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Проф. др сц. мед. Слободан Чикарић

Радиоактивни отпадни
материјал и дивље
свиње

Десила се хаварија 1986. године у
нуклеарној електрани у Чернобиљу
(Украјина). Из нуклеарних реактора
избачен је у атмосферу радиоактивни отпадни материјал састављен од
фрагмената фисионог процеса уранијума-235. То су највећим делом
радионуклиди чији се масени бројеви крећу од 79 (изотоп цинка –
79
30Zn ) до масеног броја 160 (изотоп
гадолинијум – 64Ga160). Процентуално су најзаступљенији радионуклиди јод-131 и цезијум-137 (J-131, Cs137). У овом радиоактивном материјалу налазиле су се и честице уранијума-238, као и високо радиотоксичног трансуранијумског радионуклида
плутонијум-239
(92U238,
239) микронских димензија.
94Pu
Ваздушне струје (ветрови) разносиле су овај радиоактивни отпад по
целој Европи. Стизао је и до обала
Атлантског океана.
Ми смо мерили висину радијације
на тениским теренима клуба „Партизан“ и утврдили повећану радиоактивност за 70% изнад природног
фона. Радило се о радионуклиду
јод-131 чије је време полураспада 8
дана помножено са фактором 10,

добија се време (80 дана) за које се
овај радионуклид дезинтегрише у
потпуности. Забранили смо играње
тениса на овим теренима три месеца.
Двадесет девет година касније
(2015. године) Немачка је организовала службу за заштиту од јонизујућег зрачења на највишем нивоу.
Распоредила је дозиметре јонизујућег зрачења у ваздуху највише
технологије по целој земљи. Горња
лимитирајућа експозициона доза
јонизујућег зрачења износила је 400
nSv/h.* На радним местима у зонама
јонизујућег зрачења (нуклеарни
реактори, нуклеарне електране,
фабрике нуклеарног оружија, употреба јонизујућег зрачења у дијагностичке и терапијске сврхе у медицини) обезбеђени су високософистицирани аудио-визуелни дозиметри
јонизујућег зрачења. За раднике у
зони јонизујућег зрачења горња
лимитирајућа експозициона доза
јонизујућег зрачења износи 20 mSv
годишње, а за општу популацију ова
доза је 1 mSv годишње.
* Sv – сиверт, јединица за експозициону дозу јонизујућег зрачења.
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У интернационалном ловишту
дивљих свиња у Немачкој организован је 2015. године (29 година после
Чернобиљске хаварије) лов на ове
животиње. Улов је био веома богат.
Санитетска обрада уловљених
животиња била је врло детаљна.
Утврђено је да су све уловљене
животиње биле контаминиране
радиоактивним отпадним материјалом који је стигао из Чернобиља
пре 29 година ношен ваздушним
струјама. Разуме се да су све контаминиране животиње транспотоване
у складишта за радиоактивни отпадни материјал (гробља). Ловци су
били веома разочарани јер су остали без свињског гулаша и паприкаша.
Овај догађај из Немачке може
послужити као илустрација за прилике у Србији. Агенција за заштиту
од јонизујућег зрачења распоредила

је тринаест дозиметара за јонизујуће зрачење у ваздуху. Такав
дозиметар се налази нпр. код Врања
и показује нормалне вредности
јонизујућег зрачења у ваздуху. У
околним храстовим шумама дивље и
домаће животиње користе жир и
друге биљке контаминиране са осиромашеним уранијумом чије је
време полураспада 4,5 милијарди
година и који је алфа емитер, а ови
корпускуларни зраци имају малу
продорну моћ и у ваздуху и у маси
јединичне густине тако да не доспевају до дозиметара. Закључак се
намеће сам по себи: 15 тона осиромашеног уранијума се и даље налази на балканским просторима и
представља опасност по биолошке
системе који живе на овим просторима.

Марија Салојевић II/5

Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић”, Београд
Професор: Маја Сале
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Поводом великог јубилеја – 90 година од оснивања Југословенског друштва за изучавање и
сузбијање рака, 29. септембра 2017. године

Када су наши умни и предузимљиви преци оснивали Друштво пре
деведесет година, живели су у уверењу да ће оно своју мисију вршити
све дотле док се не сузбије та
пошаст. Имали су визију за векове.
Ми данашњи недостојни потомци,
забринути смо да ли ће ово уважено
и са много успеха у прошлости,
Друштво дочекати стогодишњи јубилеј. И у оснивању Друштва учествовали су и главни терет поднели тада
људи са највећим знањем и познавањем ове опаке болести, али су
исто тако за испомоћ обезбедили
покровитељство Њ.К.В. Александра
I Карађорђевића. Требало би да из
овог геста наших предака извучемо
поуку да сами не можемо и да не
треба да се затварамо у уске стручне кругове.
Пре осамдесет година, Друштво је
било у стању да озида постојећу
палату у којој је смештен Институт
за онкологију, а данас треба да се
бави питањима како да преживи до
идуће године.
Нама треба да буде поучан пример из реоснивања Друштва Србије
за борбу против рака и одлуке оснивачке скупштине од 10. децембра
1966. године.
Пре свега реферат који је поднео
Благоје Нешковић, истакнути научни радник и сви циљеви које је он
изнео у том свом реферату, али исто
тако импозантна су имена присутних
чланова оснивачке скупштине.
Поред чланова оснивачке скупштине из реда лекара и професора,
запажају се имена тада најути-

Академик проф. др
Ђорђе Јоанновић
(1927–1932)

Проф. др Димитрије Антић
(1932–1941)
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цајнијих људи у Србији и у самом
Београду. Узимам себи слободу да
наведем само нека имена:
• Живко Мучалов, генерални
директор „Енергопројекта“,
• Чеда Јелени, директор робних
кућа „Београд“,
• Петар Зечевић, директор тада
великог и угледног „ПКБ-а“,
• Петар Кости, будући министар
финансија у влади Србије,

• Љубиша Лукић, директор
Беобанке, најважнији човек за
питања финансија у Београду,
• Јаша Рајтер, директор
Београдског сајма и
• Добрица Ћосић, књижевник.

Задатак садашњег руководства је
да у наредном конституисању
Друштва обезбеди барем овакав
састав Управног одбора.
Друштво Србије за борбу против
рака, у својој прошлости, имало је
такође тешке периоде: грађански
рат и растурање државе Југославије
у којој смо живели заједнички са
другим републикама скоро пола
века. Такође нас је задесила и преживели смо највећу инфлацију у
историји коју познаје једна привреда и финансије. Но, упркос свему
стално смо правили корак по корак
ка нашем циљу, а то је бити у току
свих достигнућа која се примењују у
развијеном свету и да та искуства
примењујемо у сузбијању пораста
оболелих од карцера, али и лечења
свих оних који су болесни од те
опасне болести. Друштво је могло
да обезбеди набавку најсавременије
опреме, или барем партиципира у
плаћању те опреме. Друштво је подстицало младе лекаре да проширују
своја знања, да започну израду докторских дисертација, да им помогне
да те радове публикују.
Друштво је плаћало учешће и
путовање стручњака Института на
многе међународне конгресе и симпозијуме, све у циљу одржавања
корака са савременим достигнућима
до којих долази наука у свету у
лечењу болести од канцера.
Један од програма свога рада које
Друштво није успело да реализује у
досадашњем раду, то је оснивање
подружница Друштва Србије за рак

Проф. др Сава Симић
(1966–1971)

Прим. др Владета Поповић
(1971–1974)
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Раде Кушић
(1974–1987)
у унутрашњости. Наравно, оснивањем и развијањем здравствене
службе и њене дислокације из

Београда, што је представљало
оснивање клиничких центара у
Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, то
питање је померено са места, али
оно није ни до сада дефинисано.
Поред ових места, свакако је
потребно основати подружнице
Друштва Србије за борбу против
рака још и у следећим местима:
Крушевцу, Врању, Ужицу, Ваљеву,
Шапцу.
У Смедереву је својевремено
основана подружница и на оснивачкој скупштини су испред Друштва
Србије учествовали: прим. др
Смиља Пендић и Јован Томовић,
тада председник Друштва. Али ова,
као још неке подружнице у повоју су
застале још на самом почетку,
спречене да своје задатке решавају
јер су лимитиране новчаним средствима. Канцер није само у
Београду, па треба смањити притисак на постојећи Онколошки институт, јер у унутрашњости већ има
лекара који су обучени и већ показују одређене позитивне резултате.
У последњих двадесет пет година
главни извор финансирања рада
Друштва су приходи који се остварују издавањем Доплатне марке.
Желим на овом месту да подсетим
чланове Друштва да је Друштво у
своје време располагало знатно
већим приходима и остваривало
много веће програме не само из
делокруга рада Друштва, већ је
знатна средства употребљавало и за
инвестирање у развој и опремање
Онколошког института и без
Доплатне марке, за коју се није ни
знало.

Јован Томовић
(1987–1990)

Н. сав. др сц. мед.
Предраг Брзаковић
(1990–2002)

Проф. др Слободан Чикарић
(од 2002)

сти од интегритета и буду ангажоване на одговорним функцијама, са
којих ће моћи да утичу да се форми-

Питаћете се како: је то могуће?

Па могуће је, ако у Управном
одбору Друштва буду седеле лично5

рају
значајнија
средства
за
Друштво.
Такође сматрам да у Управном
одбору треба да седе власници
великих привредних компанија.
Није опортуно да поменем нека
имена: Богољуб Карић, Мишковић
(без обзира што се држава суди са
његовом фирмом), Ненад Поповић,
Милан Беко и други. Овим предлогом ја се враћам на проверену и
добру стару праксу коју је утемељила прва оснивачка скупштина после
рата, одржана 10. децембра 1966.
године.
Ми морамо прихватити чињеницу
да су ови пословни људи много
ближи органима власти него
Управни одбор Друштва. Они су
такође и потенцијални донатори, па
се тако обезбеђују позиције
Друштва и омогућавају услови да
оно дочека и прослави свој стоти
јубилеј.
При свему томе, ми морамо рачунати да улазимо у још тежи период
коме ће се налазити наша земља, а
и Друштво.
Одлука владе Србије да не дозволи издавање Доплатне марке за
2017. годину има у себи понајвише
политички карактер. Председник
Друштва, проф. др Слободан
Чикарић, већ десет година у својим
радовима о деловању осиромашеног
уранијума на повећање болести
канцера продубљује јаз мржње
између грађана Србије и политике
коју води Европска унија. Европа
нас прима, али под условом да заборавимо све што је било у нашој
даљој и ближој историји. Да заборавимо Први светки рат и сва злочинства и страдање српског народа.
Већ се увелико кривотвори тај нама
блиски период историје. Да заборавимо растурање земље и на стотине

хиљада расељених Срба. Да заборавимо бомбардовање 1999. године и
последице тог бомбардовања.
Видели смо у нашем листу
„Политика“ ове године маратонске и
често без међусобног поштовања и
уважавања расправе две групе.
Једне која указује на штетност осиромашеног уранијума, на темељу
радова проф. др Чикарића и његових истомишљеника и сарадника. И
друге, која тврди сасвим супротно и
скоро позива надлежне органе да
предузму одређене мере због опасног и погрешног писања проф. др
Чикарића. На крају, резултати науке
и статистички подаци о непобитном
повећању броја оболелих од карцинома приволели су Владу да се овај
феномен, путем стручне комисије,
доведе до краја.
Ја мислим, ако је Њ.К.В. краљ
Александар I Карађорђевић могао
да буде покровитељ Друштва, зашто
сада Скупштина друштва Србије не
би могла изабрати за почасног
председника Друштва, председника
владе Србије, без обзира ко то био.
Због свих промена, које су настале у друштву и које ће настати, наш
Статут треба да буде прилагођен и
флексибилан, да остави могућност
Друштву да у наредном периоду
постиже боље резултате од оних
које смо постизали и тиме нам осигура достизање стогодишњег јубилеја за који већ од наредне године
треба да започнемо припреме.

Јован Томовић,
бивши председник Друштва
6

Поводом јубилеја – 90 од оснивања
Друштва Србије за борбу против рака
Војевање за здравље, а против рака –
нишка искуства 1985–2017. године

Од почетка оснивања подружнице Ниш, Друштва Србије за
борбу против рака, усвојили смо
неколико циљева:
• Заштита здравља здравих путем
превентивних онколошких прегледа, предавања, трибина,
поделом штампаних савета, брошура и сл;
• Помоћ оболелима од рака, преко
Клуба онколошких болесника
где се двадесет година радило
на психосоцијалној и физикалној
рехабилитацији;
• Сарадња са сличним удружењима и помоћ при оснивању нових
подружница, као што су оне у
Прокупљу, Лесковцу, Врању,
Крушевцу, Кладову, Пироту,
Ваљеву;
• Рад на материјалном јачању
подружнице преко донација,
помоћи која се састојала у олакшавању лечења оболелих, хуманитарних концерата и других
акција.
Након 32 две године од оснивања, као њен актуелни председник,
збрајајући и одузимајући добро и
лоше, могу рећи да нам је рад био у
складу са постојећим друштвеним
догађањима у земљи. Настојало се
да се не одустане од основних намера. Тако смо радили, довијајући се и
када на терен нисмо имали могућности да одемо нашим превозом. За
памћење је обилазак колективних
смештаја избеглица из Босне и
Хрватске које смо прегледали заједно са тимом у коме су били фтизиолози, психијатри, педијатри, а вози-

ли смо се аутобусом за флуорографисање који је био налик оном из
филма „Ко то тамо пева“.
Али, радило се, а то је најважније!
Вредно је поменути да смо обавили преко 70 хиљада превентивних
прегледа у разним срединама.
• У тадашњим великим нишким
фабрикама:
• Електронска индустрија;
• Мин;
• Нитекст;
• Вулкан, Ђуро Салај;
• Житопек;
• Јастребац;
• Млекара;
• Пчелица;
• Апотека Ниш.
• Усновним и средњим школама и
факултетима у Нишу.
• У библиотекама.
• У комуналним радним организацијама.
• У месним заједницама.
• Акцијама у Алексинцу, Параћину, Дољевцу, Власотинцу,
Сврљигу, Књажевцу.
Радили су лекари и сарадници
Клинике за онкологију Клиничког
центра Ниш, студенти Медицинског
и других факултета, незапослени
лекари, помагали су хуманисти и
људи добре воље.
Помоћ оболелима од рака и њиховим породицама одвијала се преко
рада Онколошког саветовалишта
Клинике за онкологију и Клуба онколошких болесника. Прилагођавање
на болест, дружење са себи сличнима, усвајање знања потребних да се
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лакше поднесе ново стање, излети
за чланове Клуба и породице показивали су да је болест за многе била
само једно искуство више и да се уз
њу траје, учи и добија, а не само
губи.

помогне на прави начин, подршком
и разумевањем.
Пре
деведесет
година,
у
Београду, формирано је Друштво
Србије за борбу против рака, четврто на свету. Били смо напредни
тада и кроз наредне деценије није
се угасила племенита идеја да се
једна од најстаријих болести које
прате човека стави под контролу
стручњака и хуманиста.
Апел који упућујем овим текстом
односи се и на тебе, који ово читаш,
и на оне који су одговорни.
Учини све што је у твојој моћи да
се борба против рака преко
Друштва Србије за борбу против
рака не угаси.

Где смо данас и како ћемо
даље?

У времену оскудице и неразумевања за велики проблем наше
земље, а то је пораст оболелих од
рака, за неке врсте рака и до 200%
у последњих петнаест година, рад
Друштва Србије за борбу против
рака је доведен у питање. Најпре,
зато што се без материјалне подршке хуманост и ентузијазам доводе
у питање и обесмишљавају.
Зашто је укинута Доплатна
поштанска марка којом су грађани
Србије помагали настојања да се
рак открије на време, да се ублаже
последице ове болести, да се у свим
крајевима земље оформе подружнице које ће радити на свим облицима заштите од рака?
Нишка подружница дели судбину
осталих, пад активности и гашење
су неминовни ако се ускоро не

Др Кадивка Стевановић,
председник Извршног
одбора подружнице Ниш
Друштва Србије за борбу
против рака

Драгица Срејић, II/5
Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић”, Београд
Професор: Маја Сале
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Pro~itali smo za VAS

У САД 4 од 10 карцинома може бити спречено

Више од 4 од 10 карцинома међу
одраслима у Сједињеним Америчким
Државама и готово половина смртних исхода узрокованих канцером
удружена је са факторима ризика
који потенцијално могу бити измењени, показује једна америчка студија.
Процењује се да је 42% свих случајева канцера и приближно половина свих смртних исхода због карцинома у САД у 2014. удружено са
евалуираним факторима ризика, а
многи од њих могу бити смањени
ефективном превентивном стратегијом. „Наша сазнања наглашавају
потребу за континуираном широком
имплементацијом познатих превентивних мера у земљи како би се смањило
оболевање
и
прерана
смртност од карцинома, што је удружено са факторима ризика који
потенцијално могу бити измењени“,
саопштење је истраживача.
Подаци о новим случајевима
инвазивних карцинома у 2014. години добијени су од Центра за контролу болести и превенцију, Националног канцер регистра и Националног
института за канцер. Подаци о
смртности од карцинома потичу од
Центра за контролу болести и превенцију и Националног центра за
здравствену статистику.
Пушење цигарета је удружено са
далеко највећим бројем случајева
карцинома и смртних исхода у односу на било који други појединачни
фактор ризика и чини приближно
20% свих случајева карцинома и
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30% свих смртних случајева узрокованих канцером.
Најчешћи карцином узрокован
пушењем био је карцином плућа
мада је пушење удружено са великим бројем карцинома ларингса, једњака, усне и носне шупљине.
Вишак телесне тежине други је
најчешћи фактор ризика који се
може изменити, а који удружен са
канцером узрокује 7,8% свих случајева карцинома и 6,5% свих
смртних исхода узрокованих карциномом.
Важно је рећи да је прекомерна
телесна тежина одговорна за
несразмерно велики број карцинома
тела материце, око 69%, а такође и
за више од трећине карцинома
жучне кесе и око трећине карцинома бубрега и бубрежне карлице.
Уношење алкохола је трећи највећи узрочник свих регистрованих
карцинома код жена и чини 6,4% и
четврти је узрочник код мушкараца
са 4,8%, запажање је истраживача.
Заједно код оба пола алкохол је
удружен са 5,6% регистрованих карцинома и 4% свих смрти због канцера. Истраживањем је нађено да је
приближно 50% карцинома усне
дупље и ждрела код мушкараца
удружено са употребом алкохола.
Хумани папилома вирус (ХПВ) је
такође узрочник карцинома усне
дупље и ждрела, посебно код мушкараца средњих година.
Начин исхране различито доприноси могућностима превенције карцинома и код мушкараца и код

жена. То се односи на субоптимални
унос калцијума, ниску потрошњу
воћа, поврћа и влакана у исхрани,
као и на превелику потрошњу црвеног меса и прерађевина од меса.
Физичка неактивност је удружена
са нешто мање од 3% регистрованих карцинома код оба пола збирно.
Физичка неактивност је одговорна
за нешто већу стопу карцинома
дојке код жена.
Комбинација прекомерне тежине,
уноса алкохола, лоше исхране и
физичке неактивности доводи до
већег броја свих регистрованих карцинома код жена и на другом је
месту иза пушења дувана код мушкараца. Ова сазнања подвлаче значај смерница и придржавања препорукама за контролу тежине, употребу алкохола, исхрану и физичку
активност.
Истраживачи су дошли до закључка да су сви случајеви меланома
удружени са излагањем ултравиолетној светлости (УВ). Анализом
нису обухваћени немеланомски карциноми коже.

Изложеност УВ зрацима је други
највећи узрочник свеукупне појаве
карцинома код мушкараца и износи
5,8% и мањи је узрочник регистрованих карцинома код жена.
Такође је закључено да је 3,3%
случајева карцинома узроковано
инфекцијама. Хепатитис Б и Ц и ХПВ
су најзначајније инфекције.
Однос свих смрти узрокованих
канцером у односу на евалуиране
факторе ризика у 2014. години
износили су 47,9% за мушкарце и
42,1% за жене и 45,1% за оба пола.
Закључак истраживача је и да су
вероватно потценили један део карцинома који је у вези са неким индивидуалним факторима ризика, као и
све удружене потенцијалне факторе
који се могу изменити.
• In US 4 out of 10 Cancers Could Be
Prevented Pam Harison, CA Cancer
J Clin. Medscape Oncology, November 21, 2017.
Др Јелена Бокун

Марија Милосављевић, II/2

Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић”, Београд
Професор: Маја Сале
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Дуг пут од иницијативе и
предлога до реализације
Није прошла ни година дана од
открића јонизујућег зрачења и
његове прве примене, а научници су
уочили његове штетне ефекте.
Током Другог светског рата енергија
атома је искоришћена за производњу нуклеарног оружја. Његова прва
употреба августа 1945. године показала је сву страхоту његове примене, а последице јонизујућег зрачења
осећају се и данас. Оно је због
застрашујућих разорних ефеката
ударног, топлотног и радиоактивног
дејства забрањено међународним
конвенцијама.
Савремене ратне сукобе иначе
карактерише употреба нових врста
оружја у којима се на други начин
користи енергија атома и материјала који ту енергију поседују.
Тако је и на нашим просторима у
току агресије НАТО снага употребљено оружје које користи муницију
са осиромашеним ураном (ОУ).
Поред тога, гађани су поједини
објекти и постројења хемијске индустрије, које нису смели јер су на
„Мапи хазарда”. Изазвана нам је
катастрофа огромних размера.
Тренутне последице ових акција смо
имали прилике да видимо, о накнадним последицама активно расправљамо јер их већ преживљавамо. А
колико ће то трајати? И зар је све то
било потребно?
Муниција са ОУ по ефектима
дејства је високотоксично радио-

активно оружје ниских активности
штетних по живи свет. Као такво би
морало бити забрањено, јер: „...
Свака примена оружја које остварује штетне ефекте ван бојног
поља, које наноси повреде цивилима, тј. онима који не учествују непосредно у сукобу и које ефекте остварује и после сукоба, сматра се грубим кршењем закона рата” (ДУЕП
1997). Зато је употреба муниције са
ОУ на територији СР Југославије,
представљала повреду основних
принципа међународног хуманитарног права.1 Ти принципи дефинишу
забрану коришћења оружја или
поступања којима се:
• наносе непотребна разарања или
сувишне патње,
• изазива неселективно дејство,
односно дејство против лица која
не учествују у ратним операцијама,
• угрожавају територије суседних
држава које нису у ратном сукобу,
• проузрокују опасна, дуготрајна и
озбиљна оштећења и деградација животне средине,
• забрањује употреба загушљивих,
отровних и других сличних супстанци укључујући и биолошка
средства.
И поред овога, употребу овог
оружја није дозвољавао ни здрав
разум, с обзиром на моралну неприхватљивост због несагледивих

1Дефинисани су: Хашким конвенцијама из 1899. и 1907. године, Женевским конвенцијама
из 1923., 1925. и 1949. године и Статутом Међународног војног суда у Нирнбергу из 1945.
године.
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последица које сав тај расути и
неконтролисани радиоактивни материјал дугорочно представља за
садашње и будуће становнике тих
територија. Политичко и војно руководство НАТО-а није смело да тако
олако и неодговорно да испусти
злог духа из боце. Неприхватњивост
употребе муниције са ОУ, морали су
да виде, ако не у слову, онда у духу
прописа којим се регулише забрана
употребе хемијског, нуклеарног и
другог оружја за неселективно
уништавање које изазива далеко
веће последице и патње војника и
цивила, него што се то може правдати „разумним” потребама рата.
Требало је да проради толико истицана „демократска савест друштва”
чланица НАТО-а, да се у рату, као и
у миру, не чини већа штета, него
што је то апсолутно неопходно, а
посебно да се не угрожавају животи
цивила и њиховог потомства у
будућности на ратом захваћеним
територијама. Али на жалост нису
имали никаквих скрупула.2
У ратним и поратним временима
најугроженије људско право је
право на истину. После завршетка
агресије, а и данас, јавност је подељена у просуђивању о могућим
негативним ефектима употребе
муниције са ОУ по животну средину,
а тиме и на будући живот и здравље
многих генерација. Постоји и оправдан је страх о евидентној еколошкој
катастрофи и последицама на тери-

торији Србије. С друге стране, они
који су учествовали у агресији и
бомбардовању, разне интересне
групе и комисије које су под њиховим патронатом крстариле овим
просторима, поједини њихови лобисти код нас, углавном тврде да у
постојећем стању животне средине
штете и последица нема, а тамо где
их је морало бити, да су минималне. Какве ли ироније! А где је ту
истина? Нажалост, истину све више
осећа наше становништво. Она је у
све већем броју канцерозних и других обољења на овим просторима,
које нико од званичних државних
органа неће јавно да саопшти, анализира и коментарише, а која се
могу довести у везу са, на овакав
начин створеном радиолошком и
хемијском контаминацијом. Она је, и
у обољењима војника који су боравили на простору Косова и Метохије
или другим деловима бивше СФРЈ,
за чију заштиту глас све више диже
штампа, појединци и организације у
неким западним земљама.3
И зато у име истине, рецимо
јасно: У току војне агресије на СР
Југославију у којој су учествовале
здружене снаге НАТО пакта изазвана је еколошка катастрофа, по
карактеру обиму и облику незабележена у историји људске цивилизације. Били смо изложени и еколошком геноциду – уништавању животне средине и угрожавању живота и
здравља људи у ширим размерама и

2 Владислав Јовановић, Слободан Петковић, Слободан Чикарић: „Злочин у рату, геноцид у
миру’', Службени гласник, 2012. година.
3 Најгласнија је с разлогом јавност и штампа у Италији: према објављеним подацима, неки
војници који су боравили у рејонима употребе муниције са ОУ су умрли или имају разна
обољенја која се могу везати за последице „блиског контакта'' са ОУ. Слични подаци наводе се и у француској штампи. У Немачкој продукцији, јануара 2012. године се појавио документарни филм: „Смртоносна прашина'', а 2013. године је у ДСБПР био састанак са
Немачком парламентарном делегацијом на тему ОУ и последице.
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са дугорочним последицама. На
овим просторима по неким својим
карактеристикама вођен је радиолошки и хемијски рат.
Осећај обавезе и одговорности,
изазван сећањем на све оне који су
као праве патриоте бранили своју
земљу, па су као припадници
Оружаних снага или као становници, били или су и сада, непосредно
изложени дејству ОУ и придружених
штетности током и после периода
НАТО агресије и могуће последице
које сав тај разбацани и неконтролисани радиоактивни материјал код
њих изазива, нас је обавезивао да о
овим проблемима стално говоримо и
пишемо. Сазнања до којих смо
дошли, дилеме и сумње које нас
муче, говоре да сви проблеми нису
до краја разрешени. Зато нас стручна одговорност, лични и морални
ставови обавезују да на прихватљив
начин подстичемо надлежне органе
на решавање проблема радиоактивне и хемијске контаминације животне средине у Србији и њен утицај на
здравље становништва. Кулуминација активности догодила се расправом у Медија центру „Одбрана”
(Дом Војске Србије), под називом
„Чиме су нас бомбардовали 1999.
године”, коју је организовао
Истраживачки центар за одбрану и
безбедност (децембар 2016. год.),
затим расправом на Хемијском
факултету под називом: „Последице
НАТО бомбардовања Србије (злоупотреба знања за остваривање
ратних и политичких циљева)”, у
организацији Друштва физикохемичара Србије и Академијског одбора САНУ „Човек и животна средина”
(фебруар 2017. год.).
Са ове расправе формулисани су
Закључци и процене, који кроз сиже
ставова сваког од учесника распра-
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ве изводе препоруке и предлоге о
потреби
усвајања
јединствене
националне стратегије истраживања здравствених ефеката хемијских
и радијационих загађења животне
средине насталих током НАТО агресије.
Исказана је потреба да се изврши
усмеравање једног дела материјалних и људских ресурса државних
институција на проблеме утврђивања последица НАТО бомбардовања,
кроз спроведену процедуру организовања и усвајања од стране
извршних органа власти и прихватање предлога у Народној скупштини
Србије.
Први корак је формирање Међуресорног координационог тела које
би функционисало као оперативно
тело, а његов превасходни задатак
би био праћење дуготрајних последице по животну средину и здравље
грађана Србије у периоду од почетка НАТО бомбардовања до потпуног
опоравка угрожених еко-система.
По оцени организатора расправе
ова изразито мултидисциплинарна
проблематика заслужује да се континуално прати и да се периодично
одржавају стручни састанци на
којима би се излагали нови резултати релевантних институција о
појави канцера и других болести у
угроженим подучјима. Координационо тело би требало да дефинише
и предложи превентивне, организационе и образовне мере.
У превентивне мере, би се на
првом месту ставила стална контрола здравља војника и полицајаца,
који су у току НАТО интервенције
били на вршењу својих дужности
или су после ње учествовали у санацији насталих штета. У посебан програм здравствене заштите би се ставило становништво, које по оценама

експерата живи на најугроженијим
деловима територије Србије после
НАТО бомбардовања.
У оквиру организационих мера
требало би да се у најкраћем могућем року оснује Национална лабораторија за одређивање канцерогених
материја у свим сегментима животне средине са Сектором за истраживање радиоактивне контаминације,
Сектором за истраживање хемијске
контаминације, Центром за обраду
података и утврђивање последица и
Службом
за
правно-економске
послове. Рад ове лаборатије би био
у надлежности изабраног Координационог тела, а у оквиру једне од
постојећих агенција министарства. У
саставу ове Националне лабораторије поред стационарне би биле и
покретне лабораторије за анализу
in situ и узимање узорака биотичког
и абиотичког порекла. Организационе мере захтевају знатна улагања.
Образовне мере би обухватиле
све узрасте у постојећем школском
систему. Претходно треба на семинарима проширити ниво знања
наставног особља о опасностима
које још увек постоје на нашим просторима (повећана радиоактивност,
заостала неексплодирана муниција,
трагови опасних материја после експлозија и сл).
Да би се обезбедило континуално
праћење стања животне средине са
фокусом на последице НАТО бомбардовања, предложени су начини и
извори финансирања.
На основу закључака са ове расправе одлучено је да се упуте писма
надлежним државним институцијама. Истакнуто је да компетентни
стручњаци који учествују и подржавају иницијативу о формирању

Међуресорног координациног тела и
Националне лабораторије, сматрају
да је од примарног националног
интереса да се најзад, након 18
година, грађанима Србије пруже
компетентни одговори о последицама НАТО бомбардовања. Полемика о
еколошким и здравственим последицама бомбардовања се већ извесно
време у име различитих интересних
група води у медијима, па се у недостатку података о стању животне
средине грађани опредељују за
једну од страна и остају ускраћени
за праву, научно-аргументовану
истину. Све то мора коначно добити
епилог у надлежним државним
институцијама.
И најзад, после толико година
упорног настојања, прихваћена је
иницијатива да се о овом проблему
разговара са надлежним државним
органима. Из Кабинета председника
Републике Србије одређено је да се
делегација Иницијативног одбора
прими у Министарству заштите
животне средине. Састанак је уз
председавање министра Горана
Тривана и присуство министра
здравља Златибора Лончара и министра одбране Александра Вулина
одржан 5.10.2017. године у згради
„Палата Србија'' на Новом Београду.
Са министрима су били и њихови
најближи сарадници.
Из двочасовног разговора могу се
дефинисати следећи закључци:
• Изразито позитивни тонови и
изражена решеност сва три
министарства да се о проблемима утицаја НАТО бомбардовања
на животну средину у Србији и
утицаја на здравствено стање
становништва мора организовано радити. За државу је здравље
нације врло важно питање, па
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•

Влада Србије и стручна јавност
изражавају спремност и своју
посвећеност овим питањима у
наредном периоду, како би се
дошло до релевантних и научно
доказаних параметара о стању
здравља ради предузимања
адекватних мера. Рад на овим
задацима сврстати у приоритете
Владе и надлежних министарстава у наредном периоду, јер грађани морају добити праву
информацију о проблемима и
стању у животној средини.
Носилац активности је Министарство заштите животне средине,
а сарађиваће и Министарства
здравља, одбране, просвете,
науке и технолошког развоја,
Министарство заштите животне
средине, у чијој су надлежности
решења из овог пројекта, покренуће оснивање предложеног
Координационог тела. Наглаше-

•

•

•

но је да предлог треба да буде
усвојен у Народној скупштини.
Иницијативни одбор ће учествовати у припреми предлога.
Утицај бомбардовања Србије је
врло значајан и за земље у окружењу, па је у раду потребно
остварити и сарадњу са њиховим
релевантним институцијама,
Потребно је разрадити методологију рада на сваком од проблема у складу са међународним
стандардима прихваћеним у
светској науци,
Дефинисати услове и извршити
анализу постојећих материјалних и људских капацитета у
Србији, могућност њиховог организовања ради учешћа у планираним пројектима, те сагледати
потребе за ангажовањем међународних институција,

Прилог 1. Предложена организациона шема
Међуресорног координационог тела
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•

Направити списак недостајуће а
потребне опреме за вршење
одговарајућих анализа,
• Направити оквирни План рада са
роковима, дефинисати приоритете за наредну годину и у складу
са тим предложити износ финансијских средстава, дефинисати
услове за конкурисање ради
учешћа у пројектима,
Други састанак са ИО који је
водио министар Горан Триван одржан је 8.11.2017. године, на истом
месту. Уз присуство представника
напред наведених министарстава,
анализирани су планирани задаци, и
поново изражена спремност да се
формира Међуресорно координационо тело, те да се у вези са тим
настави припрема одређених докумената.
Ангажованијим приступом на
решавању проблема у овим областима могуће је обезбедити прихватљив ниво заштите животне сре-

дине и здравственог стања становништва. То је законска обавеза оних
који су на одговарајућим функцијама, али и морална свих нас,
према овим и будућим генерацијама
којима су животна средина у неким
деловима земље, живот и здравље у
њој веома угрожени. Зато не смемо
бити пасивни и мирно спавати. Ако
то не решимо, нико нас не може
оправдати, а генерације које долазе
нам неће опростити. Знамо и свесни
смо колико је све ово тешко, али ми
који познајемо ову проблематику
истичемо своју решеност да се уз
помоћ државе у наредном периоду
ови проблеми почну организовано
решавати.

Слободан Петковић,
генерал у пензији,
специјалност: атомскобиолошко-хемијска одбрана и
члан Иницијативног одбора

Александра Кужет, II/1

Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић”, Београд
Професор: Маја Сале
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Колико је важна
превентива у откривању
раног карцинома
гинеколошке регије

Малигна обољења представљају
озбиљан
социјално-здравствени
проблем и у данашњој организацији
здравствене заштите, како са гледишта детекције, превенције и
дијагностике, тако и са гледишта
њиховог лечења.
Савремено схватање конкретне
борбе против рака је откривање
болести у најранијем стадијуму, јер
је излечење почетног карцинома
стпроцентно, а у одмаклом стадијуму скоро равно нули.
Данас се још увек велики број
пацијенткиња јавља са узнапредовалом болешћу, што говори о недовољној сарадњи лекар-пацијент, а
такође и о недовољној здравственој
просвећености жена.
Ово указује да борбу против рака
треба усмерити у два правца:
1. Превентивни рад, где је поред
здравства неопходна социјалнопросветна акција друштва у
целини;
2. Рано откривање болести путем
масовних систематских гинеколошких прегледа, уз примену
савремених детекционих метода.
Терапијски успеси несумњиво
долазе због побољшања терапеутских мера, али још више због усавр-
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шавања дијагностичких метода које
данас откривају преканцерозна
стања, и рак у најранијем стадијуму.
Увођењем цитодијагностике по
методи папаниколау и колпоскопије
учињен је велики напредак у раној
детекцији карцинома, особито грлића материце. Широка примена оба
метода омогућена је чињеницом да
ниједна ни друга метода технички
не захтева велику опрему, те лако
могу да се користе у свакој гинеколошкој амбуланти.
Рана дијагноза рака није подједнако лака код свих локализација на
гениталним органима жене.
Најбољи резултати се постижу
код рака грлића материце, који је по
учесталости на другом месту од свих
малигних тумора жена, уопште.
У пракси дијагноза малигних обољења гениталних органа жене остварена је удруживањем гинеколошког прегледа, цитологије, колпоскопије и патохистолошке анализе, као
дефинитивне потврде.
У постављању дијагнозе истиче
се важност добро узете анамнезе
гинеколошког прегледа и посебно
прегледа помоћу спекулума, не
запостављајући такозване помоћне
детекционе методе.
Цитолошки и колпоскопски преглед издвајају бенигне од сумњивих
случајева, који подлежу даљем
испитивању и потврди, али ни негативан налаз не ослобађа увек оба-

Здравље је најважније у нашем
животу,
оно нам даје посебну лепоту.

везе да се пацијенткиња контролише у одређеним временским размацима.
Добијање материјала за цитолошко испитивање је веома једноставно, безболно и може се по потреби
чешће понављати.
Код свих промена које показују
цитолошки размази по методи папаниколау групе III, IV и V и колпоскопски сумњиве слике (атипични
епител – леукоплакија – мозаик и
права ерозија) ради се циљана биопсија.
Аспирациона цитодијагностика се
употребљава само у хоспиталним
условима јер се углавном односи на
пункцију оваријалних тумора, дугласовог кавума или асциа у абдоминалној дупљи.
Цитолошки размази морају бити
правилно узети, обележени, фиксирани и обојени, јер пропусти у овом
раду постају објективни разлози
лажно позитивних или негативних
резултата.
Ране детекционе методе приказују 80–95% тачности, али обе
морају бити патохистолошки потврђене.
Најчешћа локализација малигног
процеса женских гениталија је на
грлићу материце.
Проценат инвазивног карцинома
грлића материце указује на недовољну превенцију овог обољења
код нас.

Добро здравље, важно је знати,
вежбањем се може сачувати.

Рано трчим стазицама ужим,
са децом се тада дружим.

А онда почнемо да вежбамо мало,
чучни, скочи и све остало.
Волим да се спортом бавим,
да у тело здравље ставим.

Људи моји, дајем вам на знање,
вежбање је за свако поштовање.
Ето тако вежбам сваког дана,
а мишићи јача су ми страна.

Огњен Гочанин IV/1
ОШ „Бане Миленковић“, Ново Село
Учитељ: Иван Вукојичић

Др Весна Лукић

Праштало Горан, II/2
Геолошка и хидрометеоролошка
школа „Милутин Миланковић”,
Београд
Професор: Маја Сале
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва
(чланарина за 2018. 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 2018. 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

11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14
ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ

Приказ књиге „Око храста“, аутора Зорице Менковић и
Јасмине Петковић, издате у Лесковцу 2017. године

На корицама ове књиге моћно
шири гране храст, стар бар триста
година, са три снажна дуба и
мноштвом мањих грана у раскошном
зеленилу јуна, а у његовој близини
чобанин и стадо погнутих глава у
паши.
Симболика!
Садржај књиге је сав посвећен
снази Лесковчана који су имали
блиски сусрет са болешћу званом
рак. Они су своје удружење назвали
„Храст“, показујући да имају снагу и
моћ да савладају и трају и да позивају друге да их у то увере и да
помогну и да...
Шта све нису предузели на светом задатку да себи и другима олакшају и смање страх, бригу, стрепњу.
О свему томе говори ова књига с
поднасловом „Пут ка оздрављењу“.
Има осам поглавља, а на крају
потпис Пријатеља књиге са 73
имена појединаца и фирми који су,
свако на свој начин, допринели и
помогли да удружење ради и да се
оствари подухват за историју, у виду
књиге која ће сведочити о једној
племенитој идеји да се помогне
живот, који је угрожен и да се слави
успех у заједници.
Оно што је најснажније, јесу
приче казане с таквом снагом која
вас заледи, одушеви. То су прави
мали романи о животу који је био
угрожен. О успеху, о нади, о срећи,
страху, смрти, животу, прекор
најближима и љубав, најчешће

љубав за оног који пати, који бди,
који сања и страхује.
Поред састанака у просторијама
Службе за онкологију чланови удружења обилазили су своје сапатнике
у њиховим кућама, оне који нису
могли да дођу. У тим текстовима
наћи ће се опис куће и предграђа,
коментар о породичним невољама
или срећи, о баштама пуним цвећа,
али и о невољи због болести,
немаштини и идеји како да се
помогне. Ова књига није само пуко
набрајање судбина или прича како
даље, него и вешто компонована
симфонија у којој ћете наћи све
животне теме и решења за многе
тешкоће које прате болест, лечење
и последице.
Коауторке књиге су Зорица
Менковић, социолог и Јасмина
Петковић, дугогодишњи новинар и
треба им захвалити за успешан и
плодотворан рад.
Поштовани читаоче часописа
„Рак“, молим да замислите да сте на
месту оперисаног од рака и да
лежите у болници у свакој врсти
немоћи и страха. Одједном се на
вратима собе појављује посета у
лику две осмехнуте особе. Прилазе
вам и поздрављају вас и кажу да су
све то и оне преживеле и да се не
бојите, зову вас у своје друштво,
отклањају као руком све што вас је
мучило и иду даље ка другима
којима треба подршка. Ето још једног примера који је јасно дат у
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књизи како треба радити и помагати
оболелима од рака.
Поред прозе, има и поезије.
Песници из удружења „Храст“ писали су о птици као симболу жеље
болног, о отишлој деци, о породици
која не разуме, о пријатељима који
нестадоше, о растанцима, о захвалности особљу Онколошког диспанзера у Лесковцу, о састанцима у
„Храсту“, о сећању на воденицу, на
детињство – сваки стих је искрена
исповест о најважнијим темама у
животу песника.
О излетима чланова удружења,
изведеним по целој нашој земљи,
писано је у наредном поглављу, али
колики је значај по излетнике, није

много ни да се томе посвети цела
књига.
Књига је промовисана почетком
октобра ове године у Културном
центру у Лесковцу пред око стотину
посетилаца.
Пратећи активности овог удружења, могу рећи да је права срећа што
је у овом времену на челу била
Зорица Менковић. Њена креативност учинила је од овог посла прелепу, остварену бајку. Почаствована
сам јер сам једним делом била у тој
бајци.
Др Кадивка Стевановић, Ниш
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Предавање одржано у Дому војске 2.12.2016. године

“Милосрдни анђео”, уранијум и карцином
Проф. Др Слободан Чикарић

WHO
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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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