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Доплатнапоштанскамарка

Доплатна поштанска марка
Проф. др сц. мед. Слободан Чикарић

Друштво Србије за борбу против
рака дуги низ година обезбеђивало
је финансијска средства путем донација, спонзорства, спортских, уметничких, музичких и осталих приредби, аукција слика и слично.
Често се дешавало да се руководство Друштва, познавајући добростојећа предузећа у држави, директно обраћало тим предузећима са молбом за финансијску помоћ. Прикупљена новчана средства понекад су
достизала износ који је дозвољавао
велике инвестиционе подухвате у
онколошкој делатности Србије (неколико милиона евра).
На пример, Друштво је омогућило
Радиолошком институту Медицинског факултета у Београду да 1972.
године набави веома скупу брахитерапијску машину Катетрон. Неколико година касније, тачније, 1977.
године, Друштво је суфинансирало
набавку мегаволтажне радиотерапијске машине линеарни акцелератор од 10 MeV за исту установу.
Такође су се одвајала финансијска средства Друштва за онколошку инфраструктуру у Нишу,
Београду, у онколошким диспанзе-

рима. Научноистраживачке студије
и монографије из области онкологије Друштво је такође суфинансирало. Уплата котизација, путних
трошкова, хотелских смештаја онколошким стручњацима који су одлазили на стручне конгресе, симпозијуме, конференције, студијска
путовања и слично, била је редовна
појава у Друштву. Међутим, прилив
овако скупљаних средстава у другој
половини девете деценије 20. века
смањивао се из године у годину.
У Савезу друштава република и
покрајина за борбу против рака који
је формиран у СФРЈ још 1967. године разговарало се о сигурнијем и
редовнијем приливу финансијских
средстава републичким и покрајинским друштвима. Дошло се на идеју
да то буде доплатна поштанска
марка о чему је исцрпно говорио
Јован Томовић, председник Друштва Србије на 6. редовној скупштини Друштва 31.10.1990. године. На
крају је ова идеја и реализована. На
основу члана 244 став 2-3 амандмана 29 на Устав СФРЈ, скупштина СР
Босне и Херцеговине, Собрање СР
Македоније, Скупштина Републике
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Србије, Скупштина АП Војводине,
Скупштина АП Косова, Сабор
Републике Хрватске и Скупштина СР
Црне Горе закључују договор о
издању доплатне марке „Месец
борбе против рака”. Овај договор је
објављен у „Службеном листу СФРЈ
8.2.1991. године, број 9, стр. 175.
Учесници Договора (без Словеније) сагласили су се да се ради
обезбеђења дела средстава за
финансирање пропагандно-едукативних активности на плану борбе
против рака, изда доплатна поштанска марка „Месец борбе против
рака”.

марке Друштву Србије за борбу против рака и Савезу друштава Војводине за борбу против рака, јасно се
издвајају три периода.
1. Од 1991. (када је донесен закон
о ДПМ) до 2001. године (11 година)
тираж је износио 5 милиона марака
годишње.
2. Од 2002. до 2014. године тираж
ДПМ се знатно смањио и кретао се
од 1,5 до 3 милиона ових марака
годишње.
3. У циљу „штедње“ за 2015.
годину тираж ДПМ је смањен чак 20
пута (100.000 комада). Овај тираж
нам је јасан, али нам није јасно како
ће се овом енормном рестрикцијом

Графикон 1. Тираж доплатне поштанске марке за Друштво Србије
за борбу против рака и Савез друштва Војводине за борбу против
рака (1991–2015. године)
Ова средства нису смела да се
користе за инвестициона улагања у
онколошку делатност (радни простор, опрема и сл).
На приложеном графикону о кретању тиража доплатне поштанске
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тиража ДПМ расходна страна
државног буџета смањити? Истина,
растерећење грађана Србије је
знатно: од 2,8 на 0,14 динара у просеку по једном становнику (2014. vs.
2015. година). Али од свега наведе-

ног буџет Србије апсолутно нема
никакве користи. Чини нам се да би
на овом месту одговарала она
народна: „Нека комшији цркне
крава“. Право да се укине закон о
ДПМ не припада чиновницима било
ког министарства, већ то може да
учини само Народна скупштина
Србије.
Онкологија Србије се већ годинама налази у слепој улици. Морталитетна стопа од малигних тумора у
Србији је једна од највећих у
Европи. Број новорегистрованих
малигних тумора у Србији расте у
просеку 2% годишње (у САД ова
стопа се смањује у просеку 0,6%

годишње). Светска здравствена
организација предвиђа да ће у 2014.
години број новорегистрованих
малигних тумора на један милион
становника износити око 2000 случајева (светски просек). У Србији тај
број ће се кретати око 5500 случајева (видети часопис „Рак – спречити, открити, лечити“, бр. 93/2014.
година).
Уколико смо свесни наведених
чињеница, каквог смисла има усмеравати Друштво, које се бори против рака готово 90 година, ка престанку рада? Да ли грађани Србије
знају за ову намеру?

Графикон 2. Тираж доплатне поштанске марке за Црвени крст и
Друштво Србије за борбу против рака и Савез друштва Војводине
за борбу против рака (2014 vs. 2015. године)
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УТИЦАЈ МЕДИЈА У БОРБИ
ПРОТИВ РАКА
Лекари се све чешће сусрећу са
трудницама које имају малигне
болести, нарочито међу женама које
одлажу материнство, а проблем је
што је опште знање о дијагностичком и терапијском приступу оскудно
и недовољно, оцењено је на семинару „Канцер и хумана репродукција“ одржаном у Центру „Сава“.
Професор др Весна Кесић, гинеколог-онколог из Института за гинекологију и акушерство КЦС, каже да
још немамо препоруке, водиче, протоколе, па је због тога свака ситуација у пракси медицинска и животна
прича за себе.
Истичући да је област канцера и
хумане репродукције „посебно деликатна и захтева научно, на чињеницама базирано знање о ризицима
удруженим са лечењем“, она је
рекла да је организовани скуп
заправо прилика да стручњаци
више различитих специјалности
дефинишу ставове у терапији трудница које болују од канцера и младих жена које имају канцер, а желе
да очувају фертилитет.
Одложено рађање је, према
њеним речима, постало друштвени
проблем у већини европских земаља, укључујући и Србију, па је 1970.
године више од 60 одсто жена у развијеним земљама имало први порођај пре 25. године живота, док статистике у последње четири деценије
показују да просечна старост трудница расте.
У Европи се, према најновијим
проценама, сваке године региструје
око 4000 жена код којих су повеза-

ни канцер, фертилитет и трудноћа,
наводи др Кесић и подсећа да
малигне болести, по правилу,
настају у старијем животном добу.
Наша саговорница истиче да
малигне болести у трудноћи компликују поступак и са лечењем канцера и са вођењем трудноће.
Одржани семинар је део пројекта
„Канцер и трудноћа“, који је започет
2011. уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и траје до 2015.
године. Он обухвата област која
спаја више различитих специјалности и у којој је изузетно важна едукација. Лечење труднице која
болује од канцера и младе жене која
има канцер, а жели да очува фертилитет, посебно је деликатно и захтева научно, на чињеницама базирано, знање о ризицима удруженим са
лечењем.
Пројекат „Канцер и трудноћа“
започет је 2011. године уз помоћ
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Основни циљ Пројекта је побољшање квалитета лечења и квалитета
живота у жена репродуктивног доба
лечених од канцера које желе да
очувају фертилитет, жена које су у
другом стању после лечења канцера, као и жена којима је канцер
откривен у трудноћи. Један од
најважнијих аспеката рада у овој
области је унапређење знања о
трудноћи и канцеру и доношење
препорука за поступак у овим стањима.
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Организацијом овог семинара,
истраживачки тим пројекта „Канцер
и трудноћа“ желео је да искуства
својих сарадника из великих европских центара и своја искуства
подели са колегама из Србије и
земаља региона, са једним циљем:
да младе жене код којих су повеза-

ни канцер, фертилитет и трудноћа
буду лечене на основама савременог знања и на најоптималнији
начин.
Сања Миросављевић

II награда
ДРАГАНА КРАВИЋ, 2. разред,
XII београдска гимназија, Београд
Ментор: Маја Соле
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Pro~itali smo za VAS

Нега коже током радиотерапије
(први део)

Упркос новим техникама кожа је
увек у ризику од оштећења радиотерапијом и едукација пацијената у
свим стадијумима болести је врло
битна. Здравствено особље мора
бити упознато са савременим
информацијама, а Европско удружење радиотерапијских сестара-техничара је најбоље место оних који
могу да помогну када је неопходна
добра процена стања коже као и у
едукацији пацијената.
Највероватније једна од најчешћих тема о којој се говори у сестринском раду на радиотерапији је како
најбоље неговати кожу током зрачног третмана. Многобројни пацијенти који су завршили лечење показали су да се поступак разликује од
болнице до болнице и да, када је у
питању нега коже током зрачења,
не постоји стандард. Ако се узме у
обзир да више од 90% пацијената
који су имали радикалну зрачну
терапију има искуство са неком
врстом реакције коже, и да се све
већи број лечи конкомитантном
хемиотерапијом (хемиотерапијом
током зрачне терапије) или циљаном терапијом, која појачава реакцију коже, увиђамо колико је битно
да онколошке сесте-техничари буду
добро обавештене о оптималном
поступку у третману коже током и
после зрачне терапије.
Иако модерне мегаволтажне
радиотерапијске машине имају ефекат поштеде коже, кожа је и даље у

ризику од радиотерапијског оштећења. Нове технике као интензитетом
модулисана радиотерапија (ИМРТ)
показује да ће бити удружена са
мање озбиљним реакцијама коже,
али ова техника се не примењује
универзално широм Европе. Најозбиљније реакције коже јављају се
код пацијената који имају зрачење
дојке, главе и врата и перинеалне
регије, тамо где се кожне површине
додирују и међусобно трљају.
Остали ризични фактори за реакцију коже су:
• Фактори лечења као на пример доза, фракционирање,
волумен,
техника,
болус,
хемиотерапија, циљана терапија, радиосензитајзери
• Физички фактори као нутритивни статус, пушење, место
које се лечи, тип коже и очуваност интегритета коже, ниво
хемоглобина
• Генетски фактори као на пример смањен капацитет целуларне ДНК репарације (атаксија, телангиектазија, наследни невоидни базални ћелијски
синдром)
• Коморбидитети на пример
конективна обољења ткива,
инфективне болести.
Први стадијум реакције коже на
радиотерапију је еритем, који се
јавља код 80–90% пацијената и
обично је видљив 7–10 дана по
започињању радиотерапије. Губи-
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так епидермалних базалних ћелија
јавља се после дозе од 20 до 25 Gy
и инфламаторни одговор, капиларна
дилатација и оток узрок су што тада
кожа на први поглед изгледа црвена, упаљена и понекад сјајна.
Пацијенти се жале да осећају
непријатност, да им је кожа топла и
да их сврби. Овај еритематозни стадијум обично претходи сувој кожи
која се љушти, познатој као сува
десквамација. Кумулативни ефекат
даљих доза радиотерапије може
проузроковати оштећење континуитета коже које води у влажну десквамацију. Озбиљност реакције коже
зависи од способности репарације и
репопулације епидермалних ћелија.
Реакција коже има тренд погоршања како се лечење наставља и обично достиже пик током прве недеље
по завршеној радиотерапији. Пацијенти треба да буду обавештени да
ће се реакција коже догодити, а
здравствени радници морају омогућити савремене информације о
стању коже пацијента и најадекватнији план неге једном када се лечење заврши.
Нажалост, влажна десквамација
представља идеалан пут за инфекцију и може бити врло болна.
Такође велику ствар представља
могућност да онколошке сестре
спрече даље погоршање стања
коже. Едукација пацијената о свим
стадијумима радиотерапијског процеса је од суштинске важности јер
пацијенти обично постану збуњени
и не знају шта да раде и шта да не
раде са кожом, а могу добити и
супротне савете од стране различитих здравствених радника. Да ствар
постане гора, велики број природних препарата сада је доступан
преко интернета или у радњама, а

за сада постоји мали број података о
њиховој некорисности.
За сада имамо довољно истраживачких података који показују да је
прање коже непарфимисаним сапунима током зрачења сасвим безбедно и чини се да помаже смањењу
инфекције. Већина европских канцер центара дозвољава прање коже
током лечења, али стара традиција
још увек постоји и здравствени радници треба да промене стару праксу
тамо где она постоји. Мада треба
подстицати пацијенте да перу кожу,
битно је да третирају кожу нежно.
Забрањује се трљање и битно је
кожу држати сувом и чистом.
Једноставан препарат који кожу
чини влажном може проузроковати
комфорност. Иако постоје бројни
рандомизовани трајали, не постоји
јасан податак који подржава употребу неког одређеног локалног или
оралног препарата који може
спречити радијациону реакцију
коже. Садашње истраживачке студије фокусиране су на потенцијал
кортикостеродиних крема и крем од
кантариона за смањење озбиљних
еритема. Практични савет пацијентима и даље је од изузетне важности. Савети за негу коже током зрачне терапије су следећи:
• Прати кожу нежно млаком
водом и благим сапуном сваки
дан
• Осушити кожу меким пешкиром без трљања
• Не излагати кожу која се зрачи
директно сунчевим зрацима
• Носити меку, комотну одећу
преко зрачених регија да би се
избегло трење
• Не бријати регију која се зрачи
користећи жилет и воду
7

• Не мазати парфимисане креме
и лосионе на регију која се
зрачи.
Ако се зрачи пазушна јама недавни ставови сугеришу да се може
користити благ дезодоранс, али уз
претходну проверу са својим одељењем радиотерапије. Пре него што се
било шта ново стави на кожу
потребно је проверити са радиотерапијском сестром-техничарем. Ако
сте пушач потражите асистирану

помоћ и подршку да прекинете
пушење од радиотерапијске сестретехничара, јер наставак пушења
може погоршати реакцију коже.

Caring For the Skin During
Radiotherapy.
Mary Wells, European Oncology
Nursing Society Newsletter, Summer
2010.
Др Јелена Бокун

II награда
РИТА КАВАИ, 4. разред

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Суботица
Ментор: Грубанов Мартинек Емилија
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Утицај електромагнетног зрачења на здравље и
квалитет живота људи – потенцијални
проузроковалац малигних болести
Техничка зрачења:

Живот у савременој цивилизацији
углавном диктира висока технологија, махом заснована на уређајима
који одашиљу електромагнетна
зрачења (ЕМЗ). То је створило
ситуацију да је комплетан живи
свет, а тиме и људи, изложен електромагнетним зрачењима различитих фреквенци и таласних дужина.
Електромагнетна поља и таласи су
свуда око нас. Нема простора, а при
томе се мисли на онај у коме човек
живи, ради или спава, без штетних
зрачења. Интензитет им се стално
повећава преко дозвољене границе,
али чак и када су у дозвољеним границама, представљају сталну опасност по наше здравље. Најугроженија су она места где се човек
најдуже задржава, кревет или радно
место.
Електромагнетно зрачење представља пренос енергије путем таласа. У суштини, представља промену
електромагнетног поља у функцији
времена. ЕМЗ је носилац електромагнетске интеракције (силе), и
може се интерпретирати као талас
или честица. Честице које квантификују ЕМЗ су фотони, а енергија
коју ове честице носе током своје
емисије директно је везана за таласну дужину односно фреквенцију
таласа.
Сва штетна зрачења могу се
поделити на ГЕОПАТОГЕНА, чији се
извори налазе испод површине
земље (зрачење подземних водених
токова, зрачење руда и минерала,
зрачење геолошких пукотина-лома).

а) Нејонизујућа зрачења (електрична струја)
б) Јонизујућа зрачења (алфа зраци
– језгро хелијума), бета зраци
(електрони), неутрони (ненаелектрисане
честице), гама и
x зраци (електромагнетна енергија),
в) Механичке вибрације: превозна
средства и рад на тешким машинама.
Од свих поменутих штетних
зрачења, по степену опасности по
људско здравље предњаче јонизирајућа зрачења. ЕМЗ зависно од
снаге извора зрачења, односно од
интензитета примљене зрачене
енергије, удаљености људског организма од извора зрачења, дужини
трајања експозиције организма
ЕМЗ-у, таласној дужини и фреквенцији таласа, доводе до биолошког
оштећења организма, а код слабије
грађених личности чак и до смрти.
ЕМЗ до таквог исхода доводи остварујући своја два ефекта: термички и
нетермички.
Термички ефекат се заснива на
повишењу температуре, повећању
базалног метаболизма, повећању
потреба ткива за кисеоником и истовременом смањењу способности
хемоглобина за везивање кисеоника. Нетермички ефекат је до сада
слабије проучаван, али му се у
последње време придаје све већи
значај. Нетермички ефекат углавном доводи до поремећаја протеинских молекула, што нарочито има
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реперкусије на очима и тромбоцитима.
Најбољи пример штетног утицаја
ЕМЗ на људско здравље огледа се у
ефекту на хормонску хомеостазу,
делујући на поједине ендокрине
жлезде. То се пре свега односи на
епифизу и надбубрежне жлезде, али
и репродуктивне органе. Својим
продуженим штетним ефектом на
надбубреге, долази до стимулације
лучења адреналина и кортизола.
Стимулацијом лучења ових хормона,
долази до продуженог хроничног
стреса, поремећаја метаболизма
глукозе и ослобађања инсулина,
лоше регулације крвног притиска,
пада имунолошког система и животне енергије, те поремећаја меморије. Штетним утицајем на епифизу,
долази до поремећаја лучења мелатонина, чија је једна од главних
функција заштита нормалне ћелије
од потенцијалне малигне алтерације. Мелатонин се ствара 90 минута након што заспимо, а врхунац
нивоа мелатонин достиже усред
ноћи. Ако се очи неке особе током
ноћи „бомбардују“ јаком светлошћу,
долази до брисања уобичајеног ноћног пораста нивоа мелатонина и
његовог укупног дневног лучења.
Ова појава доводи до ланца негативних појава у људском организму,
међу којима се истиче изостанак
инхибиције стварања естрогена
преко физиолошких граница, а тиме
и губитка моћне заштите од настанка хормон зависног карцинома
дојке. Смањено стварање мелатонина директно утиче на изостаак инхибиције стварања преко физиолошких граница потенцијалних стимулатора настанка рака: хормона пролактина и епидермалног фактора
раста, а значајно се супримирају и
антитуморска својства витамина Д.
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Све ово говори у прилог да је
електромагнетно зрачење највећи
загађивач животне средине на планети Земљи и највећа претња
нашем здрављу. То посебно важи за
ICRW таласе чији су директан извор
мобилни телефони, а ради се о
таласима носиоцима информација.
Фреквенције ових таласа су потпуно
непознате нашим ћелијама, односно
рецептори на површини наших
ћелијских мембрана их интерпретирају као непознату, претећу енергију. Ово доводи до таквог ћелијског
одговора који подразумева прелазак
на заштитни тзв. „закључани“ начин
рада ћелијских мембрана. То подразумева да хранљиве материје не
могу ући у ћелије, а токсини и распадни продукти не могу да изађу.
Коначан резултат је малигна алтерација или смрт ћелије.
Да би се максимизирале користи
од електромагнетног зрачења, а
избегле негативне последице по
здравље људи потребно је:
а) Стална едукација становништва,
а посебно деце још од најранијег
узраста;
б) Спровођење систематских истраживања утицаја на људски организам и остали живи свет;
в) Нормативно уредити ефекат ЕМЗ
(закони, правилници, стандарди);
г) Спровести
прописане
мере
заштите од ЕМЗ уз мониторинг
њихове реализације;
д) Онемогућити развој производа и
система који функционишу на
фреквенцијама зрачења људског
тела или његових делова
(мозак);
ђ) Успоставити информационе системе о електромагнетном зрачењу, како би се у сваком тренутку
имао увид о стању у овој области.
Мр сц. мед.
Здравко Ждрале

Од комуникације до партнерства
- здравствени радници и пацијенти -

Друштво Србије за борбу против
рака у склопу својих активности
спроводи и едукацију стручњака у
здравственим установама у Србији.
Једна од тема је комуникација између здравствених радника и пацијената. Порука је следећа: добром
комуникацијом стиче се поверење
пацијента и породице, успоставља
сарадња, подстиче мотивација за
активно учешће у лечењу и опоравку и успоставља партнерски однос
стручњака и пацијената.
У оквиру програма активности
Друштва Србије за борбу против
рака се обавља и едукација стручњака у здравственим установама у
Србији. На иницијативу чланова
Радне групе за подршку пацијентима при Институту за онкологију и
радиологију Србије (ИОРС) у
Београду, у програм едукације је
уведено и предавање на тему:
„Психосоцијална подршка онколошким пацијентима” од 2013. године.
Предавање је акредитовано од
стране стручно-научног Савета
српског лекарског друштва и до сада
је ова тема представљена стручњацима Дома здравља „Симо Милошевић” у Београду, као и домовима
здравља у Чачку, Сопоту, Мионици,
Панчеву и Кладову. Учесници на
стручним састанцима су били здравствени радници и здравствени
сарадници.
Анализом евалуационих листова
са предавања у наведеним установама се добио увид у задовољство
учесника избором теме, излагањем
предавача, садржајем добијених
информација и увид у укупну оцену

стручног састанка. Потребу и корисност одабране теме за стручни
састанак здравствених радника и
здравствених сарадника у Србији,
потврдило је њихово задовољство
које је вредновано са врло добром и
одличном оценом.

Циљеви предавања су били:

• повећати знање учесника стручног састанка о специфичном приступу особама оболелим од
малигних болести,
• повећати разумевање учесника о
специфичним потребама пацијената и породице за комуникацијом, информисањем, едукацијом и психосоцијалном подршком,
• упознати учеснике са искуством и
резултатима истраживања ове
области у ИОРС-у.

Очекивани исход предавања је
био:

• стицање знања учесника о природи информисања и едукације оболелих од малигне болести,
• стицање вештине правилне комуникације са онколошким пацијентима,
• оспособљавање учесника да прихвате партнерски однос са
пацијентима,
• стицање увида у ниво остварења
савременог приступа онколошким
пацијентима у Институту (ИОРС).

Садржај предавања обухвата кратак осврт на развој и примену психосоцијалне подршке онколошким
пацијентима у свету и у нашој
земљи, наводе се потенцијалне
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последице болести и лечења на све
области живота оболеле особе,
истиче се и образлаже потреба за
суптилнијим приступом онколошким
пацијентима у односу на оболеле од
других хроничних болести.
„Ако лечење започиње осмехом, а
лекара многи сматрају за лек“ (К.
Катинић, Р. Грегурек), онда је јасно
зашто је у излагању било важно да
се истакне да је правилна комуникација са онколошким пацијентима
прва терапеутска интервенција у
онкологији.
Добром комуникацијом се стиче
поверење пацијента и породице,
успоставља сарадња, подстиче
мотивација за активно учешће у
лечењу и опоравку и успоставља
партнерски однос стручњака и
пацијената.
У предавању је посебно истакнут
значај едукације пацијената чија
суштина је у процесу учења којим се
утиче на отклањање заблуда о
болести и лечењу, на промене
погрешних ставова и односа према
болести, лечењу, окружењу и новонасталој ситуацији. Учењем се може
променити понашање, а некада и
цео систем вредности оболеле
особе. Едукација је важан извор
подршке пацијентима у јачању способности суочавања, превазилажења и прилагођавања на новонасталу ситуацију, доприноси спречавању инвалидности и ситуације хендикепа и побољшава квалитет живота
у датим околностима.
У Институту за онкологију и
радиологију Србије се примењује
тимски приступ у задовољавању
едукативних и психосоцијалних
аспеката онколошког лечења, на
организован, планиран и континуи-

ран начин као интегрални део онколошког лечења.
Наша свакодневна пракса током
15 година и резултати истраживања
о утицају едукације пацијената на
различите аспекте живота оболелих
потврђују да добра комуникација и
едукација пацијената и породице
унапређују партнерски однос са
стручњацима на обострано задовољство, пацијенти имају осећање
контроле над својом ситуацијом,
бољи квалитет живота, а стручњаци
веће професионално задовољство.
У Чачку су предавању присуствовали и пацијенти. Велико интересовање за ову тему су исказали и
представници локалних медија (РТВ
Чачак, као и РТВ Кладово). Приказ
предавања и разговора са предавачем о подршци као саставном делу
онколошког лечења на локалној
телевизији је био важан да би се
што више оболелих, чланова њихових породица, али и шира јавност у
Србији упознали са значајем психосоцијалне подршке, а послата је и
порука о томе који су прави стручни
извори за њено добијање.
Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ

Mоја другарица иде мојим путем. Волим је, драга ми је.
Пожелела сам да јој помогнем саветима које сам усвојила,
кад сам се разболела од рака:

Шта урадити?
Кад се плашим – не бити сама, одабрати добре, вредне, блиске и са
њима разговарати...
Имам безброј питања – постављај их себи, лекарима које одабереш, не
свима, пријатељима...
А када имам болове – има добрих лекова за бол, о њима искључиво са
лекарима, онколозима углавном...
О раду, исхрани, како даље – лични труд, часописи, стручни савети.
Интернет и сва знања одмерити и одабрати оно које теби одговара, увек с
мером, а не у страху...
Бојим се да ћу умрети – уместо да се бојиш, бори се, сети се моје поруке с којом живим од кад сам је прочитала: целог живота се треба борити за
право да будеш човек, да си добар и чист, без гордости и сујете, само смерност. Ако наступи безизлазни час не треба се бојати смрти, не треба се
бојати ако хоћеш да останеш човек.
Прим. др
Кадивка Стевановић

ЗАХВАЛНОСТ...

Да ли сте икада помислили колико значите једном обичном човеку?
Ваше знање и посвећеност су омогућили да данас будем ту где јесам, да
моје срце и даље куца. А пошто моје срце куца, ја могу да се смејем, дружим, крећем и радим све оно што један обичан човек ради. Самим тим, ви
сте усрећили моју породицу, родбину и пријатеље. Помогли сте мени, а
заправо, помогли сте и свим људима око мене.
Ваш посао – мој живот.
Пошто сте успели, осећам потребу да вам захвалим за то.
Захвалност за осмех
Захвалност за топлу реч утехе
Захвалност за помоћ
Захвалност за хуманост
Захвалност за мој живот!
За вас је ово ко зна који случај по реду, али за мене све ово представља
један део живота.
... Хвала за све!
Сања Милић
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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
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КАРЦИНОМ ПЛУЋА

Бронхогени карцином, који настаје у бронху великог или средњег
промера, често изазива сужење
бронха у толикој мери да проузрокује секундарну упалу плућа или
апсцесе. Неоплазма се такође шири
на плућно ткиво или може захватити и суседне органе, и то плеуралну
дупљу, средогруђе или медијастинум, зид груног коша, базу врата
или дијафрагму. Метастазе у медијастиналним лимфним жлездама су
честе, а може настати и инфилтрација зида једњака, перикарда или
срца. Екстраторакалне метастазе, тј.
метастазе ван грудног коша у лимфним жлездама врата, у јетри или
мозгу су од нарочитог клиничког
значаја.
На симптоматологију бронхогеног
карцинома знатно утиче локализација неоплазме у односу на бронхијално стабло. Релативно мали
тумори у једном главном бронху
могу проузроковати кашаљ који у
почетку може бити непродуктиван.
Напротив, карцином који захвата
само бронх малог калибра, може да
не показује симптоме све док не
достигне знатне размере.
Кашаљ је најчешћи симптом карцинома плућа, али пошто су већина
особа са примарним плућним карциномом велики пушачи, са хроничним

Карцином плућа је далеко најчешћи примарни тумор који се налази
у плућима. Сарком који настаје у
бронхијама је врло редак и даје
сличну клиничку слику као код карцинома.
Ходгинова болест може захватити
плућа, исто тако и хилусне лимфне
жлезде.
Секундарни карцином или метастазе су често последица карцинома
у другим органима.
Етиологија: већ постоје многи
докази да претерано пушење цигарета игра етиолошку улогу у многим
случајевима сквамозног и недиференцираног
карцинома
плућа.
Изложеност радиоактивним супстанцијама и извесним хемикалијама, као што су једињења хрома,
сматра се одговорном за велику учесталост карцинома плућа код специјалних занимања.
Бронхогени карцином је показао
запањујући пораст учесталости у
току последњих деценија. Он је
постао најчешћи узрок умирања од
карцинома међу мушкарцима.
Велика већина примарних карцинома плућа настаје од епитела
бронхија и због тога се називају
бронхогени карциноми.
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кашљем који датира од пре ове
болести, значај овог симптома не
може се оцењивати. Може се
појавити слузав или слузаво-гнојан
испљувак, каткад са примесама
крви. Хемоптизије, тј. искашљавање
крви могу бити почетни симптоми.
Температура може бити услед
секундарне пнеумоније. Диспнеја
или отежано дисање је обично
касни симптом. Бол у грудима често
указује ширење карцинома на зид
грудног коша. Промуклост скорашњег датума обично указује на нерв
који инервише гласне жице. Бол у
рамену је чест код бронхогеног карцинома плућног врха. Плеурални
излив може бити прва манифестација плућног карцинома.
Радиографски преглед је најважнији дијагностички корак у откривању тумора плућа. У неким случајевима лезија може да остане
неоткривена због своје мале
величине или због скривања уз
хилус плућа или због скривања у
срчану сенку или куполу дијафрагме. Тако, ако постоји било каква
сумња на постојање тумора, радити
додатну дијагностику (CT грудног
коша).
Бронхоскопски преглед је индикован код свих, сем код периферних
лезија. Цитолошким прегледима
бронхијалног секрета могу се доказати туморске ћелије чак иако се
тумор не види бронхоскопским прегледом.
Лечење: екцизија лобуса плућа
тј. оперативно уклањање лобуса
који садржи карцином заједно са
регионалним лимфним жлездама је
најпожељнији начин лечења, ако се
удаљене метастазе или други разлози иноперабилности не могу јасно
доказати. Пошто већина болесника
са бронхогеним карциномом припа-

да старијој добној групи, многи
имају емфизем плућа различитог
степена који датира пре карцинома.
Пошто на физиолошко прилагођавање хируршком захвату знатно утиче
присуство тешког емфизема у преосталом плућу за болеснике са
емфиземом, ако локализација карцинома допушта, поженији су мање
пространи хируршки захвати, као
што је лобектомија.
Када су удаљене метастазе јасно
доказане, хируршка терапија није
индикована. Захватање медијастинума директним ширењем, са јасном
опструкцијом вена, тада је индиковано лечење зрачном терапијом,
али се често употребљава као
палијативна мера. Каткад је у циљу
могућег излечења индиковано
интензивно лечење зрачењем.
Хемиотерапија може условити
углавном привремену регресију
неких плућних карцинома.
Др Весна Лукић
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Mladi u borbi protiv raka
„УЖИВАЈ У СУНЦУ АЛИ БЕЗБЕДНО“
СМИСАО
(први део)

до сада схватила да нисам расположена за „чист ваздух и нова лица“.
Сад, ни никад.
„Ајде, само мало. Бар да се провозамо. Ево тата се вратио с посла и он би
да нам се придружи. Учини нама, ако се
теби већ не иде.“
Желим да јој кажем нешто безобразно. Да је опсујем. Можда и да почнем
да се дерем. Али, нема поенте. Само
бих загорчала целу ствар, а то ми сада
– као ни проклета шетња – није потребно.
Боље остати прибрана. „Мука ми је у
ауту“.
Истина. Свако породично путовање
на ком смо били је остало обележено
најмање једним пражњењем мог стомака у току вожње. Не знам одакле јој
само идеја да то понуди.
Ваљда не бираш средства кад си
очајан. А опет, не видим зашто би она
била толико очајна. Ја сам та којој би
то требало да буде дозвољено.
Само ја.
„Зато сам и мислила да ипак само
одемо у шетњу. Можемо до кеја, ако
хоћеш. Или у Ушће, Делту. За шта год
си ти, ми пратимо.“
Наравно да пратите, то вам је посао.
Не кажем то, наравно. Ћутим и презриво зурим у тачку преко њеног рамена –
моју плаву кабаницу која беживотно
виси на чивилуку.
Можда би било лепо обући је опет.
Нисам јој пришла још откако сам се
вратила из болнице пре две недеље.
Питам се да ли у левом џепу и даље
имам оно паковање жвака од јабуке.
Не верујем.
Нешто ми говори да су их пожвакали
моји родитељи. Ако не они, онда Андреј
сигурно, јер је и при нормалним околностима умерено неуротичан, а камоли

„А, да изађемо мало у шетњу?“.
Мајка ми је и даље наслоњена куком на
довратак од собе.
Не гледам је, али знам да је ту. Као
што знам да сам јела кајгану са шунком
за доручак и као што знам да не намеравам да изађем из овог стана уколико:
а) не буде горео;
б) не будем седамдесетдвогодишњи
леш кога – заједно са њених једанаест
мачака и фармом папагаја – не износе
у црној пластичној кеси.
Скрећем поглед са прозора и зажалим чим се окренем. Њене браон очи су
упитне – моле ме, уста су јој скупљена,
а тамне обрве привучене.
Са таквом гримасом изгледа старије,
помислим. Не стоји јој.
Обујмим се рукама, не нарочито
заинтересовано, и заколутам очима.
Трудим се да гест буде пренаглашен до
тачке нетрпељивости, јер знам да је то
нервира. Можда ће ме, ако је довољно
уморим негодовањем, оставити на миру
да проведем остатак живота између ова
четири зида читајући своју залиху старих модних часописа и грицкајући корнифлекс без глутена који држим у
фиоци поред кревета.
„Дефиниши појам шетња.“
Зид преко пута ког стојим је мутав.
Цео је плав и имам утисак да ако бих га
ижврљала најшаренијим лаковима за
нокте које поседујем и даље би тако
досадно изгледао.
Она премести тежину са једне ноге
на другу и поново се намести спрам
врата. Видим да јој је непријатно.
Видим да већа шта да каже. Али ме,
једноставно није брига. Већ сам јој
толико пута објаснила да не желим да
изађем да би и двогодишња шимпанза
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гласно. Шака ми сама лети по њега.
Прекинем позив, али га ипак прислоним
на уво и простењем „Ћао“.
Мајка ме гледа.
Кикоћем се, помало отрцано, пре
него што јој узвратим поглед. „Не, не,
не прекидаш. Опуштено.“ Поново се
смејем тишини која цури из слушалице.
„Ко је?“. Радује ме то да је узнемирена. Збуњеност јој се осећа у гласу.
Покривам микрофон шаком и одмичем га од уста. „Марко.“ Тихо изговарам
његово име, као да је стварно на вези.
Као да га је стварно брига да ли сам
жива или да ли прекида ишта својим
позивом.
„Ох.“ Неодлучно се хвата за кваку и
иступа из моје собе. „Реци да сам га
поздравила.“ Осмехује се, затвара
врата и кораци јој одзвањају предсобљем док одлази.
„Хоћу.“ Лажем у празно и бацам
телефон на кревет. Када одскочи о
зелени јорган и заклопара по паркету
сагнем се да га дохватим, али не могу.
То ме само више депримира. Још једном погледам кроз прозор, бесна ни на
кога конкретно. Бленем у кестен чије се
гране протежу ограниченим видокругом
као паукова мрежа пожутелог лишћа,
аутомобиле који зује тракама на сваких
пар секунди, небо. Уздишем, издишем,
и тако неколико пута.
Онда, надахнута рутином која влада
напољу, дозволим прстима да ми склизну на витке гумене точкове колица.
Није ми тешко да их покренем, а све
и да јесте, имам цео живот да се навикнем.
***
Андреј се мешкољи, заузет претварањем да не прати утакмицу која
безвучно титра на телевизору преко
моје главе. Знам зато што се протеже
чешће него иначе и то нагињући главу
у страну сваки пут, као да му сметам.
Мада, можда га и једноставно смарам.
Да имам млађу сестру не верујем да бих
била толико орна да проводим време са
њом.

док се чека исход операције његове
млађе сестре у ургентном. Већ могу да
га замислим како тапка телефон и нервозно жваће у једној од оних дугуљастих, белих чекаоница прекривених
рекламама за лекове.
„Ни за шта. Није ли очигледно?“.
Руке су ми сада прекрштене и чине се
тешким.
Поново се окренем ка прозору,
нешто жустрије, и загледам у сивило
улице која се простире испод нас.
Напољу не пада киша. Шта више, лепо
је време. Нема нарочито сунца, магловито је и претпостављам око петнаест.
Свиђа ми се.
На памет ми пада начин на који је
Маја – нешто најближе најбољој другарици што имам – вечито заговарала да
више воли зимске месеце. Снег.
Клизање. Могуће да је лагала јер не
видим да нешто гаца по отвореном
откад је почео новембар. Мада, руку на
срце, није као да је заправо видим,
само се чујемо сваки дан.
Повраћало ми се сваки пут кад би
изустила нешто на ту тему. Сад, ма
колико то нерадо признајем, ми недостају њене испразне приче о распусту и
дечацима и „мувањима'' и пићу.
Недостаје ми њено сумануто гестикулирање и начин на који увек савије колена када се засмеје. Она ми недостаје.
„Не можеш тако. Знаш да је доктор
рекао да морамо да се вратимо у нормалу, а то подразумева породичне
шетње“. Накашље се, вероватно у
шаку, и настави. „Ван зграде, јер се
провлачење по ходнику спрата не
важи.“
„Важи се.“ Одбрусим.
Претурам ствари по радном столу
очима док не нађем мобилни. Када га
спазим испружим руку фолирајући да
се истежем и завучем га у рукав свог
џемпера неопажено. Куцам број по
тастатури дрхтавим прстима, закључавам екран и враћам га на сто.
Ни секунд касније, фиксни који је на
кревету почиње да звони, уједначено и
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Сигурно се јавио. Мало је теже привићи се на ту спознају.
„Да, па, немам конкретан разлог.
Мислим, занима ме шта радиш и то?“.
Устукнем када изговори и то зато што
махинално наслућујем шта подразумева. Обогаљена си, био би ред да видим
како се носиш с тим пошто те већ оволико дуго нема у школи.
Питам се да ли зна да се нећу вратити. „Тренутно? Дерем Андреја у На
слово на слово.“ Притискам вратом слушалицу док мислим ка уточишту које
пружа моја соба. Руке ми саме од себе
веслају напред, толико добро да ме то
брине. Можда сам била свесна да више
никада нећу проходати, али сам се
надала да ће искрснути неко чудо и да
ипак неће бити потребе да се осећам
одомаћено приликом оваквих подухвата. „Иначе? Чварим се у кревету, слушам музику, једем. Веома забавне ствари, све у свему.“
„Само се ти зезај, али тако је.
Почели смо да радимо тригонометрију
на часовима код Корњаче.“ Кикоћем се
надимку који је дао професору математике. „И не да немам појма, него не
знам разлику између квадратног корена
и корена квадрата.“
„Волела бих да могу да кажем да
саосећам, али лагала бих.“ Затварам
врата своје собе што је тише могуће,
јер знам да ако ме мама поново ухвати
како причам са Марком има да почне да
шпекулише, а њене шпекулације би ме
сахраниле живу. „Ако ми је због нечег
драго што ме корак по корак претварају
у људску туршију, онда је то зато што
не морам да слушам његова предавања. Човек је тако-батко беживотан.“

„Ум, ај' на пример Е? Има ли твоја
мистериозна реч слово?“. Његове
тамне очи се подижу и лутају обрисима
мојих рамена, у потрази за бољим
углом под којим ће видети резултат.
Надам се да његов тим губи. „Нема.“
Прекрштам руке. Приметила сам да је
то постало нешто што баш често радим.
„Већ сам ти рекла да нема више самогласника.“
„Да, да, јесте, заборавих.“ Невероватно је то колико Андреј личи на
маму. Имају исте танке усне и оштре
јагодице, исти нос, чак и по гестикулацији мало подсећа на њу, али знатно
спорије говори. Гризе кожу палца. О да,
његов тим дефинитивно губи. „Јеботе,
не знам. Р, можда?“
Смејем се и вртим главом. „Јок.“
Пре него што стигне да лупи још који
пут, тата упада у дневну собу и немирно се зауставља тик до мојих колица.
Упитно подижем поглед ка њему и
видим да држи фиксни у левој руци.
„Ко је? Не прича ми се ни са ким.
Хоћу да наставим да гледам Андреја
како губи у На слово на слово“.
„Откуд знам, неки друг.“
Збуњено прихватам слушалицу коју
ми пружа и углављујем је између образа и рамена. „Хало?“
„Е, Марко је.“ Желудац ми се преврће, али не знам да ли зато што му
чујем глас или зато што нисам јела
ништа већ неколико сати. Одлучила
сам да ми прија то што се јавио.
„Извини што сам ти исцимао тату. Хтео
сам да позовем на мобилни, али било
ми је глупо.“
И мени би, да су улоге била замењене. „Није битно, није као да си га у било
чему прекинуо.“ Наједанпут сам центар
не само татине, већ и Андрејеве
пажње. Пиље у мене као да су ми у
међувремену израсли рогови. Оборим
поглед да не бих морала да им се
невербално правдам. „Овај, реци?“.
Чупкам заноктице и намештам сиву
тренерку у којој сам од јутрос. Чујем
Марка како дише у слушалицу.

...наставиће се...
I награда

СОФИЈА ЈОВАНОВИЋ, III/6
XIV београдска гимназија,
Београд
Ментор: проф. Вера Ђурђевић
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва
(чланарина за 2015. 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 2015. 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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РАК У СРБИЈИ
2001-2012. година

Извештај Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“ о кретању
малигних тумора за 2012. годину
обухвата Републику Србију у целини
(централна Србија и Војводина).
Укупан број новооболелих случајева малигних тумора у 2012.
години у Србији (7,2 милиона ста-

новника) био је 36.408, а умрлих од
рака исте године 21.269.
И даље је мушка популација
доминантна у погледу новорегистрованих и умрлих од рака у Србији.
Доминира рак плућа у мушкој
популацији, а рак дојке у женској
популацији.

Табела 1. РАК У СРБИЈИ 2012. године

Табела 2. РАК У СРБИЈИ 2012. године

22

Графикон 1. Број новооткривених случајева од рака у Републици Србији (7,2
милиона становника), 2001-2012. година

Графикон 2. Број умрлих случајева од
рака у Републици Србији (7,2 милиона становника), 2001-2012. година

Графикон 3. Број новооткривених случајева од леукемија / лимфома (C81-C96) у
Републици Србији (7,2 милиона становника) у периоду 2002-2012. година

Графикон 4. Број умрлих случајева од леукемија / лимфома (C81-C96) у Републици
Србији (7,2 милиона становника) у периоду 2002-2012. година

Графикон 5. Инциденција и морталитет од рака на 100.000 становника, стопа
преживљавања (%) у централној Србији, 2001-2009. година
(у Републици Србији, 2010-2012. година)
23

Графикон 6. Инциденција и морталитет од рака према полу на 100.000 становника, стопа
преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година.
(Рег. за рак у централној Србији) (у Републици Србији, 2010-2012. година)

Графикон 7. Инциденција и морталитет од леукемије и лимфома (C81-C96) на 100.000
становника, стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година, Република
Србија 2010-2012. година

Графикон 8. Инциденција и морталитет од рака дојке на 100.000 жена, стопа
преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. године, Република Србија
2010-2012. година
24

Графикон 9. Инциденција и морталитет од рака грлића материце на 100.000 жена,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година Република Србија
2010-2012. година

Графикон 10. Инциденција и морталитет од рака тела материце на 100.000 жена,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година, Република Србија
2010-2012. година

Графикон 11. Инциденција и морталитет од рака јајника на 100.000 жена,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година, Република Србија
2010-2012. година
25

Графикон 12. Инциденција и морталитет од рака плућа и бронхија на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 13. Инциденција и морталитет од рака простате на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 14. Инциденција и морталитет од рака колоректума на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година
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Графикон 15. Инциденција и морталитет од рака желуца на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 16. Инциденција и морталитет од рака ларингса на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 17. Инциденција и морталитет од рака коже на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година
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Графикон 18. Инциденција и морталитет од меланома коже на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 19. Инциденција и морталитет од рака јетре и ж. канала на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 20. Инциденција и морталитет од рака панкреаса на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година
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Графикон 21. Инциденција и морталитет од тумора мозга на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 22. Инциденција и морталитет од рака мокраћне бешике на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Графикон 23. Инциденција и морталитет од рака бубрега на 100.000 мушкараца,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. година,
Република Србија 2010-2012. година

Извор: Извештаји Регистра за рак у централној Србији (2001-2009. година)
и Републици Србији (2010-2012. година) Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“, Београд, 2001-2012. година.
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Конститутивна Скупштина
Друштва Србије за борбу против рака

Конститутивна седница новог
сазива Скупштине Друштва
Србије за борбу против рака за
мандатни период 2014–2018.
годину одржана је 26.12.2014.
године

21. Мр сц. др Здравко Ждрале,
Зрењанин
22. Дипл. деф. Рада Живановић,
Београд
23. Др Лана Илић Тодорић,
Београд
24. Др Зорка Инић, Београд
25. Др Биљана Јаковљевић,
Београд
26. Др Александра Јарић, Београд
27. Екон. техн. Миланка Јекић,
Београд
28. Владислав Јовановић, министар и амбасадор у пензији,
Београд
29. Генерал Слободан Петковић,
Београд
30. Проф. др Радојка Коцијанчић,
АМН СЛД, Београд
31. Мр сц. др Мирослав Креачић,
Београд
32. Др Зоран Козомара, Београд
33. Прим. др Наташа Милићевић,
Београд
34. Проф. др Вујадин Мујовић,
Београд
35. Н. сав. прим. др сц. Зора
Нешковић Константиновић,
Београд
36. Проф. др Драгица Пешут,
Београд
37. Доц. др Весна Плешинац
Карапанџић, Београд
38. Милан Предојевић, амбасадор
у пензији, Београд
39. Проф. др Недељко Радловић,
АМН СЛД, Београд
40. Дипл. инж. Владимир Кукољ,
Београд
41. Мр сц. др Ката Дабић,
Београд
42. Др Иван Ранковић, Београд

ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

Др Горан Богдановић, Бор
Др Зоран Гајић, Крушевац
ВМС Јасминка Петровић,
Ужице
ВМТ Иван Јосифовић, Неготин
ВМТ Марина Минић (техничар
за биох. и мол. биологију),
Пирот
Прим. др Кадивка Стевановић,
Ниш
Др Јелисавета Стефановић,
Смедерево
Др Иван Ристић, Прокупље
Др Зоран Миловановић,
Лесковац
Др Александра Милутиновић,
Ваљево
ВМС Марија Митровић, Врање
Др Слађана Натошевић,
Кладово
Др Славица Лошић, Лозница
Др Снежана Аџемовић, Чачак
Мр сц. др Јелена Бокун,
Београд
Прим. др Петар Боровић,
Београд
Н. сав. прим. др сц. Предраг
Брзаковић, Београд
Др Ђорђе Вукотић, Београд
Н. сар. прим. др сц. Славко
Вучићевић, Београд
Мр сц. др Биљана Шеха,
Београд
30

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

43. Ева Рас, уметница, Београд
44. Проф. Никола Рацков, Београд
45. Прим. др Соња Петровић
Ступар, Београд
46. Мр сц. др Александар
Томашевић, Београд
47. Љиљана Ћинкул, ликовни критичар, Београд
48. Проф. др Радан Џодић, АМН
СЛД, Београд
49. Академик Владимир Кањух,
САНУ, Београд
50. Проф. Весна Војводић
Митровић, Београд
1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

Н. сав. др сц. Љиљана
Вучковић Декић, Београд
Дипл. ек. Коса Бањац,
Београд
ВМТ Драган Коџо, Београд
Дипл. ек. Гордана Јакић,
Београд
ВРТ Никола Гавриловић,
Београд

Председник Друштва
Проф. др Слободан Чикарић,
члан АМН, СЛД, Београд
Заменик председника
Друштва
Проф. др Љиљана Радошевић
Јелић, Београд
Председник Скупштине
Друштва
Владислав Јовановић, министар и амбасадор у пензији,
Београд
Заменик Председника
Скупштине Друштва
Др Ђорђе Вукотић, Београд

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Др сц. мед Анђелка Џелетовић,
примаријус, Београд
Др сц. Ика Пешић, Београд
Др сц. Ана Ђурђевић, Београд
Др Весна Лукић, Београд
Мр сц. др Ана Јовићевић,
Београд
Мр сц. др Маја Гулан, Ужице
Доц. др Марина Никитовић,
Београд
Др Стеван Јокић, Београд
Др Душан Ристић, Београд

III награда

НЕМАЊА ЂУРОВИЋ, 4. разред
Гимназија, Прибој
Ментор: Јован Патовић
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НАГРАДНИ КОНКУРС
за ученичке књижевне саставе и ликовне радове

Друштво Србије за борбу против рака, већ 44 године организује акцију
„МЛАДИ У БОРБИ ПРОТИВ РАКА“,
којим поводом и ове године, под покровитељством
Министарства здравља Републике Србије,
Друштво расписује НАГРАДНИ КОНКУРС
за ученичке књижевне саставе и ликовне радове са тематиком о здрављу.
Како та акција има запажену васпитно образовну улогу, јер доприноси
развијању знања, умења и свести о заштити, чувању и јачању здравља,
позивамо све школе, односно ђаке,
да стваралачки учествују у наведеним активностима.
Ценећи улогу младих у њиховом здравственом васпитању,
Друштво и ове године организује:

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНИ САСТАВ И ЛИКОВНО
ОСТВАРЕЊЕ, МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
са темом:

„Н А Ш Е З Д Р А В Љ Е Ј Е У Н А Ш И М Р У К А М А !“
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Књижевни састави могу бити у стиховима или прози,
за остваривање ликовних радова техника израде је слободна.

Радове предати најкасније до 1. априла 2015. године на адресу:
Друштво Србије за борбу против рака,
Пастерова 14, 11000 Београд
Стручни жири ће одлучити о наградама
за књижевне саставе и ликовна остварења.

НАПОМЕНА:
Како Друштво очекује одзив свих школа са територије Србије,
ТО МОЛИМО ПРОФЕСОРЕ ДА ИЗВРШЕ СЕЛЕКЦИЈУ И ПОШАЉУ НАМ
САМО ШЕСТ (6) НАЈБОЉИХ КЊИЖЕВНИХ САСТАВА,
ОДНОСНО ЛИКОВНИХ РАДОВА УЧЕНИКА.
У пропратном писму молимо Вас да назначите број ученика који су
учествовали на овом конкурсу, адресу школе, место, поштански број и
телефон школе – директора.
СРЕЋАН И УСПЕШАН РАД!

Председник Друштва Србије
за борбу против рака
Проф. др Слободан Чикарић
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