом да им се обезбеди
добра контрола симптома и адекватна помоћ породици. Палијативно
збрињавање се најбоље може обезбедити у специјализованим установама (тзв. Hospice) хосписима.
Важно је напоменути да хоспис није
азилна установа.
У Енглеској се хоспис дефинише
као safe place to suffer (безбедно
место за патњу).
Типични хоспис садржи: стационарни део за лежеће пацијанте,
дневну болницу, тимове за кућну
негу, сервис за подршку ожалошћеним, капеле за вернике свих вероисповести.
Просечна дужина боравка пацијента у овим установама је 10 дана.

Трошкови лечења су обухваћени
социјалним осигурањем сваког пацијента, а хосписи су често потпомогнути добровољним прилозима и
радом добровољаца.
Дневне болнице су тако организоване да пацијенти у њима проведу 2–3 или 5 дана од 8 do 15 h.
Дневне болнице такође обезбеђују
контролу симптома, добру негу,
психо-емотивну и социјалну подршку у случају усамљености, а породицама дају могућност да предахну.
Хосписи имају и центре за истраживање и едукацију, као и организоване тимове који брину о психолошкој подршци здравственом тиму
који се бави палијативним збрињавањем.
Као закључак би могло да се
каже: „под сунцем ништа ново...“ .
Палијативно збрињавање потиче из
извора заборављеног, то је покушај
да се поново успостави традиционална улога лекара и сестре да: „...
лечи понекад, помаже често, а
треба да утеши увек!“.
Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог

Андреа Јевтовић, I/4
ОШ „Свети Сава”, Панчево
Наставник: Каја Вуковић
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Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

КАКО САМ СЕ У ФРИЖИДЕРУ
ИЗГУБИО И ... ПРОНАШАО!

Ех, кад бих могао да вратим дане
када сам био толико мали да се
нисам ни задржавао испред досадног белог кухињског фрижидера и
плакара који су маскирани маминим
порукама, магнетима и којечим, за
мене – тада, апсолутно – непотребним.
А што је још важније – апсолутно
непотребан ми је био и садржај
фрижидера – бела емајлирана маса!
Док сам ишао у вртић, био сам
лепо и згодно дете. Тамо смо редовно вежбали и здраво се хранили.
Али, дошло је време за полазак у
школу...
Пошто су моји родитељи радили
по сменама, понекад сам остајао сам
или са старијим братом. Он је ишао
у средњу школу, па се нисам могао
на њега ослонити по питању хране.
Мама је редовно спремала оброке
које нам је остављала, али, нама,
нарочито мени, то се није допадало,
зато сам чепркао по фрижидеру и
плакарима не бих ли пронашао
нешто укусније и намењено деци, а
ту је било ... свега и свачега...
Почео сам да избегавам мамину
храну и да задовољство проналазим
у слаткишима, сендвичима, тостевима... Скривено благо плакара и фрижидера била је моја честа дневна,
али, на жалост, и ноћна игра (свесна, организована, вешто вођена,
далеко од сваког неконтролисаног
месечарења по мраку фрижидера и
остава).

Родитељи су ме критиковали и
бранили да једем такву храну.
Дешавало се да понекад и батине
добијем... То моје терање ината
почело је да ми доноси и вишак
килограма.
„Па, нека, нисам много дебео, не
могу да се одрекнем ових укусних
ђаконија“, мислио сам у себи.
Мој брат од тетке, професор
физичког васпитања, једном је
дошао у посету код нас и запрепастио се кад ме је видео.
„Немања, побогу дете, на шта
личиш?!“. Био је његов – крик!
„Личиш на буренце, како уопште
успеваш да се сагнеш кад обуваш
обућу! Аааа, то не може тако!“...
„Па, смејаће ти се деца из школе!“,
рече већ љутито.
„И, да ли ти знаш које болести
доноси гојазност?“.
Гледао сам га и помало се – стидио. Наставио је: „Хајде, сутра дођи
у салу и да кренемо са тренинзима
кошарке!“.
И још дуго ми је држао придике и,
шта сам могао, него да пристанем.
Почео сам да тренирам кошарку.
Али, авај! Био сам тром и трапав и
почео сам да се бојим лопте. Видео
сам да ми се деца из прикрајка
смеју.
Одустао сам. „Нека“, мислио сам,
„већ имамо мог брата, кошаркаша у
породици, лако је њему кад је
мршав!“.
Онда сам кренуо на фолклор,
такође на наговор брата професора.
И та активност ме је кратко држала,
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јер нисам имао кондицију. И после
пробе сам увек био гладан, па сам
морао да се утешим хамбургером...
Док бих га јео, онако округлог,
мирисног и сочног, осећао сам велико задовољство!
„Ах, слатки, лепи мој, колико пута
сам те сањао ноћу!“, тепао бих му.
Уследио је тенис. Волео сам тенис
и замишљао сјајну каријеру кад
порастем.
Али, десио ми се пех! Поломио
сам руку! Па, баш ми се не да!
Док ми је рука била у гипсу наставио сам да се сладим забрањеном
храном.
У школи нас учитељица и није
терала да радимо физичко и ја сам
постајао све дебљи и тромији...
Онда сам се разболео. Почело је
са гушењем и осипом по кожи. Она
је била црвена, груба, храпава,
страшно је сврбело... Почеле су
посете лекарима, у Пироту, Нишу,
Београду... Сви су говорили да
морам да држим дијету, да се бавим
спортом, да се више крећем и да
избацим из исхране све што ме је –
таквим створило.
Почео сам са дијетама које су
лекари прописали, редовно шетам
по Кеју, возим бицикл, ролере...
Чекам да алергија прође, па да кренем на пливање.
Обожавам пливање! Надам се да
ћу истрајати...
Не, неће ме прогутати страшни
мрак фрижидера и остава! Сада сам
читач поука које ме одвају од хватања за врата фрижидера – нећу се
предати!
Чак, ни по ноћи... чак и ако
месечарим... чак и ако, можда,
грешком ме уплаши нека скривена
чоколадица!

Знам да је у здравом телу – здрав
дух – то ће бити моја храбрилица,
мој поклич, моје моћно оружје у
борби против злих сила грицкалица
и чоколадица.
Трудићу се да се што више посветим вежбању не бих ли поново био
здрав, срећан и раздраган.
И, леп и згодан... као некада, док
сам ишао у вртић и нисам знао шта
ме све вреба иза белих емајлираних
врата, у мраку фрижидера!
Немања Крстић, V разред
ОШ „Вук Караџић“, Пирот
Ментор: Марина Величковић

Ема Зековић, III/2
Гимназија, Прибој
Професор: Јован Пантовић
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ
Зарада је око шеснаест хиљада
месечно, а година имају од двадесет
до педесет и пет. Са њима сам,
након обуке о самопрегледу, највише разговарала о вежбама за леђа и
врат, који их боле након свакодневног присилног положаја.
Шта рећи даље? Поштовани читаоци нашег часописа, изнела сам вам
у овом кратком тексту, социјалну и
здравствену слику дела женске
радне снаге у Србији ових дана.
Колико проблема, колико нерешених судбина или остављених да се
стихијно решавају саме од себе. Са
једне стране, експлоатација као у
првим деценијама стварања радничке класе у Европи, а са друге, одсуство свести да се може другачије.
Зар није један од излаза повратак
природи и селу? А изнад свега,
мењати нездраве навике и учити да
се буде свој, слободан, а то неће
моћи, ако се знањем и умењем не
учини најбоље могуће за себе и
своју породицу.

НИКАДА ДОВОЉНО
О ПРЕВЕНЦИЈИ

На нишкој булеварској пијаци, тог
врелог септембарског дана, владала
је уобичајена гужва. У делу где се
продаје одећа, обућа, пластика и
слично, направили смо, у једном
кутку, импровизовану амбуланту.
Иза застора, обучила сам тога дана
двадесет жена о самопрегледу дојки
и истовремено обавила клинички
преглед груди. Поразговарала сам
са сваком од њих о томе колико и
како да брину о свом здрављу. На
питање када су биле на гинеколошком прегледу, две трећине су одговориле да су то учиниле пре пет,
десет година или када су постале
мајке, а њихова деца већ имају
децу. Само једна трећина жена иде
редовно. Од њих двадесет пуши
половина. Као и увек, свакој од њих
сам пренела своја сазнања и предлоге за најбоље начине одвикавања
од пушења.
Следећа наша акција одвијала се
у једном другачијем амбијенту. Хала
је преграђена на два дела. У једном
делу се израђују столице од пуног
дрвета, а у другом, осам жена шије
дечју гардеробу: тренерке, комплете, пиџаме, дукесеве. Скројени и
исечени делови тканина стоје у
високим наслагама око њих, а оне
шију савијене изнад бучних машина.
Од осам до шеснаест сати свакога
дана, сем недеље.

Кадивка Стевановић
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Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Пронашла сам начин да будем
здрава –
Вежбам, било да је дан, била ноћ.
Потребна је воља, чак може без
справа,
Здраво тело мени даје моћ.

Здрав ми био, синко!
Каже мој насмејани дека,
Придружује ми се
Да направим два-три склека.
Године му ровове
По остарелом телу праве,
Душа му рањена
Јер баке одавно нема,
Али дух спортисте
У њему и даље дрема.

Вежбам са сестром или сама,
Вежбам са другарима у школи.
Здрав дух лошу вољу слама,
Па се свет око себе много више
воли.

Вежбањем до здравља,
Каже мој дека,
Ево, мене деведесета
Иза угла већ чека.

Вежбам и по хладном и кад сунце
греје,
Због тога сам увек насмејана.
Здрав дух срећу светом сеје,
Здравље чини да сам раздрагана.

Послушао сам деку,
Вежбам сваког дана,
На столу је увек
Храна, здрава, одабрана.

У здравом телу је и дух здрав,
Вежбајмо да достигнемо склад.
Вежбај да имаш чврст став
Па ћеш вечно бити млад.

Да ти је кичма права,
Да си брз као зека,
Да осетиш природе зов,
А не да си флеш компјутеров.

Хајмо сви, покрени се и вежбај
Да би као дрен била тела наша!
Да осетимо срећу и радости
бескрај,
Да нам здравља буде пуна чаша!

Чувај оно највредније,
Вежбом започни дан,
Да савладаш све тешкоће
Бићеш јак и способан.

Вања Арсић, VII/3
ОШ „Васа Чарапић“,
Бели Поток
Наставница: Снежана
Стојановић

Петровић Немања, VI,
ОШ „Херој Света Младеновић“,
Сараорци – Смедерево
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ
О ПОСЕТИ ЛЕСКОВЦУ,
ОПЕТ, С ПОВОДОМ

У кишном новембарском дану,
оном у којем вода пада као у потопу, била сам у својој редовној, јесењој, посети Лесковцу. А у Лесковцу,
у једној просторији, на другом спрату дома здравља, окренутој на
север, невеликој и некако угластој,
седе сваког уторка, чланови
Удружења „Храст“. Сваког уторка,
сем када путују или је лето, они се
договарају да нешто вредно раде за
своје изложбе: осликавају се разни
предмети, раде се ручни радови,
слушају се предавања, узимају се
књиге из библиотеке која, свакако,
поседује све бројеве часописа „Рак“
и брошуре нашег Друштва. Замишљам како сваки нови члан, а при
томе је онколошки болесник, затиче
атмосферу која је све друго само не
страх и безнађе, већ подршка, разумевање и помоћ.
Изнад свега и изнад свих, лебди
рука и ум једне посебне особе која
је права благодет за сваку средину,
када постоји и дела у неком простору. То је она врста људи која, срећом, постоји и на другим местима,
која никада себе не ставља на прво
место, него све своје умне и физичке умешности ставља у корист примене добре идеје, коју стално и
упорно, годинама, обогаћује и
додаје боју и укус доброте, хуманости и општег добра.
Та особа је Зорица Менковић,
социолог, рођена у Пироту. Факултет завршила у Нишу, а ради у

Медицинском центру у Лесковцу,
где је, стицајем околности, постала
неко коме могу безгранично веровати оболели од рака, а рекла бих и
моје колеге, који раде као онколози.
Њене идеје како да побољша и
олакша лечење ових болесника су
једна креативна служба без краја.
Мој најновији одлазак на састанак
уторком био је договор о рукописима, као прилозима за књигу коју
Удружење „Храст“ спрема за наредни период, биће још један од доказа
да је чинити добро, стално и увек,
наша људска потреба, како то деценијама чини Зорица Менковић.
Кадивка Стевановић
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Pro~itali smo za VAS

Јаки докази узрочне
повезаности између
употребе алкохола и
развоја канцера

Недавно публикован чланак у
часопису „Зависност“ подржава
закључак о узрочној повезаности
између употребе алкохола и развоја
канцера код девет локализација:
карцином колона, карцином дојке
код жена, ларингса, јетре, једњака,
усне дупље и дебелог црева.
Конзумација алкохола значајно и
директно доводи до појаве малигнитета што је супротно од досадашњих тврдњи да постоји само нека
врста повезаности између ове две
варијабле. Ова студија показује
много озбиљнији закључак од до
сада дуго времена препознатљиве
изјаве да постоји повезаност између
употребе алкохола и канцера.
Чињенице о повезаности количине алкохола која је довољна за
појаву рака, делимично реверзибилном ризику када је конзумација
алкохола смањена, статистичка
повезаност других варијабли које
могу бити одговорне за повезаност
и карактеристичност удруженоти са
одређеним карциномима, све ово
подржава ову узрочну везу.
Епидемиолошки подаци који су
довели до ових закључака потичу из
извештаја који су завршени у
последњих 10 година од стране
Светске фондације за истраживање
рака (World Cancer Research Fund) и
Америчког института за истраживање рака, Интернационалне агенције
за истраживање рака, Глобалне

групе болести проузрокованих алкохолом и на крају подаци воде порекло из обимне мета анализе спроведене у Универзитету Милано Bicocca
у Италији (Vincenzo Bagnardi Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Italy) која је подржала претходне
мета-анализе о ефекту употребе
алкохола на појединачне облике
рака.
Подаци из литературе наводе
даље на чињенице које указују да је
алкохол довео до око 500.000
смртних исхода од рака у 2012.
години, што одговара броју од 5,8%
смртности од рака широм света.
Иако је највећи ризик у вези са
најјачим алкохолизмом, слабо или
умерено узимање алкохола такође
значајно доводи до појаве рака.
Добијени резултати додатно
слабе постојеће доказе који препоручују умерену употребу алкохола
као заштиту од кардиоваскуларних
болести.

Strong evidence for causal link
between alcohol consumption and
cancer development, finds study
Oncology Central, Authors: Sebastian Dennis-Beron, Future Science
Group
Др Јелена Бокун
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Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Анастазија Дрчелић, I/1
Гимназија, Прибој
Ментор: Јован Пантовић
Кошарку тренирам
Година целих пет
Понекад сањам
Да ћу обићи свет.

Бићемо здрави,
Велики људи, снажни и прави.
За здрав живот куцнуо је час
И сви сад добро слушајте мој глас.

Кошаркашица ћу постати
Упорна ћу остати
Спортом се бавим
Своје здравље браним.
Волим да трчим
Да се добро ознојим
Одлучим колико
Склекова да избројим.
Пиј чисту воду
Спортом се бави
Здраво се храни
И од бактерија се брани.

Александра Петровић, V1
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Змајево
Наставник: Слађана Толанов
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Pitawa ~italaca
Na{ ciq je da ovim odgovorima uputimo obolele na odgovorne lekare radi le~ewa
nau~nim metodama, a putem na{eg telefona (011) 656-386 mo`ete dobiti op{irnija obave{tewa svakodnevno od 10 do 12 ~asova od strane lekara Dru{tva Srbije za
borbu protiv raka. U prostorijama Dru{tva u Beogradu, Pasterova broj 14, pored
obave{tewa mo`ete dobiti i odgovaraju}e publikacije.
Postanite ~lan Dru{tva Srbije za borbu protiv raka, a sve u ciqu preporuka za
zdraviji na~in `ivota i da biste do~ekali duboku starost.
Dr Vesna Luki}

Рак плућа

Рак плућа је неконтролисан
ћелијски раст у ткивима плућа. Ако
се не лечи, може доћи до проширења ван ткива плућа путем процеса
метастазе у околна ткива и друге
делове тела. Већина карцинома који
се појаве у плућном паренхиму тзв.
плућни карциноми, су карциноми
епителних ћелија. Већина типова су
плућни карциноми малих ћелија
(тзв. small cell lung carcinom – SCLC).
Најчешћи симптоми су: кашаљ,
искашљавање крвавог испљувка,
шиштање, задиханост. Од општих
симптома су губитак телесне тежине, грозница, кривљење ноктију,
умор, бол у грудима, костобоља,
отежано гутање, опструкција горње
шупље вене.
Тумори у врху плућа познати као
Панкоастови тумори, доводе до
спуштања капка, сужене зенице, као
и оштећења брахијалног плексуса.
Најчешћи узрок је дуготрајно
излагање дуванском диму, који
узрокује 80–90% рака плућа.
Непушачи чине 10–15% случајева
рака плућа, као последица комбинације генетских фактора, утицаја
гаса радона, азбеста и загађеног
ваздуха.
Рак плућа се може видети на
радиографији плућа и путем ЦТ-а.
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Дијагноза се поставља биопсијом
или путем бронхоскопије или ЦТ
навођењем. Често примењивани
начин лечења су оперативни захват,
хемиотерапија и радиотерапија.
Микроћелијски рак плућа боље
одговара на хемиотерапију и радиотерапију.
Карциноми плућа се класификују
према хистолошком типу. Две велике групе су немикроцелуларни и
микроцелуларни карциноми плућа.
Из групе немикроцелуларних, најчешћи тип је аденокарцином.
Микроцелуларни карциноми плућа са неуроендокрином диференцијацијом брзо расту и шире се у
раној фази болести.
Примарни рак плућа најчешће
даје метастазе у мозак, кости, јетру,
надбубрежну жлезду.
Одређивање стадијума болести је
испитивање ширења са свог иницијалног места и они утичу на прогнозу и могућности лечења рака
плућа.
За стадирање и процену проширености болести користи се ТНМ
класификација. Она се заснива на
величини примарног тумора, захваћености лимфних чворова и удаљености метастаза.
Лечење зависи од специфичног
типа рака, у којој се мери проширио,
од општег стања пацијента.

Уобичајени облици лечења укључују палијативну негу, хируршки
захват, хемио и радиотерапију.
Превенција је најефикасније средство у смањењу појаве рака плућа.
Док су у многим земљама забрањени многи индустријски канцерогени,
пушење дувана је и даље, на
жалост, широко распрострањено.
Елиминација пушења дувана је примарни циљ у превенцији рака плућа
и забрана пушења је важно превентивно средство у овом процесу.
Скрининг подразумева примену
уредних тестова у циљу откривања

болести без симптома. У многе
тестове спадају цитрологија испљувка, радиографија плућа или ЦТ
грудног коша. Годишњи скрининг
ризичних особа старости од 59 до 79
година које су пушиле више од 30
година са ЦТ-ом може да се смањи
смртност од рака плућа. Међутим,
постоји висока стопа лажно позитивних резултата, што може довести
до непотребних инвазивних поступака.
Др Весна Лукић

Ивана Заклан, II/1
Гимназија и економска школа
„Доситеј Обрадовић”, Бачка Топола
Наставник: Каталин Јанковић
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„КОБАЛТ БОМБА”

Одељење телегама
терапије

кобалтом 60 најприхватљивије за
радиотерапију малигних тумора.
Ова машина је популарно названа
„кобалт бомба” јер је извор гама
зрачења вештачки радио изотоп
кобалт 60, а облик „главе” машине у
којој је смештен извор подсећа на
класичну бомбу. С обзиром да се
користе гама зраци а извор је удаљен од мете, односно, коже, односно тумора пацијента неколико
десетина центиметара, овај радиотерапијски систем се назива и телегама терапија (TCT – телекобалтерапија).
Крајем педесетих година прошлог
века у Радиолошком институту
Медицинског факултета у Београду
годишње се третирало рендген зрацима и радијумом око 2500 нових
пацијената. Тај број је и већи ако се
приброје и пацијенти код којих се
спроводио радиотретман раније
зрачених пацијената.
Директор Института од 1955.
године био је проф. др Богољуб
Бошњаковић који се бавио дијагностичком радиологијом. Најстарији
радиотерапеут у Институту по струци и звању био је доцент др Златко
Меркаш.
Клинички материјал који је свакодневно пристизао у Институт захтевао је нове и модерније радиотерапијске јединице. Одлучено је
1958/1959. године да се обезбеде
средства за једну изотопску машину.
Приступило се изградњи бункерског
простора.

Радиотерапија икс-зрацима добијеним у рендгенским цевима има
своје добре и лоше особине. Ради се
о фотонима релативно мањих енергија који имају већу „релативну биолошку ефикасност” у односу на
фотоне већих енергија (икс, гама) и
тиме је њихова деструктивна моћ на
туморе већа.
Али зато имају мању продорну
моћ, а максимална дубинска доза
ових зрака је у кожи зрачног поља.
Уколико желимо стерилисати тумор
веће запремине који је смештен
дубоко испод коже (абдомен, грудни
кош, ендокранијум), потребно је
апликовати туморску леталну дозу
преко већег броја улазних зрачних
поља, како би се избегла радионекроза коже зрачног поља. Тиме се
повећава интегрална (волумна)
доза, што доводи до већих и чешћих
компликација. С друге стране,
апсорпција овог зрачења у меким и
коштаним ткивима знатно се разликује, што у клиничкој пракси доводи
до остеонекрозе и патолошке фрактуре озрачених костију.
У свету се трагало за новим технологијама у циљу превазилажења
недостатака ортоволтажне телерадиотерапије (рендген-терапије).
Педесетих година 20. века уводе
се у клиничку праксу изотопске
машине са изворима радијума (Ra226) цезијума (CS-137) или кобалта
(Co-60). Показало се у клиничкој
пракси да су изотопске машине са
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Слика 1. Проф. др Богољуб
Бошњаковић (трећи с десна) са
извођачима радова у бункеру за
смештај „кобалт бомбе” у изградњи

Пошто је код телекобалт терапије
реч о гама зрацима високих енергија
(1,25 MeV), то је за оптималне услове зрачења потребан простор са
дебелим зидовима од баритног
бетона који ће заштитити персонал
од прекомерног озрачивања. Апсорпциона моћ бункерских зидова за
гама зраке од 1,25 MeV еквивалентна је олову дебљине 210 милиметара. У бункер се улази ходником у
виду лавиринта како врата не би
била излагана директном зрачењу
из главе изотопске машине. Визуелни контакт са болесником у бункеру обавља се или преко прозора од
оловног стакла или преко ТВ монитора.
Командни сто је смештен у просторији поред бункера. Служи за
укључивање и искључивање зрачења. У столу су уграђени аутотајмери
(сат) за регулисање времена зрачења по једној сеанси-фракцији.
Терапијски сто је смештен у бункер и на њему пацијенти по правилу
леже у одговарајућем положају за
време зрачног третмана. Сто је
покретан у свим правцима. Кожнофокусна дистанца се одређује померањем стола и пацијента на њему у
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вертикалном правцу. Хоризонтално
покретање стола омогућава намештање пацијента у положај који дозвољава улазак зрачног снопа кроз
оцртано поље на кожи. Сто се
покреће помоћу електромотора.
Статив служи као носач главе
изотопске машине која је покретна у
свим правцима и може се ротирати у
току зрачног третмана (циклотерапија – види у даљем тексту).
Глава кобалт бомбе служи као
носач радиоактивног извора кобалта 60. Извор је смештен у оклопу од
олова, урана или волфрама, дебљине до 30 центиметара, чија укупна
тежина износи око 2000 кг. Радиоактивност извора кобалта 60 се
креће од 37 до 370 TBq (1000-10.000
Ci).
Специфична радиоактивност кобалта 60 се креће од 1,85 до 2,22
TBq/g (50–60 Ci/g). Има облик ваљка
пречника 1–2 цм, висина 2–3 цм. У
оклопу од нерђајућег челика,
састављен је од кружних плочица,
зрнаца или штапића. Веће димензије извора (ради повећења укупне
радиоактивности) не би биле
сврсисходне због полусенке и самоапсорпције. Извор је херметички
затворен и не постоји могућност
контаминације. Глава са извором у
току зрачења је фиксирана. Код
циклотерапије за зрачење покретним пољима користе се кобалт
бомбе које имају уређај за потпуну
или пендуларну ротацију главе са
извором око мете (тумора).
Колиматор је смештен на доњем
полу главе изотопске машине.
Служи за формирање облика и
величине зрачног снопа (гама зраци
из извора кобалта 60). Стварање
отвора на кобалт бомби у току зрачног третмана колимационим систе-

мом од оловних плоча или ваљака
се изводи помоћу електромотора, а
преко командног стола.
Свака кобалт бомба има и друге
додатне уређаје: светлећи визир за
одређивање фокусно-кожне дистанце, усмеривач зрачног снопа, светлосни колимациони систем за одређивање величине и облика зрачног
поља и сл. Суперволтажна телерадиотерапија (телегама терапија код
примене изотопских машина) има
продорне зрачне снопове тако да се
могу зрачити и тумори у најдубљим
деловима тела и велике запремине,
примењујући релативно једноставну
технику зрачења. Обично су за ову
терапију довољна два супротно
постављена зрачна поља. Код овог
зрачења максимална доза се налази
испод површине коже: код телекобалт терапије на 5 милиметара
дубине, а код примене икс зрачења
на бетатрону и линеарном акцелератору ова доза се налази неколико
центиметара испод коже.
Због ових својстава суперволтажном терапијом могу се апликовати
преко једног поља знатно веће дозе
зрачења него што је то могуће код
ортоволтажне телерадиотерапије. И
бочно расуто (секундарно) зрачење
је знатно мање код суперволтажне
телерадиотерапије (у односу на
ортоволтажну), па је околно здраво
ткиво знатно више поштеђено од
секундарног зрачења.
Пре започињања изградње бункера склопљен је уговор са немачком фирмом „Сименс” о куповини
изотопске машине „Гаматрон кобалт бомбе” са извором кобалт 60
почетне радиоактивности 2000 Ci
(2000 x 3,7 x 1010 Bq).

Немци су ову машину почели производити и користити у сопственој
клиничкој пракси две године раније
(1958).
Радило се о генератору зрачења
који је био веома поуздан, без
потреебе за сталним сервисирањем,
радни век готово неограничен, уколико се истрошени извори замене
новим. По потреби може да ради и
по 24 часа дневно непрекидно, што
ће се и дешавати у Радиолошком
институту. Прави perpetum mobile!

Слика 2. Прва „кобалт бомба” у
Србији, Гаматрон фирме Сименс

Извршени су потребни дозиметријски и остали тестови. Машина је
инсталирана у бункер и почела са
радом 1.9.1960. године.
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Слика 3. Намештање пацијента на
терапијски сто гаматрона и усмеравање зрачног снопа (прим. др
Миливоје Бошковић, сестра Драга,
9.1.1960. године)

Слика 5. Проф. др Богољуб
Бошњаковић, директор Института
(лево) и заменик градоначелника
Београда Миле Жегарац на одељењу кобалт бомбе (1960. година)

Свечаном отварању одељења
телекобалт терапије присуствовао
је и пресекао врпцу на улазу у одељење потпредседник тадашње Југославије Александар Ранковић.

Слика 4. Три ратна друга за време
рата 1941–1945: Лека (Александар
Ранковић који ће 1960. године пресећи врпцу на одељењу кобалт
бомбе), Тито (Јосип Броз), Ђидо
(Милован Ђилас)

Укључивањем гаматрона у клиничку експлоатацију Институт је
знатно проширио своје радиотерапијске капацитете. Број први пут
зрачених пацијената повећавао се
из године у годину:
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Година
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Пацијенти
2754
2866
3435
3952
4049
4207
4205
4250
4152
4022
4069

Сем квантитета повећао се и квалитетет радиотерапије гаматроном.
Готово су нестале у клиничком
материјалу секвеле као што су
радиодерматитис, радионекроза коже и костију са или без патолошких
фрактура озрачених костију, телеангиектазије и др. Побољшали су се
резултати телегама терапије дубоко
смештених и волуминозних тумора у
погледу дефинитивног излечења.
Током седам деценија у којим се
примењивала и суперволтажна
телерадиотерапија (гаматрон) као и
рендген-терапија, у Институту су
стасали и нови кадрови. Лекарски
подмладак се развијао у врсне
стручњаке који ће омогућити да се
радиотерапија у Институту и Србији
развија и усавршава до нивоа најугледнијих радиолошко-онколошких
центара у свету.
1. Прим. др Владета Поповић
(предратна генерација)

2.
3.
4.
5.

Проф. др Златко Меркаш
Проф. др Иван Јанковић
Проф. др Милош Бекерус
Научни саветник Медицинског
факултета др сц. прим. Предраг
Брзаковић
6. Виши стручни сарадник др
Душан Замуровић
7. Прим. др Радован Божић
8. Проф. др Вера Шобић
9. Прим. др Смиља Пендић
10. Прим. др Никола Ђорђевић
11. Прим. др Милутин Паруновић
12. Прим. др Миливој Бошковић
13. Прим. др Милан Миленковић
14. Прим. др Нада Бошан
15. Прим. др Милош Барјактаровић
16. Прим. др Крста Ивановић
17. Дип. физ. Веселин Вујнић
Напомена: Титуле и звања на
крају професионалне каријере.

Слика 6. Кобалт-60 телетерапија (1960–2000)
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Ових 17 стручњака заорали су
дубоку бразду на пољу радиотерапије Института и Србије у седмој и
осмој деценији 20. века и довели
Институт до самог врха српске, балканске и светске радиотерапије.
Захваљујући њима Институт је
постао познат и признат како у
земљи тако и у свету. Институт је
постао spiritus movens за остале

центре радиолошке онкологије у
Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Македонији који су се
појављивали на радиотерапијској
сцени седамдесетих и осамдесетих
година 20. века.
Проф. др Слободан Чикарић

Леа Дороти, II/3
Пољопривредна школа, Бачка Топола
Ментор: Нада Генераловић
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва
(чланарина за 2017. годину)

• Годишња чланарина Друштва Србије за борбу против рака износи 200
динара.
• Чланарину можете уплатити и у већем износу, у зависности од својих
могућности.
• Чланарина за 2017. годину у износу од 200 динара или у већем износу
уплаћује се преко опште уплатнице.
Уколико још увек нисте члан
Друштва Србије за борбу против рака...

Придружите нам се!

Уколико желите да постанете члан Друштва, попуните
приступницу, уплатите чланарину и пошаљите приступницу и
уплатницу поштом на адресу:
Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд

Као члан Друштва добијаћете редовно бесплатно часопис на своју кућну
адресу (односно на адресу коју сте навели у приступници).
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Уколико сте већ члан Друштва и попунили сте
приступницу претходне године,
нема потребе да је поново шаљете
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11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14
ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77

Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Јен', два, три - моја три
примера...

Здравље је центар света у нашем
животу. Међутим, данас људи све
раде погрешно.
Не обраћају пажњу на своје
здравље и окренули су се само
према новцу и финансијама.
Мисле да се све може купити новцем и размишљају да, ако имају
новац, имају све.
На здравље обрате пажњу тек
када их нешто заболи, а пре тога су
били сигурни да су здрави и имуни
на све! Али, има и оних који упорно
избегавају своје здравствене проблеме, било да је то кашаљ или
огреботина; то, иако вам се чини
немогуће, може постати веома
озбиљно, а док то схватимо, може
бити касно.
Кажу – најчешћи узроци свих
болести су пад имунитета, недовољно кретање и нервоза.
А у мојој породици се могу наћи
сва три случаја!
Центар моје породице су моји
бака и дека. Око њих се све врти,
као и ми – ми сви око њих – као
мрави око мравињака.
Моја бака се зове Иванка, али
мени је драже када је зовем
Вањица. Она је одличан пример
особе која је себи, због недовољног
кретања, направила „хаос“ од живота.
Вањица је поприлично гојазна.
Такође, има проблема са кичмом и
коленима баш због те гојазности.
Али она, по њеном тврђењу – ништа
не једе! И јесте, она не једе много у
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време главних оброка, два-три залогаја и њој се ствара мучнина у стомаку. То је све почело тада када је
она кренула да прескаче доручак,
па за време ручка презалогаји
нешто, чисто да јој желудац не
„зарђа“, али зато када стигне вечера – она поједе толико колико је
прескочила за враеме претходна
два оброка. Али, код ње и слаткиши
гину.
„Проле, иди да ми купиш нешто
б`лагачко!“ – то је Вањици постала
узречица коју користи само када
моја мама, њена кћерка, није ту.
Једном приликом сам је ухватила
како ми краде бомбонице из
Божићне чарапе! Међутим, нисам
желела то да пријавим, јер нисам
желела да будем „тужибаба“. Али
она стварно некада нема границу и
ништа поводом тога не предузима.
Вањица се не креће и целог дана
седи код куће гледајуи „Фарму“.
Највећа дистанца јој је капија, мало
мање, ту негде близу капије, јер – ту
имамо жицу за простирање веша.
Размишљала сам о томе да ставим
једну чоколадну бомбону, ту негде
код гараже, гаража је испред капије
с леве стране, или да је ставим на
горњу терасу и тада ће морати, ако
жели ту бомбону, да се попне уз степенице.
Мама јој прича и прича, али она
ништа не слуша и не схвата да је то
стварно озбиљно.
Њен муж, мој дека Прокица,
прави је пример за пад имунитета.
Последица пада имунитета је, у
његовом случају, био херпес и то
нигде другде, него на оку.

То већ има три године и не може
да га излечи. Њему је тај херпес, у
периоду када се појавио, „одузео“
пола главе. Сада је то већ спласнуло, међутим, још увек има ту рану.
Он изазива свраб и невероватно
јако пецкање а, наравно, Прокица
не сме да се почеше или да додирне
тај предео главе, јер ће то додатно
погоршати ситуацију. Ниједна маст,
ниједан препарат, ништа му није
помогло, просто је немогуће.
Међутим, Прокица се временом
навикао на то.
И док је бака пример за људе који
морају да физички пораде на себи,
моја мама се потпуно уклапа са особама које морају да вежбају – како
да се мање нервирају.
Моја мама ће бити мирна док је
нико не дира, а када је изнервирана
и нервозна, ту нервозу обично шири
око себе као грип, али, очигледно,
увек ја будем „заражена“ тим њеним
„грипом“.
Због те нервозе, доктори су рекли
да она има једанаест цисти на штитној жлезди.
Ја, искрено, „немам појма“ шта то
значи, али, судећи по причи доктора
и моје маме, схватам да је то и те
како озбиљно. Њу изузетно нервира
моја неуредност када је у питању
моја соба, али највише је нервира
мој тата. Они се веома често свађају, али ја се не „траумирам“ поводом тога, схватам да је то просто
део живота. Нећу им бранити ако
желе развод, јер ако ће они тада
бити срећни, онда то могу слободно
да ураде.
Иначе, трудим се да будем што
уреднија, јер сам дошла до закључка да сам понекад стварно неуредна
и да и мене почиње да нервира тај

неред. Још један узрок мамине нервозе је моја сестра. Она је „жива
копија“ моје маме! Оне никако не
могу да нађу свој заједнички језик,
јер су обе тврдоглаве и како науме,
тако ће и бити, па су ту стално препирке и обе буквално од „миша
праве слона“.
Поред физичке активности и
редовног вежбања, важно је и да
научимо како себе да контролишемо.
Морамо наћи начин како да смиримо нервозу у себи. Јако је добро
ако покушате себе да смирите медитирањем и бројањем до десет. Ја се
често служим бројањем до десет,
међутим, када избројим, ја бризнем
у плач као мало дете када родитељи
не желе да му купе лизалицу. Али
тај плач мене смири и када се исплачем, некако ми буде лакше.
Сматрам да људи морају да схвате колико је опасно хранити се
нездраво, избегавати оброке и притом само лежати и гледати телевизију и „не испуштати“ мобилне телефоне.
Осврните се око себе, одмах – ако
се препознате у неком од мојих свакодневних модела, знајте – звони на
узбуну!
Они који су се ухватили у сопствене замке свакодневних лоших навика, излаз могу да нађу лако – чим
направе први корак, нека се покрену и ослободе својих мрежа заблуда
и лењости, промениће тако свој
живот и живот својих најмилијих.
Миња Станковић, VII разред
ОШ „Вук Караџић“, Пирот
Ментор: Марина Величковић
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Друштво Србије за борбу против рака

честита Вам наступајуће празнике
и жели срећну и успешну Нову годину
Посебну захвалност упућујемо донаторима

Председник Друштва
Проф. др Слободан Чикарић
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