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На деветој редовној скупштини
Друштва 23.11.2002. године разговарало се и о часопису Друштва
„Боље спречити него лечити” −
тиражу, дизајну, називу, сарадницима.
Новоизабрани Редакциони одбор
и главни и одговорни уредник часописа на првој седници су расправљали о свим наведеним примедбама. Пошло се од назива часописа.
На крају расправе главни и одговорни уредник је предложио да се часопис зове „Рак: спречити, открити,
лечити”. Било је колебања и опречних мишљења у вези са називом.
Нарочито су старији (по стажу) чланови Редакционог одбора скретали
пажњу на могућу канцерофобичну
реакцију читалачке публике што би
могло произвести одбојност према
часопису. Новоизабрани чланови
Редакционог одбора мислили су
супротно. Потребно је скинути све
табуе везане за рак, сматрали су
они. Уосталом, и Југословенско
друштво за изучавање и сузбијање
рака и Друштво Србије за борбу
против рака нису скривали реч

„рак”. Ипак је на крају прихваћен
предложени назив часописа.

Насловна страна 47. броја часописа
са новим називом

На насловној страни новог − старог часописа коју је дизајнирао
Никола Панић, поред новог назива
налазио се и лик оснивача Југосло1

венског друштва за изучавање и
сузбијање рака – академика Ђорђа
Јоанновића. У овај број часописа
уводе се и две нове рубрике:
Уводник − реч главног и одговорног
уредника и Велика открића и рак.
У овом броју часописа по први
пут изабрани међународни члан
Главног одбора Друштва, др Игор В.
Халевински, шеф канцеларије УН за
сарадњу у Београду, објављује чланак „Глобализација проблема борбе
против рака”. Главни и одговорни
уредник је у овом броју листа покушао да објасни читалачкој публици
„Зашто ново име часопису?”.
Часопис Друштва Србије за борбу
против рака „Боље спречити него
лечити” излази више од једне деценије и у 46 бројева обрађиване су
теме које се односе на малигне
туморе и све остало што је у непосредној и посредној вези са овим
тешким и веома распрострањеним
обољењем.
Сматрамо да ново име 47. броју
часописа „Рак: спречити, открити,
лечити”, већ на први поглед скреће
пажњу евентуално заинтересованом
читаоцу на суштину проблема који
часопис покреће. Информативностручно-едукативни карактер часописа захтева отвореност, искреност,
тачност. Бојазан да се ради о канцерофобичном називу који ће умањи-

ти интерес читалачке публике за
овај часопис неоснована је. Напротив, убеђени смо да овако дефинисан назив листа помаже већем поверењу читалаца према уредништву
листа.
Часопис са новим именом излази
у истом тиражу од 20.000 примерака, четири пута годишње, а укупан
број страница се повећава на 34. Од
62. броја (децембар 2006) тираж се
повећава на 30.000 и дистрибуира
се свим основним и средњим школама у Србији, делом у Републици
Српској, онколошким центрима и
диспанзерима, општинским друштвима за борбу против рака, домовима здравља и свим члановима
Друштва (око 1450). Часопис се
дели бесплатно.
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„НАШЕ ЗДРАВЉЕ ЈЕ У НАШИМ РУКАМА”
У мрачним мочварама Зангазије чучао је Филипзан. Напето ме је чекао.
Подмуклу тишину прекидало је само злокобно зујање комараца. Улоговала
сам се. Нечујно смо се кретали кроз обрисе виртуалног света, гоњени истом
мишљу – овога пута морамо преживети!
– Таааарааааа, штааа тооо рааадиииш? – прекинуо ме је растегнути узвик
из друге собе. Моја мама је отезала самогласнике, као и сваки пут када је
била љута. Као да су ти самогласници због нечега увек били криви за све.
– Овај, ништа. Управо се спремам за спавање. Радим вежбе за кичму,
наравно. Измислих као из топа.
Филипзан ми је већ давао знак да га следим, а у честару се наслућивао
одсјај непријатељских ватри. Крв ми се ледила у жилама док сам затезала
лук у правцу светлости. Нанишанила сам и...
– Јееесииии лиии зааавршииила свеее вежбеее? – отегну се кроз ходник.
Муњевито сам променила стратегију. Искључила сам екран, а на њему
остаде само аветињски бела тачка. Замахнух неколико пута рукама кроз ваздух, тек толико да изгледам задихано. Мама је таман у том тренутку улетела у собу. Могла бих да се закунем да јој је у очима пламтео сумпорни одсјај.
Ипак, затекла ме је у жељеном положају, па је одмах капитулирала. Сво
оружје које је припремила уз звекет је тренусло о под моје собе. На крају
крајева, изгледало је као да стварно радим вежбе.
– О, па суперишка! Радимо вежбице за кичму! Што се мора – није тешко.
Извин'те на сметњи! – зацвркута она без отегнутих самогласника и нагло
нестаде, уз осмех.
Исте секунде сам укључила екран. Филипзану је била неопходна моја
помоћ. Без мојих убојитих вештина не би могао да преживи ноћ. Из црнила
монитора указаше се обриси његовог избезумљеног лица. Шта је сад? Ово
се до сада никада није догодило.
– Ти... Ти имаш криву кичму?! И избегаваш да радиш вежбе?! – завапио
је. Нисам могла да верујем рођеним очима. Ни ушима.
Постиђено сам устала и почела да радим вежбе. Овог пута стварно. Више
нема забушавања! Видећемо још ко ће да има најправилније држање на следећем систематском прегледу у школи!
Прва награда:

ТАРА ЂОРЂЕВИЋ, VII/1

ОШ „Ђуро Стругар“, Нови Београд
Наставница: Јелена Стаменковић
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Брачни статус има доказано позитиван
утицај на откривање, лечење и
преживљавање пацијената са канцером

Недавно објављена студија у
стручном часопису Journal of Clinical
Oncology показала је да брачни статус пацијената код којих су дијагностиковани различити типови канцера има значајан позитиван утицај на
откривање, лечење и исход оболелих.
За ову студију искоришћени су
резултати Националног института за
канцер (National Cancer Institute’s
Surveillance, Epidemiology and End
Results Program) где је идентификовано 1,25 милиона пацијената који
су укључени у анализу. Код ових
пацијената у периоду од 2004. до
2008. године је дијагностикован рак
плућа, колоректални карцином, рак
панкреаса, јетре или жучних путева,
простате, дојке, јајника, нон
Ходгкин лимфом, рак главе и врата.
Код више од 700.000 пацијената
добијени су подаци о преживљавању који су коришћени за мултиваријантну и Cox регресиону анализу.
Статистички резултати ове студије били су врло сигнификантни:
ожењени и удати пацијенти имали
су мању вероватноћу за развој метастаза, већу вероватноћу да ће спровести лечење и мању вероватноћу
смрти због рака. Анализа је такође
показала да су они који су били
неожењени, неудати или удовци и
удовице имали 17% већу вероватноћу да пате због метастатског канцера и 54% мању вероватноћу да ће

примити целокупну терапију. Код
свих пацијената без обзира на тип
канцера добијена је горе наведена
значајна разлика између пацијената
који живе у брачној заједници у
односу на оне који живе сами.
Први аутор студије Aval Aizer
(Harvard Radiation Oncology Program,
Massachusetts General Hospital MA,
USA) коментарисао је да њихови
резултати упућују на чињеницу да
живот у брачној заједници може
бити значајан фактор који утиче на
здравље пацијената са раком и да
се та чињеница односи на све врсте
канцера који су испитивани.
Претпостављају да је социјална
подршка супружника оно што доводи до тако упадљивог напретка у
преживљавању. Супружници су
обично они који су пратиоци
пацијената током њихове посете
лекару тако да засигурно утичу на
то да препоруке буду боље схваћене, као и на то да лечење буде у
потпуности спроведено од стране
пацијента.
Paul Nguyen (Dana-Farber/Brigham
and Women’s Cancer Center, MA,
USA), један од аутора студије,
извештава: „С обзиром да сам била
уз ове људе, помагала им при заказивању здравствених прегледа и
процедура током целокупног лечења, могла сам видети праву разлику
у исходу ових људи. Као онколози
треба да будемо свесни адекватне

4

h t t p s : / / o n c o l o g y central.com/content/news/maritalstatus-is-demonstrated-to-have-apositive-effect-on-detection-treatment-and

социјалне подршке и охрабрити
пацијенте да траже и прихвате подршку од пријатеља и породице
током потенцијално тешког периода
који је пред њима”.
Ове чињенице су посматране и у
односу на расу, године старости,
образовање и кућни буџет и као
резултат добијен је закључак да је
неожењени или неудати пацијент
оболео од рака у значајно већем
ризику током трајања болести.
Значај социјалне подршке за напредак и опоравак оболелих у овој студији јасно је истакнут што може
довести до даљег будућег развоја
поступања са оболелима од рака, са
посебном пажњом усмереном на
обезбеђивање адекватне мреже
подршке у месту становања.

Marital status is demonstrated to
have a positive effect on detection,
treatment and survival in cancer
patients. posted: Oct 4th, 2013
Written by Elizabeth Webb

Sources: Aizer AA, Chen MH,
McCarthy EP et al. Marital Status and
Survival in Patients With Cancer. J
Clin Oncol. doi: 10.1200/JCO.2013.
49.6489 (2013) (Epub ahead of
print); Dana-Farber Cancer Institute
press
release:
www.danafarber.org/ Newsroom/ NewsReleases/marriage-associated-withbetter-cancer-outcomes-studyfinds.aspx
Др Јелена Бокун
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„НАШЕ ЗДРАВЉЕ ЈЕ У НАШИМ РУКАМА”
Хиљаду и три саркастичне опаске
ми се копрцају на језику. Прогутам
кнедлу, а с њом и жељу да их изговорим. „Не видим.“ Сиђемо без иједне речи више.

Други део

Наше здравље, Наше руке

„Ћао“. Једна реч је довољна да
моја сталожена фасада падне у
воду. Врата се затворе и остајемо
сами на ходнику. Особа – која – није
– мама се зове Тања. Не могу да
верујем.
Још не чујем лифт, али не желим
да дођем у искушење да се окренем
и запутим ка приземљу степеницама. Сладак парфем је осетан у ваздуху. Ту је и воњ фаре, али је овога
пута нешто мање нападан.
На тренутак на образима осетим
ветар. Дође и прође за трен ока,
тако да имам врло мало времена да
се запитам откуд промаја, а да не
убедим себе да сам је умислио.
Претпостављам да се 'Тања' – ако
јој је то уопште право име – померила само да бих се смирио.
Готово сам сигуран да је позвала
лифт.
„Које си годиште?“. Питање плива
у тишини. Сајле нису почеле да
завијају, што значи да ипак није
притисла позивно дугме. Тања је
низ изненађења, једно за другим.
„Не видим како те се то тиче“.
Одбрусим, зато што немам шта
паметније да кажем. Да сам на
њеном месту, насмејао бих се.
„Не видиш“. Одговори ми она.
Тања такође није сан сваког комедијаша.

***
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Дан је врло чудан.
Нисам сигуран да сам довољно
речит да дефинишем како тачно,
али јесте. Од тренутка када се пробудим, па све до изласка из
Маријине канцеларије, осећам се
као да ми је неко напунио главу
оним шареним женским туферима за
скидање лака за нокте (које не
видим) и топлим ваздухом (који не
видим, али је то у реду, зато што је
свеједно провидан). Спава ми се.
Колена ми цупкају сама од себе.
Зато што сам био превише сметен
да бих причао о испалама на овогодишњој додели Оскара, а имао сам
стварно доброг материјала, Марија
је искористила прилику да ми звоца
на тему последица потискивања
емоција. Једва ме је пустила кући на
крају сесије.
Ходник је тих и карактеристично
хладан. Знам да Тања није ту.
Звиждим и пребацујем штап из руке
у руку док чекам лифт. Расејан сам
у тој мери да чујем кораке тек кад
буде прекасно да ућутим.
„Јеси весео из неког специјалног
разлога или си само попио пуно
кафе?“. Прво што ми падне у очи.
Тањин промукао глас. Звучи као да
је прехлађена. Могу да је осетим
истим интензитетом као и обично,

иако је слаткаст мирис једва присутан око ње. Та спознаја ме узнемирује.
„Немам појма“. Намештам наочари, наједанпут у страху да ће ми се
срозати низ нос. „Мислио сам да сам
само хиперактиван, али сада видим
да то није случај“. Осмехујем се у
празно. Било да стоји лево или
десно од мене, рачунам да Тања
примећује. Посежем за позивним
дугметом по други пут да јој ставим
до знања да нисам расположен за
штагод да је наумила.
„Престани с тим“, бреца се и
хвата ме за руку.
„Лифт је већ ту?“. Збуњен сам.
„Не, него си непријатан без разлога“, објашњава Тања, спуштајући
ми зглоб на бок. Има јако мекану
кожу за неког са тако оштрим језиком. Питам се да ли је опет у чупавом џемперу. Питам се да ли је џемпер бео. „Сав тај цинизам није добар
за окружење“.
Тресем Тањине мршаве прсте са
себе. „Помаже глобално загревање,
а?“.
Пре него што успем да се у потпуности отарасим притиска њеног
палца и кажипрста на шаци, фантомском трагу који су оставили,
сајле се огласе и лифт кликне на
место испред нас. Смотано опипавам врата у потрази за кваком кад
каже: „Видиш на шта мислим?!“.
„Не, заправо, не видим“.
Тања гласно уздише. „Престани с
тим!“.
Налазим кваку и окрећем је у
страну. Отварам врата. Размичем
сигурносну решетку. „С чим – слепилом? Врло радо, али мој офталмолог
каже да добра воља није довољна“.
Улазим први, мада ме Тања прати у
стопу и то толико жустро да почиње
да ме гура на пола пута. Не губим
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равнотежу, али долазим у озбиљно
искушење да јој узвратим.
Навлачи решетку на место и притиска дугме за – надам се – приземље. „Знаш, кад ми је Марија рекла
да си тврдоглав, нисам мислила да
си права правцата мазга“.
„Приметио сам да не волиш да
мислиш, тако да нисам изненађен“.
Краткоживећи ветар ми познато
затрепери над образима на секунд и
нестане. Одупирем се чељустима
носталгије, поново осетивши Тањин
парфем. Вероватно ми само није
стајала довољно близу раније.
Машем око лица да се уверим да се
одмакла. „Шта – шта радиш? Трљаш
ми реч иза ушију? Хоћеш да и ја
смрдим?!“. Чим изговорим последњу
мисао буде ми жао. Уосталом, није
Тања крива што је дан чудан.
„Па, ти си јебено генијалан!“
Одскаче од мене – кабина се тресе
њеним покретом – и ради нешто што
не видим. Шкрипање које никада у
животу нисам имао прилику да чујем
пара ми бубне опне на тренутак касније. Брзо се утишава. Лифт се смирује. Дишем све спорије и спорије.
Тишина која следи је неухрањена и
крхка и само је питање времена кад
ће посрнути.
Разносим мир у парам парчад једним потезом. „Шта си урадила?“.
Нисам уплашен, само сам радознао.
Тања ћути финије од професионалног пантомимичара.
Вртим главом. Намештам наочари. Окрећем се ка њој. Ради ефекта
пружам расклопњени део штапа ка
вратима и чекам да удари о сигурносну решетку.
И чекам.
И чекам.
И онда још мало чекам.
И таман кад мислим да сам
довољно истегнуо лакат, врх штапа

се закуцава о нешто тврдо и непробојно. Махинално ми немогуће ствари падају на памет – налазимо се у
лифту предратне зграде, не на
месту снимања X-men-a.
Требају ми трептај и шест откуцаја срца да схватим шта се дешава.
„Да ли си стварно отворила лифт?“.
Стојим прекопута девојке која нас је
својевољно заглавила зато што сам
је изнервирао. Не знам да ли да јој
се дивим или да је одведем код
Марије на следећу сеансу.
„Технички, само сам померила
решетку“.
„Технички, ти ниси нормална“.
Упркос околностима, не могу да одолим хумору. Смејем се. Наслоним
леђа о зид и склизнем на под – прво
у чучањ, а потом у турски сед.
„Како мислиш да сам упознала
Марију?“. Тања се смешта наспрам
мене. Знам зато што ме облак слатког и фарбе хвата у клопку.

нешто од Марије, био сам благо
запрепашћен.
„Зашто ми ниси рекла да си
Азијаткиња?“.
Шести месец терапије ће ускоро
почети и пошло ми је од руке да
убедим мајку да се сам враћам кући.
Сумњам да зна да имам другарицу
која ме прати до улаза и да је само
зато пристала, али све док се не
распитују о Тањи и не дају ми
којекакве савете, задовољан сам.
„Из два разлога“, певуши, држећи
ме за руку. Шетамо парком испред
Маријине зграде и причамо. Обећао
сам јој да ћу јој купити сладолед ако
ме научи где је која препрека, да
бих могао сам по који пут да протегнем ноге пре или после сесије, а да
не расцепам главу о плочник. „Прво;
зато што нисам. Рекла сам јој да ти
то каже. А друго; шта те боли уво
како изгледам? Нисам Квазимодо,
не брини, а нисам ни лепотица“.
„Хм“, правим се да размишљам.
„Да, скроз видим зашто би помислила да ми је физички изглед најбитнији. Тако сам површан да ме је просто срамота!“.
Осмехује се. Не знам како знам,
али знам. Успорава ход и окреће
главу и извија усне на једну страну.
„Црна кратка коса, тамне очи, јако
мршава и висока око метар осамдесет“.
„Немогуће“. Заустављам нас. „То
значи да си – шта? – пар сантиметара нижа од мене?“. Штапом, који
нисам расклопио већ дуже од два
сата, гутам простор између нас.
Слободном руком проналазим крајеве Тањине косе. Постављам осовину штапа на њено раме, приносим га
себи ваздушном линијом и мрштим
се. Једва да ми допире до ивице
рамена. „Нема теорије“.

***

Тања има старијег брата који студира права, мачку и живи са татом.
Слика у слободно време – отуд
мирис фарбе, обзиром да јој је омиљени медијум уље на платну. Само
је неколико месеци млађа од мене и
још није одлучила шта ће да упише.
Први пут кад сам јој тражио да
опише себе, рекла ми је да има шпицаст реп и рогове. Одговорио сам да
се то слаже са њеним ликом у мојој
глави и надимком Луцифер, али то
је није подстакло на искреност
ништа више но кад сам је повукао за
косу. Други и трећи ме је отерала у
першун. Од четвртог па надаље је
престала да се обазире на моју
неосновану радозналост. Тако да,
кад сам у току прошле недеље избунарио њену боје косе, очију и још по

9

„Не ја, тупсоне, Марија. Марија
тако изгледа. Рекао си једном да те
занима“.
Нервероватно, али јесам је тако
замишљао. Само још треба да проверим да ли има танке усне и косе
очи и на коњу сам. Да, и колико има
година и...
Тек сад ми је јасно шта Тања
покушава да уради. Трик са картама; откриј туђе – сакриј своје.
Наравно, није јој ни на крај памети
да сам ја патентирао ту смицалицу.
Чистим грло и уверавам се да су ми
наочари стабилне на врху носа.
„Шта те занима?“.
„Молим?“. Морам да признам,
добро глуми избезумљеност.
„Око за око. Шта хоћеш да чујеш
да бих знао како изгледаш?“.
„Могао си да кажеш и зуб за зуб,
знаш“. Настављамо да се крећемо,
рекао бих, у правцу љуљашки. Више
ме не држи за руку, већ користим
штап да бих се оријентисао.
„Ништа“. Прескачем рупу поред
клацкалице, од које има тачно четрнаест корака до одредишта. Тања
ме придржава за рукав. „Нећу да
чујем ништа. Не уцењујем те, само
нећу да ти други људи обликују утисак који сам треба да изградиш о
мени“.
„Ни не тражим то од тебе. Ево, ја
ћу одрадити обликовање, само ми
дај мало материјала. Боја очију?
Најбаналније. Без нијанси, без
ичега. Само боја“.
Бројим у себи. „Плава“.
Бојим се да ћу се забројати од
среће.
„Претпоставио сам“. Стаје испред
мене кад сам на корак од леве
љуљашке и узима ме за руку.
Симултано се смештамо једно поред
другог.
„То би рекао и да су браон“.

„Бих“. Нема поенте да је лажем.
Под условом да она мене није прва,
али сад је касно за неповерљивост.
Уосталом, увек могу да питам млађег брата да дође са мном и опише
ми је после. „На мозгу. Захватио ми
је оптички нерв и форнекс кад су га
извадили“.
„Претпоставила сам. Не баш
толико у детаље, али јесам“.
***
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Понекад кад се пробудим заборавим да сам већ отворио очи.
Понекад се претварам да жмурим.
Понекад кажем Марији да сам
уморан од тривијалних ствари као
што су дисање и храна.
Лакше ми је откад комуницирам с
њом. Лакше ми је откад знам да
Тања има плаве очи (које не видим),
дугуљаст нос (који не видим) и
наранџасту косу.
Упознао сам Филипа, њеног старијег брата, једном кад ме је позвала на ручак после сеансе. Момак ми
је пружио руку, а кад је ја нисам
прихватио – пошто је Тања, јелте,
отишла по чаше за сок и није било
никог да ми отвори очи – заустио је
да ме опсује. Она је утом јурнула
натраг у дневну собу, заборавивши
поменуте чаше негде успут, и повела онај карактеристичан пролазан
ветар са собом.
„Немој то да схватиш лично, он је
- “.
Овај пут је, ипак, трајао нешто
дуже решетајући ми образе, па сам
подигао длан да заклоним лице.
Сусрео сам се са Тањином шаком
негде на пола пута између леве
обрве и осе симетрије чела и Филип
и ја смо у исти мах рекли: „Аха“.
Филип, зато што је сконтао да
пошто ми његова сестра веома

неприлично маше, а ја не реагујем,
или не видим или сам јако васпитан.
Ја, зато што сам напокон сабрао два
и два; Тања ми у почетку није веровала да сам слеп.
Јели смо макароне са сиром и слушали музику и гађали се гуменим
бомбонама док није почео дневник.
Осовио сам се на ноге и обрисао
фармерке само да упослим руке кад
се завршио.
„Јел' све океј?“, питала је Тања.
„Јесте“, одговорио сам. „Veni, vici,
а сад морам да идем кући“.
„Veni, vidi, vici”. Стала је тик
испред мене. „Ниси љут?“.
„Ма јок. Узео сам то као комплимент“.
„И јесте био“. Ухватила ме је за
лакат и прошетала се са мном до
улазних врата. „Знаш, оставио си
утисак надобудног фрајера који
носи цвикере у затвореном. То није
лоше“.
„Могу да замислим“.
То вече ми је – слутим из гриже
савести – премијерно дозволила да
јој обујмим лице прстима и уверим
се да заиста има дугуљаст нос.
Овлаш сам прешао јагодицама по
њеним нежним, људским цртама –
од вилице до чела – а кад сам
завршио, ћушнуо сам руке и џепове
и без штапа се отетурао до лифта.
Сећам се да сам се надао да не види
да је моје лице то које црвени.
Сада то радим стално. И свима.
Не могу да објасним зашто, чак
ни како, али ми неумољиво прија.
У тим тренуцима држим још један
живот између својих десет прстију и
осећам га боље него што сам осећао
већину ствари пре операције.
Осликавам валуте и падине усана
мајке, а понекад и млађег брата
(оцу ово још нисам покушао), и слушам речи које тињају неизговорене

негде између нас. Дивим се њиховим пуним образима док дишу под
мојим смотаним додиром. Чудим се
томе што Тањи трепавице преливају
у обрве и безмало нестају када
жмирка.
У тим тренуцима ове руке више
нису кавез из ког ми нема бега, него
прозор у нешто незамисливо. Не
чувају само мој откуцај срца и глас и
удисаје, него и туђе, макар на кратко. Дају ми да видим свет бистрије
него што су очи икада могле.
„Veni, vici“, кажем Тањи, подижући корнет сладоледа ка њој.
„Veni, vidi, vici“, одвраћа она,
задовољна што сам напокон испунио обећање.
Крај

Прва награда:

СОФИЈА ЈОВАНОВИЋ, 4. разред
XIV београдска гиманзија, Београд
Професор: Вера Ђурђевић
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Белешке са онколошког
ПОРУКА ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ЧУЈУ

У дугачком ходнику препуном
људи, забринутих и нестрпљивих,
ишла је према мени млада
насмејана Наташа. Витка прилика у
раним тридесетим, мамила је осмех
на лицима оних најпре поменутих
који су чекали да их приме општински службеници. И она је радила ту,
и она је неког примала, с неким разговарала, многима олакшала или
отклонила бригу. Сада је мени пришла као да је то сасвим обична
ствар да се после операције рака,
после терапија и контрола, изгледа
баш тако као да ништа није било.
,,Била сам на одмору, ћеркица је
научила да плива, ја сам из прикрајка, да ме сунце не види много,
само пливала, боравила у хладу и
била захвална што сам с мојом
малом породицом. Да, прошла је
година и по како сам се разболела.
Шта ми је највише помогло? Да
набројим: разумевање и помоћ мог
супруга, мојих родитеља, мојих
руководилаца, лекара код којих сам
увек налазила подршку и праву реч
и објашњење за сва моја многобројна питања. Било је од помоћи и
то што сам радила и што нисам
ишла на боловање. Радо поручујем
онима који воле свој посао нека слободно раде, рад је за мене био
додатна олакшавајућа терапија. То
што сам радила као да ме је уверавало да нисам отписана, да рачунају
на мене. Сећам се једне учитељице
која је са мном примала терапију у
дневној болници и која је само тог
дана кад прима терапију молила

колегиницу да је замени у одељењу.
Већ сутрадан се враћала својим
ђацима и радила са њима као да
није ни примила лекове због којих
су неки по четири дана након тога
лежали у кревету. Да, помаже и то
што ми прија да лепо изгледам.
Трудим се да странке оду од мене
растерећене, да сам увек расположена и да у послу дам највише што
могу и знам".
Наташа је и мене осоколила. Наш
сусрет у болесничкој соби одмах
после њене операције није слутио
да ће данашњи сусрет бити тако
срдачан и опуштајући. Она је попут
доброг ђака усвајала нова правила
живота која је наметнула болест:
исхрана, активности, контакти,
контроле, лечење... Резултат је
задивљујући! Показује како је
исправно оно што је добро познато.
Треба променити све што може да
нас одведе у лоше стање. За то је
потребна не само добра воља, него
и одговарајућа подршка, упорност,
ново знање и промена, као и прилагођавање. Сећам се дуговеког
Виктора Франкла и његове логотерапије, лечења смислом. То је психотерапијски приступ за сваког
посебан у јединственом слављу
живота обележеном љубављу и добротом.
Прим. др Кадивка Стевановић
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Психосоцијалне и функционалне
последице малигних болести

Психосоцијалне последице малигних болести искуси око 25–30% оболелих као што су: претња нарушавању телесне целовитости, забринутост за ширење болести, несигурност у ефикасност лечења, недоумице у одлуци о реконструкцији нпр.
дојке, страх од стигматизације, проблеми у социјалним односима или
нарушен квалитет живота.
Светска здравствена организација је 2001. године дефинисала
здравље као „потпуно физичко, психичко и социјално функционисање
појединца, а не као одсуство болести“. Према најновијој Међународној класификацији функционалности, неспособности и здравља (ICF,
WHO) функционалност се приказује
као кључна компонента здравља
(1).
Социјална партиципација или
учешће у друштвеном животу
појединца се процењује на основу
степена остварења животних навика. Животне навике подразумевају
обављање свакодневних активности
(у области исхране, одржавању
опште физичке способности, одржавању личне хигијене и неге, у комуникацијама, одржавању домаћинства, кретања у животном и радном
окружењу) и извршавање друштвених улога (као што су: одговорност,
међуљудски односи, живот у заједници, образовање, запослење и рекреација). Животне навике одређује
и вреднује сам појединац или његово социјално окружење, према
његовим карактеристикама (ста-

рост, пол, друштвено-културни
идентитет), а које му обезбеђују
опстанак, развој и добробит у
друштву кроз цео животни век (2).
Комплексна функционална последица разболевања од малигне болести је искљученост оболеле особе из
друштвеног живота, а која настаје
као резултат интеракције између
личних карактеристика оболеле
особе и својстава животног окружења.
Савремено схватање појмова
„функционисања“ и „онеспособљености“ се више не односи само на
последице болести и лечења, већ су
ови термини одређени и утицајем
физичког окружења, расположивошћу и развијеношћу служби помоћи и подршке, ставовима средине и
законским регулативама.
У овом контексту, разболевањем
од малигне болести особа са нарушеном телесном шемом (ампутације
делова тела, алопеција) и/или ограниченом покретљивошћу, није „хендикепирана особа“ али је могуће да
буде привремено у „ситуацији хендикепа“, која се у литератури дефинише као: „прекинуто или смањено
остваривање животних навика“
(слика 1). Ситуација хендикепа
може да се мења, а статус хендикепиране особе, оболелу особу трајно
обележава као „другачијом“ од
здраве популације и може да води
стигматизацији и дискриминацији.
Холистички приступ укључивања
у друштво особа са малигном
болешћу, са соматским или психосо-
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Слика 1. Концепт - настајање ситуације хендикепа

цијалним последицама, фокусира
улогу друштвене заједнице као
целине, одговорном за настајање
ситуације хендикепа ове популације.
Наведене чињенице указују на
неопходност јачања активне улоге
пацијента и породице у захтевима
друштву и здравственим властима
да се признају њихова права (на
здравље, информисање, рехабилитацију), да се елиминишу баријере у
остваривању пуног учешћа у друштвеном животу и да се обезбеди
одговарајућа подршка.
Истраживања су показала да
особе оболеле од малигних болести
теже остварују друштвене улоге у
односу на активности свакодневног
живота и да им је потребна помоћ

других људи при остваривању
животних навика (3,4,5).
Запослење представља значајну
друштвено вредновану улогу у
животу сваког појединца, а коју оболели од малигне болести теже
остварују. Животна навика – запослење, обухвата: избор занимања
према афинитетима и жељи појединца, тражење посла у складу са
стручним
квалификацијама
и
задржавање плаћеног посла. Нижи
степен укључености оболелих у професионалне активности поред социјалних и емотивних има и економске
импликације које се одражавају на
материјални статус оболеле особе.
Особа је немоћна да себи обезбеди
егзистенцију, постаје зависна од
других и осећа да је терет за своју
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породицу. Предрасуде и заблуде
послодаваца и сарадника подстичу
сумње у могућности и способности
особа после лечења рака. Често им
није омогућено да се врате свом
претходном послу или да се баве
неким другим послом у складу са
својим потенцијалима и условима
радног места, што је чест узрок дискриминације и што објашњава да
незапосленост утиче на слабљење
осећања самопоштовања и јача
осећање бескорисности.
Са највише потешкоћа и најнижи
ниво постигнућа оболели од малигних болести остварују у области
рекреације, која подразумева упражњавање слободног врема у циљу
обезбеђивања задовољства, забаве
и разоноде. Ове активности обухватају дружења, путовања, боравак у
природи, као и одлазак на културне
и спортске манифестације.
Оболели од малигних болести
имају нижи степен остварене
социјалне партиципације и у области одржавања домаћинства. Ова
животна навика се односи на избор
и уређење стамбеног простора, обухвата спремање и чишћење стана,
одржавање окућнице, употребу
намештаја и коришћење кућних апарата и друге опреме. Разлог слабијег остваривања ове животне
навике може да буде у заблудама,
предрасудама и погрешном схватању да нпр. после операције рака
дојке особа не сме да прилази изворима топлоте као што је шпорет, да
не сме да користи пеглу или друге
кућне електричне апарате, што јача
осећање бескорисности, а смањује
осећање самопоштовања и самопоуздања.
Код оболелих од малигних болести је присутан и нижи степен

остваривања међуљудских односа.
Ова категорија животних навика
обухвата блиске односе са најближим члановима породице, пријатељима, комшијама, сарадницима, као
и присне односе са партнером.
Партнерски односи подразумевају и
сексуалне односе које 30–40% оболелих не упражњава.
Неостваривање сексуалних односа може да буде последица саме
болести, врсте специфичног онколошког лечења, нежељених ефеката лечења, година старости и слабијег општег здравственог стања.
Сексуална заинтересованост може
да слаби и због физичког и емоционалног стреса насталог разболевањем и подвргавањем специфичном
лечењу.
Искуства из наше свакодневне
праксе сведоче о исказима оболелих
да избегавају сексуалне односе због
страха од повређивања партнера,
али и због предрасуда о могућности
преношења малигне болести као
заразне или због заблуда о могућности штетног деловања лекова које
оболели партнер прима на здравог
партнера. Недостатак отворене
комуникације међу партнерима о
сексуалним проблемима, потребама,
жељама и страховима у вези са сексуалношћу, такође се наводи као
значајан фактор неостваривања ове
животне навике.
С обзиром да је социјална партиципација резултат интеракције
између личних и срединских чинилаца, истраживања су показала да
од личних чинилаца на настајање
ситуације хендикепа утичу старије
животно доба и нижи степен образовања.
Међу олакшавајућим срединским
чиниоцима, који значајно утичу на
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степен учешћа у друштвеном животу истиче се подршка људи из окружења и то на остваривање одговорности према себи и другима, одржавање и неговање међуљудских
односа и у обављању професионалних активности. Као извор подршке
се наводе најближи чланови породице и блиски пријатељи који
својим присуством пружају охрабрење, помажу у кућним пословима и
пружају материјалну помоћ.
Позитивни ставови породице,
пријатеља и колега са посла могу да
допринесу позитивном исходу лечења и одржавању реалног оптимизма. Сазнање оболеле особе да је
прихваћена, уважена, вољена и
подржавана, да постоје особе на
које може увек да се ослони и од
којих може да добије помоћ, утиче
на самопоштовање и слику о себи,
што помаже да се лакше, брже и са
мање последица превлада и најтежа
животна околност, као што је разболевање од малигне болести.
Због комплексности могућих
последица малигне болести и специфичног онколошког лечења као и
због значаја функционалне компоненте здравља, психосоцијална подршка се у свету примењује као
интегрални део онколошког лечења
још од седамдесетих година прошлог века, а код нас је почела да се
примењује на организован, планиран и континуиран начин крајем
деведесетих.
Данас, оболели од малигних
болести на организован начин и
тимским приступом могу да добију
подршку у Одељењу за образовање
и рехабилитацију у Институту за
онкологију и радиологију Србије у
Београду и у Заводу за рехабилита-

цију у Институту за онкологију
Војводине у Сремској Каменици.
У Друштву Србије за борбу против рака у Београду је отворена
телефонска линија која представља
значајан организован начин пружања информативне, али и психосоцијалне подршке како оболелима,
тако и здравим особама.
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Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог
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Mladi u borbi protiv raka

„Na{e zdravqe je u na{im rukama”
И онда, лаганим покретом
руку и стаса,
сливајући трзаје меким осмехом
душе
нисам могао да контролишем
пожуду и гнев мраморних таласа,
који с војском грубе морске соли
раздиру обалу слуха и нагона
и у вихору таме
расејавају парчад боли.

Може ли се прстом дотаћи врх
плаветнила
и у маху докучити траг звезде,
а онда четкицом, к' на платну,
избрисати чађ сивила
надахнути дах свежином,
уграбити трен
и призвати честице среће
да у срцу своје огњиште гнезде?!

А може ли и белег брижности прекрити неми одраз јагодице
и прети да разголи људску
немоћ и јад,
осмехом и снагом воље,
што израња и плови по мојој свести
ко на рубу ивице,
не би ли уткао у дух трунке
ината и смерности тад?!

Осетих талас који мили
и урезује једну дугачку линију над
мојим челом
рушећи зидине моћи и плача,
па уз грозницу стресе нити гордим
делом
док отпорност осмехом све јача и
јача.
Утонувши без гласа и дрхтаја у
нечујни молитвени шапат,
сувих очију и бистрог погледа,
снага воље, што на светлост
израња из мрака,
јачањем мишића и бедара
потискивала је пламен снажних
осећаја,
а уздахе из дубине срца
лечила додиром малих топлих
шака.

А болан јаук
и крик давнине зов
у срцу оставља бразду и дубок
траг...
Па кроз призму витамина,
воћа и поврћа
брокола, спанаћа, вишњице и
мајчине душице,
меса, млека и млечних
прерађевина...
уплови у свест мишића
и уздахну мирис пролећа.

Па звук моћног звона одјекује,
к'о кап по кап кроз пукотину длана,
шамарајући испуцале рубове
калдрма,
да пером части и разума истину
исписује.

Прва награда:

ДУШАН МИРЧИЋ, I/1

Гимназија, Зајечар
Професор: Јелена Димовић
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Pitawa ~italaca

Наш циљ је да овим одговорима упутимо оболеле на одговорне лекаре ради лечења
научним методама, а путем нашег телефона 011/2686-244, од 09 до 17 часова (Отворена
телефонска линија за пружање медицинско-информативне помоћи и подршке, оболелима
од малигне болести, члановима породице и свим грађанима), од стране лекара Друштва
Србије за борбу против рака. У просторијама Друштва у Београду, Пастерова број 14,
поред обавештења можете добити и одговарајуће публикације.
Постаните члан Друштва Србије за борбу против рака, а све у циљу препорука за здравији начин живота и да бисте дочекали дубоку старост.
Dr Vesna Luki}

ШТА ЈЕ ХЕРЦЕПТИН
И КАДА СЕ КОРИСТИ?

Терапијске индикације

Херцептин је индикован за лечење одраслих пацијената код метастатског карцинома дојке са HER2
позитивним статусом. Може се давати као монотерапија за лечење
пацијената који су претходно примали хемиотерапијске циклусе. Претходна терапија је укључивала антрациклине (Доxорубицин) и цитостатике из групе таксана.
У комбинацији са Паклитакселом
користи се за лечење пацијента који
нису примали хемиотерапију која
садржи антрациклине. Такође, може
се давати у комбинацији са Доцетакселом, у метастаској болести. Може
се давати и у комбинацији са инхибиторима ароматазе.
Херцептин је индикован за терапију одраслих пацијената са HER2
позитивним раним карциномом
дојке. Након хируршке интервенције, хемиотерапије (неоадјувантне
или адјувантне) и радиотерапије.
Може се примењивати и након
адјувантне терапије која садржи
антрациклине, а у комбинацији са
Паклитакселом или Доцетакселом.

Херцептин спада у групу хуманизованих моноклонских антитела који
се добија из ћелијске линије сисара.
Пречишћава се, уклањајући одговарајуће процедуре за уклањање
вируса.
Прекомерна експресија HER2 је
забележена код 25–30% примарних
карцинома дојке. Он се може користити само код пацијената чији
тумори показују прекомерну екпресију HER2 или се одликују генском
амплофикацијом HER2. Прекомерна
експресија се детектује коришћењем имунохистохемијских тестова.
Генска амплификација HER2 треба
да се открива коришћењем одговарајућих метода. Пацијенти испуњавају услове за примену терапије
Херцептином ако показују снажну
прекомерну експресију HER2, што се
описује као скор 3+ или позитивни
FISH или CISH резултат. Да би се
обезбедили тачни резултати тестирање се обавља у специјализованој
лабораторији која може да обезбеди
валидацију процедуре тестирања.
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У комбинацији са неоадјувантном
хемиотерапијом, након чега следи
примена адјувантне хемиотерапије
Херцептином за локално узнапредовалу болест или туморе веће од 2
цм.
Херцептин се даје у интравенској
инфузији у иницијалној (почетној
дози) 8 мг/кг телесне тежине, а
потом следи три недеље касније
доза од 6 мг/кг телесне тежине која
се понавља у тронедељним интервалима као инфузија у трајању од
90 минута. Ако се почетна доза
добро подноси, може се давати и
као 30-минутна инфузија. Не сме се
користити као брза инфузија или
болус инјекција.
Основна нежељена дејства лека
су: срчана дисфункција, реакције на
инфузију, хематолошка токсичност,
инфекције и нежељене реакције у
вези са плућима.
Срчана инсуфицијенција је честа
нежељена реакција повезана са
применом Херцептина. Код пацијената лечених Херцептином примећени су знакови и симптоми срчане дисфункције, попут отежаног
дисања
(диспнеје),
појачаног
кашља, плућног едема и смањене
ејекционе фракције леве коморе.
Инфузијске реакције се јављају
код око 40% пацијената, обично су
благог или умереног интензитета и
обично се јављају на почетку лечења. Реакције укључују дрхтавицу,
грозницу, диспнеју, хипотензију,
звиждање у грудима, бронхоспазам,
тахикардију, смањену засићеност
кисеоником, осип, мучнину, повраћање, главобољу. Озбиљне анафилактичке реакције захтевају
хитну медицинску интервенцију и

углавном се јављају у току прве или
друге инфузије Херцептином.
Фебрилне неутропеније се често
јављају. Најчешће нежељене реакције укључују анемију, леукопенију,
тромбоцитопенију и неутропенију.
Ризик од појаве неутропеније може
бити благо повишен када се
Херцептин примењује са Доцетакселом након терапије антрациклинима.
Др Весна Лукић

Трећа награда:

БИЧКЕИ НИКОЛЕТ, 8. разред
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Кањижа
Наставник: Радојица Жарков
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КАО ФЕНИКС ОПЕТ САМ ТУ

Разболео сам се
била је неминовна хоспитализација.
Дијагноза акутна леукемија –
алармантна ситуација.

Слушао сам докторе и сестре
конзумирао медикаменте
које су ми дали.
Живот тече даље да стане не сме.
Чували су ме анђели који су
поред мене спавали.

Смештен на одељењу хематологије
где леже тешки болесници,
нема излечења без фармакологије,
она је савезник крвној слици.

Афебрилан био сам индолентно
све сам поднео.
Све оне лепе ствари, на тренутак,
живот ми је однео.
Понекад сузу сам пустио,
јер и мушкарац зна да плаче.

Прошао сам кроз тугу и пакао
смејао сам се и плакао.
Свакога дана крв сам примао
све време жељу за животом
сам имао.

Имао сам аритмију
сада моје срце много јаче куца.
Хвала свима који су ме лечили
јер полако се ближи крај.

Доста пријатеља овде сам стекао
дуго сам ремисију чекао.
Живот је споро текао
још увек све нисам рекао.

У последњем тренутку
болест су спречили.
Ја не желим још увек у рај.

Говорили су ми не брини
за ово има лека.
Рекао сам себи,
успећу у томе небо може да чека.

Хвала вам свима од срца!
Да није било вас
Не би било ни мене

Бојан С.

Трећа награда:
АНДРЕА ФИЛИПОВИЋ, 1. разред
Гимназија, Прибој
Ликовни ментор: Јован Пантовић
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Mladi u borbi protiv raka

„Na{e zdravqe je u na{im rukama”
Ти можеш да купиш ауто,
Књиге и намештај скупи,
отпутујеш на рајско острво
јер новац то може да купи.
Ти можеш да купиш кућу,
кућног љубимца и златан сат,
али време се не купује
и не склапа с њим пакт.
Време се троши кроз дане
никога не штеди, када било шта заболи
време то не може да среди.
Болест када закуца на врата,
ништа више није битно,
да не боли и да се нађе лек
потребно је хитно.
Све што се купује новцем,
нестаје и избледи,
здравље је највеће богаство,
запамти, оно највише вреди!!!

Прва награда:
МИЛИЦА МАРИНКОВИЋ, V/4
ОШ „Вук Караџић“, Кладово
Наставница: Савета Турановић
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ОКРУГЛИ СТО
Редакција
дневног
листа
„Политика“ у додатку „Култура,
уметност, наука“ (13. и 20. јуни
2015. године) организовала је
научну дебату за округлим столом
са темом „Радиоактивност, осиромашени уранијум и рак“.
Судећи по изабраној теми, централно место у дебати требало је да
заузме 15 тона осиромашеног уранијума који је на крилима „Милосрдног анђела“ стигао у Србију у
марту, априлу и мају 1999. године и
последице сусрета становника
Србије са тим рaдионуклидом чије је
време полураспада 4,5 милијарди
година. Овај радионуклид је алфа
емитер ниске специфичне радиоактивности (12,4 kBq/g).
Међутим, да ли због модератора
или учесника ове дебате, или свих
заједно, далеко више се разговарало о хаварији у нуклеарним електранама у Чернобиљу (Украјина, 1986.
године) и Фукушими (Јапан, 2011.
године) и последицама тих хаварија.
Да подсетимо. У једној и другој
електрани дошло је до оштећења
нуклеарних реактора из којих је
излазио у слободан простор (земља,
вода, ваздух) радиоактивни отпадни
материјал.
Овај радиоактивни материјал
састоји се од 200 радионуклида који
највећим
делом
представљају
фисионе фрагменте уранијума 235
са масеним бројевима од 79 (цинк,
79
до 160 (гадолинијум,
30Zn )
160
). Процентуално доминирају
64Ga
радионуклиди јод 131 и цезијум 137.
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Посебно је потребно истаћи да се
у овом радиоактивном отпаду налази и високорадиотоксични трансурански радионуклид плутонијум
239 (94Pu239) који се у нуклеарном
реактору добија из уранијума 238
преко уранијума 239 и трансуранског радионуклида нептунијума 239
(93Np239). Плутонијум је вештачки
трансурански дугоживећи алфа емитер (ВПР 24000 година) који трпи
фисију под дејством и спорих и
брзих неутрона. Данас се добија у
тзв. брзим нуклеарним реакторима
из уранијума 238. Служи као горивни материјал у нуклеарним електранама и за израду нуклеарног оружија (атомска бомба).
Ваздушне и водене струје разносиле су ову радиоактивну пршину по
целој Европи, односно Тихом океану
и источним деловима Азије (Кина,
Кореја, Русија).
После Чернобиљске хаварије
(1986. године) аутор овог текста
(радиолог-онколог) замољен је од
управе Тениског клуба „Партизан“ у
Београду (председник Петар Маринковић) да измери ниво јонизујућег
зрачења на овим теренима. Дозе су
се кретале од 60 до 70% изнад природног фона. Радило се о радионуклиду јод 131 чије је време полураспада 8 дана, помножено са фактором 10 добија се време за које се
потпуно дезинтегрише овај радионуклид (80 дана). Забрањено је
играње тениса на овим теренима 90
дана. Растојање између Чернобиља,
одакле је стигао јод 131, и тениских
терена у Београду износи 1020 км.

Пре неколико месеци масмедији у
Немачкој обавестили су јавност да
је у једном немачком ловишту био
богат улов дивљих свиња. Све уловљене свиње биле су контаминиране
деловима радиоактивног отпадног
материјала који је стигао из
Чернобиља ваздушним путем (ветрови) пре 28 година.
Амерички брод „Роналд Реган“
пловио је Тихим океаном после
хаварије у нуклеарној електрани
Фукушима на 100–200 км удаљености од овог града. Морнари су
открили радиоактивни отпадни
материјал на палуби брода који је
стигао из хаварисаних нуклеарних
реактора. Извршена је деконтаминација брода. Морнари су идуће
године поднели влади Јапана

одштетни захтев, јер су се налазили
не својом кривицом у зони високог
ризика од радијације. Добили су 2
милиона долара одштете по једном
морнару.
После хаварије у нуклеарној
електрани Фукушима 2011. године у
једном авионском лету Париз –
Београд на ТВ екрану се појавио
облак радиоактивне прашине који
се из Фукушиме кретао ка Европи.
У току протеклих 28 година од
Чернобиљске катастрофе у Европи
је откривено око милион новорегистрованих малигних тумора који
су
индуковани
Чернобиљском
радиоактивном прашином. Исте, чак
по обиму теже последице, очекују
се и после хаварије у Фукушими.

Слика 1. Структура зрна са осиромашеним уранијумом
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НАТО алијанса напала је СР
Југославију (Србију и Црну Гору) 24.
марта 1999. године. У покушају да
ослаби тенковске јединице на
Космету и рубном подручју Пчињског округа, а у циљу продора у
Србију копненим путем, користила
је бојеву муницију са осиромашеним
уранијумом.
Због високе специфичне тежине
U-238, ови пројектили имају велику
продорну моћ. Пробијајући оклоп
тенка, ствара се висока температура
на којој U-238 сагорева (има ниску
тачку топљења, 50oC). Стварају се
оксиди уранијума у виду радиоактивне прашине микронских димензија (1–5 микрона). Ваздушне
струје (ветрови) разносили су облаке ове радиоактивне прашине по
целој Србији и Балкану.
Из облака се ова прашина спушта
на површину земље, доспева у
површинске воде, биљке, дивље и
питоме животиње. Становници
Србије у то време (март–мај 1999.
године) били су у ситуацији да конзумирају инхалацијом и ингестијом
ову радиоактивну прашину (бачено
је 18.600 Bq U-238 по једном становнику, дозвољено 80 Bq у пијаћој
води годишње). Највећи део уранијумових оксида је растворљив у
води и има релативно мало биолошко време полураспада (10–20 часова).
Алфа зраци (честице) уранијума
238 поседују малу енергију и ниског
су интензитета. Продиру кроз ваздух свега 2–4 цм, а у води и земљи
неколико милиметара. Када U-238
стигне до било које ћелије (крвотоком), емитоване алфа честице треба
да пређу пут од ћелијске опне до
субћелијских структура (ДНК нпр.)
дугачак свега неколико десетина
нанометара (1m=10-9m). Позната
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је законитост у радиобиологији да
не постоји праг-доза јонизујућег
зрачења која индукује канцерогенезу. И најмања доза доводи до овог
феномена (стохастичка законитост).
На примеру ћемо покушати да
објаснимо дешавања везана за
НАТО агресију, осиромашени уранијум и становнике Србије.
У току борбених дејстава на
Космету су се формирали облаци
радиоактивне
прашине
U-238.
Ваздушне струје (ветрови) разносили су ове облаке по целој Србији.
Један од радиоактивних облака стигао је изнад Београда и „просуо“ је 1
кг U-238 (12,4 милиона бекерела) на
2 милиона становника Београда.
Други радиоактивни облак (12,4
милиона бекерела) је стигао на
сточну фарму ПКБ (9000 крава музара, 6000 свиња, 9500 јунади, 2000
оваца и 7 милиона јаја годишње).
Прашина је пала на земљу и доспела у површинске воде и биљке.
Стока је водом и храном уносила у
организам овај радиоактивни материјал. Млеко и млечни производи,
месо и месни производи контаминирани са U-238 укључивани су у трговински ланац Београда. Становници града били су у ситуацији да
инхалацијом и ингестијом уносе U238 у организам. Дозвољена
количина U-238 у једном литру
пијаће воде износи 0,4 Bq. Истина,
количина унетог U-238 у организам
становника Београда је релативно
мала, али довољна да индукује канцерогенезу (стохастичка законитост) и мутацију генома у гонадама
што резултира рађање потомака са
психофизичким малформацијама.
Просечан латентни период (време
између дејства канцерогеног агенса
и клиничке манифестације тумора)
износи 7–8 година за системска

малигна оболења (леукемије/лимфоми), а за солидне туморе (95%
свих малигних тумора) овај период
се креће око 15 година.
Рат је завршен. Кренули смо да
трагамо за осиромашеним уранијумом код становника Београда и
на сточној фарми ПКБ. Како је биолошко време полураспада у води
растворљивих оксида уранијума
свега 10–20 часова, нећемо пронаћи
U-238 у крви и урину становника
Београда. Кише и површинске воде
ће U-238 однети у плиће и у дубље
слојеве земље, као и у дубоке подземне воде. Највећа количина U-238
остала је трајно на Космету и целој
Србији (у мањој мери).
Регистар за рак Института за
јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ сваке године пише
извештаје о кретању инциденције и
морталитета
новорегистрованих
малигних тумора у централној
Србији до 2009. године, а од 2010.
године у целој Србији (без Космета).
Светска здравствена организација
укључила је ове извештаје у
Међународни регистар за рак. Ови
извештаји се публикују сваке пете
године у публикацији „Cancer
Incidence in Five Continents”.
Средином десете деценије прошлог (XX) века сирова стопа инциденције у централној Србији износила је 170 новорегистрованих малигних тумора на 100.000 становника
(све добне скупине, оба пола), а у
Европи ова стопа се кретала око
530/100.000 (европски просек). У
првој деценији XXI века у западним
и северним европским земљама,
САД и Канади заустављен је раст
стопе инциденције малигних тумора, чак је у САД ова стопа опадала у
просеку 0,6% годишње. Стопа мор-

талитета од малигних тумора у овим
земљама опада у просеку 1%
годишње већ 20 година.
У Србији од 2001. до 2010. године
стопа инциденције малигних тумора
расла је у просеку 2% годишње и
2010. године било је 514 новорегистрованих малигних тумора на
100.000 становника и креће се око
европског просека. У истом периоду
у Србији је сирова стопа морталитета расла у просеку 2,5% годишње и
достигла је 2010. године 291 умрлих
од малигних тумора на 100.000 становника (једна од највећих у
Европи).
Преласком са релативних на
апсолутне бројеве добија се укупан
број оболелих и умрлих од малигних
болести по годинама (7,2 милиона
становника). У првој половини деценије откривено је 159.264 новорегистрованих малигних тумора, а у
другој половини деценије 174.428.
Разлика је 15.164 или 9,5% више
новорегистрованих малигних тумора
у другој половини деценије и та разлика је статистички сигнификантна
(p<0,01). У истом временском периоду умрло је од малигних тумора у
првој половини декаде 89.352, а у
другој половини декаде 99.187 случајева. Разлика је 9835 умрлих или
11% је више умрло од малигних
тумора у другој половини декаде
(p<0,01).
Када пратимо кретање стопа
инциденције и морталитета леукемија/лимфома (C81–C96) у истом
периоду (2001–2010. године) као и
укупан број ових неоплазми онда се
сусрећемо са својеврсним феноменом. Тренд раста једне и друге
стопе код ових неоплазми је у складу са трендовима раста солидних
малигних тумора закључно са 2005.
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годином. Почетком друге половине
декаде, 2006. године, долази до
наглог скока стопе инциденције –
59% у односу на 2005. годину и
стопе морталитета –119% у односу
на исту годину. Ови трендови се
задржавају до 2010. године, а разлика у укупном броју новорегистрованих и умрлих случајева износи
81% односно 71%, што представља
високо сигнификантну разлику
(p<0,01).
Овај нагли раст (на графикону
каскада) леукемија/лимфома 2006.
године може се објаснити једино
чињеницом да је у животни миље
становника централне Србије (узорак 5,5 милиона становника) стигао
један или више канцерогених агенаса пре 7–8 година (просечан латентни период за леукемије/лимфоме)
са којима су сви становници централне Србије долазили у контакт
истовремено.
Дакле, сви становници централне
Србије, свих добних скупина и оба
пола истовремено су се сусретали са
канцерогеним агенсом који је индуковао леукемије/лимфоме.
Све наведене критеријуме једино
задовољава осиромашени уранијум
(и полонијум?!) који је стизао у
централну Србију путем облака
радиоактивне прашине који су се
формирали током ратних дејстава
на Космету у марту, априлу и мају
1999. године у склопу агресије
НАТО алијансе на СР Југославију.
По аналогији са леукемијама/лимфомима нагли раст стопе инциденције и солидних малигних тумора у
Србији могао би се очекивати крајем
просечног латентног периода за ове
туморе (15 година), а то је 2014.
година.

Укључили бисмо се у научну
дебату „Политикиног” округлог
стола, истина post festum, али никад
није касно да се добровољни прилози дају за науку.
Плутонијум: Наши и страни
стручњаци по завршетку НАТО агресије на СР Југославију открили су
трагове високо радиотоксичног плутонијума 239. Порекло овог трансуранског радионуклида је спорно
(нуклеарне центрифуге?, нуклеарни
реактори?). Ако смо свесни чињенице да је плутонијум горивни материјал у нуклеарним електранама и
служи за израду атомске бомбе,
онда је посипање овог радионуклида било које количине по цивилном
становништву злочин над злочинима.
Карцином штитасте жлезде и
U-238: Током двадесетосмогодишњег постчернобиљског периода
откривено је у Европи око милион
новорегистрованих малигних тумора
који су индуковани радиоактивном
прашином из чернобиљске нуклеарне електране. Доминирају карциноми штитасте жлезде (око 20.000
деце оболело је од овог карцинома).
Радиоактивни јод 131 је процентуално доминантан у чернобиљском
радиоактивном отпаду, а како јод
улази у метаболизам штитасте
жлезде, концентрација Ј-131 унешеног инхалацијом и/или ингестијом у
организам је највећа у штитастој
жлезди, што објашњава високу
стопу инциденције овог малигног
тумора.
У Србији после НАТО агресије
тренд раста стопе инциденције карцинома штитасте жлезде није се
разликовао од осталих солидних
малигних тумора до 2012. године
(просечан латентни период 15 годи27

на), јер се ткиво (ћелије) штитасте
жлезде сврстава у радиорезистентна ткива. (Према осетљивости на
јонизујуће зрачење сва здрава ткива
деле се у три групе: 1. радиосензитивна: лимфоцити, лимфобласти,
коштана срж, епител црева и желудца, оплодне ћелије – тестис, оваријум; 2. релативно радиосензитивна: епител коже и пропратних делова, ендотел крвних судова, пљувачне жлезде, кости и хрскавица у
расту, конјунктиве, корнеја и сочиво, колагено и еластично ткиво; 3.
радиорезистентна ткива: штитаста
жлезда, панкреас, хипофиза, надбубрежна жлезда, паротидна жлезда, зрела кост и хрскавица, мишићи,
мозак и остало нервно ткиво.
Међутим, основни разлог што се
рак штитасте жлезде понаша као и
остали солидни тумори јесте чињеница да у радиоактивној прашини
коју је донео „Милосрдни анђео“ у
Србију 1999. године није било
радиоактивног јода већ 15 тона U238 и неодређена количина Pu-239.
Деконтаминација Пчињског
округа: По окончању НАТО агресије од 2002. до 2007. године
извршена је деконтаминација U-238
на 4 локалитета у Пчињском округу.
Радило се о пројектилима са U-238
који у току ратних дејстава нису
погодили циљ већ су ударили
директно у земљу (или у лажне
циљеве – дрвене макете тенка).
Радиоактивни материјал је пренет у
Винчу (12 км од Београда). Заједно
са осталим радиоактивним отпадним материјалом у Винчи, U-238
представља малу атомску бомбу за
Београд и околину у случају земљотреса, пожара, поплава, бомбардовања. Међутим, овом деконтаминацијом одстрањено је из слободног

простора Србије незнатан део укупно баченог U-238 на Србију (15
тона). Овај деконтаминирани U-238
није учествовао у индукцији малигних тумора у Србији.
Радон: Дезинтегришући се, U238 прелази сукцесивно у 14 потомака. Шести по реду је гас радон,
краткоживећи алфа емитер, време
полураспада 3,83 дана. Убраја се у
егзогене факторе високог ризика
који индукује карцином плућа.
Познато је да је присутан у доњим
спратовима зграда у градским насељима. Извор овог радионуклида је
грађевински материјал, али се у
Србији не може искључити радиоактивна прашина осиромашеног
уранијума која је стигла у Србију
1999. године.
Примарна и секундарна превентива: Једно од постављених
питања за округлим столом гласи:
„Да имамо обавезу одласка код
лекара да ли бисмо број карцинома
код нас смањили бар за две трећине?”. Не да бисмо смањили број
новорегистрованих малигних тумора, већ би се тај број знатно повећао, јер би се систематским онколошким прегледима открили и они
случајеви, који се можда не би обратили лекару до краја живота.
Међутим, систематски онколошки
прегледи (секундарна превентива)
имају задатак да открију малигне
туморе у операбилном и радиокурабилом стадијуму болести и тиме се
смањује морталитетна стопа од
рака. Примарна превентива има
задатак да смањи стопу инциденције малигних тумора, што ће рећи
да је потребно чишћење животног
миљеа човека од канцерогених агенаса. Пример: У САД у првој деценији овог века (XXI) стопа инциден28

ције је опадала у просеку 0,6%
годишње. Америка чисти животну
средину од канцерогених агенаса
већ 40 година. Како? Протерали су
дуванску индустрију из своје државе
у источне и јужне крајеве света
(„Филип Морис“ у Нишу), радиоактивни отпадни материјал избацују
у „комшилук“ (осиромашени уранијум у Ирак, Авганистан, на
Балкан).
Ширење радиоактивне прашине: По мишљењу учесника у
научној дебати за „Политикиним“
округлим столом, радиоактивна прашина микронских димензија, ношена ветровима, стизала је 1986. године из Чернобиља у Београд, али

слична прашина није могла да се
ветровима са Космета добаци до
Београда 1999. године?!?! Исти
физички закон, али различити извори радиоактивног отпада (Чернобиљ vs. „Милосрдни анђео“), и ето
нама великог белаја!
Ако је циљ ове научне дебате био
да се жар прекрије пепелом, онда је
мета погођена. Србија и даље остаје
на челу европске ранг листе морталитетне стопе од рака.
Проф. др Слободан Чикарић
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„Na{e zdravqe je u na{im rukama”
Човек се бива сваког дана, сваког
тренутка, од овог сада момента, чак
и док си дете, ти си човек, иако си
мали. Да се ја питам, подсетила бих
одрасле како је то бити дете. Зато
зовем у помоћ Малог принца!
Драги мој Мали Принче, чини ми
се да је свет у великој опасности. На
првом месту људи, јер у некој не
тако далекој будућности, ова садашња деца ће бити одрасли људи и
доносиће важне и битне одлуке, а ја
се плашим како ће они судити о
свему. Некако ми се чини да ова
деца, моји другари, нису довољно
деца. Већ сада, као још мали људи,
они нису велика деца. Као и многи
људи, који су превише одрасли. Као
да сви гледају на свет кроз неку
материјалну вредност. Мери се ко
колико вреди, по томе какву гардеробу носи, какав телефон има, у
коликој кући живи и шта су му родитељи до сада стекли. Сви журе да
заузму место у неком фенси кафићу,
шетње по природи нису in, нико не
жели да 'блеји' на клупама...
Од тебе сам чула, драги Мали
Принче, нешто што нисам ни знала
да већ знам... Ти си само то пробудио у мени. Не може се све видети
очима, њима се најмање види, док
је срце оно које најбоље види и
најбоље разуме све скривене лепоте
у свему што нас окружује. Ти си,
драги пријатељу, тако бринуо за
своју ружу, а овде... Овде ретко ко и
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примећује руже, а оне сироте само
што се не угуше од силног смећа
којим их несмотрено затрпавају.
Деца, пријатељу мој драги, не воле
много да слушају, али радо имитирају, па се питам да ли си ти свраћао код претходних генерација,
познају ли те? Да ли су, макар, чули
за тебе? Ако јесу, зашто су те тако
брзо заборавили, зашто ништа нису
научили, ако су слушали твоју
причу? Страх ме је да и ја не одрастем пребрзо и заборавим све твоје
поруке и поуке, иако ми се то сада
чини невероватним.
Паметан си дечак, прошао си
свет, срео си свакакве особе и
верујем да ћеш препознати о чему
ти причам и чега се плашим. Да ли
можда знаш на који начин би се
људима могла отворити срца, како
да отерају страхове због којих се
затварају у себе и дижу око себе
велике зидове, па онда самују усамљени у неком свом суморном свету
пуном туге и бројки? Пошаљи ми
поруку, или, још боље, пошаљи
свету поруку, мали мој вољени
пријатељу, пронађи начин. Ово је
превише тужно и ружно, ова би планета требало да буде плава, весела,
сјајних и ведрих боја. Већ је избледела и постала некако суморна и
хладна, а ускоро може да утоне у
мрак, а ја знам, срце ми каже, да би
само један осмех на сваком лицу био
довољан за почетак. Јер један осмех

ће улепшати нечији дан, па ће се и
он насмешити, па ће његов осмех
обрадовати следеће, и тако у бесконачни насмејани круг...
Љубав је одговор! Ја знам, љубав
рађа живот, рађа све оно лепо у
нама и око нас, а људи као да су то
заборавили. Молим тебе, мој драги
мали пријатељу, долети и облети
око сваке главе на овој планети и

подсети је... Живот без срца се не
може живети!
Друга награда

АНЂЕЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ, VIII/2
ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток
Наставница: Снежана Стојановић

Друга награда

НЕДА ЖИВАНОВИЋ, 8. разред
ОШ „Свети Сава“, Велика Плана
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„Na{e zdravqe je u na{im rukama”
Злато – драгуљ земљине круне,
Космички прах у бисер стопљен,
Бљештави звук звездане струне,
Укус бесмисла безумљен склопљен.

Анђели новца повољно нуде снове,
Напредак – декадентна дрога,
Илузије старе скривају истине нове,
Свећу гаси врх једнорога рога.

Само жути грумен блата,
Мртво лишће на трошној грани,
Лажни занат без алата.

Вода – злато суза у коме пливамо,
Без боје, укуса, мириса и свести,
Бара – обећање блаженства у коме
снивамо.

Дрога – нада на другој страни,
Тајна откровења јури венама,
Узбуђење које се тајнама брани,
Пораз који се клања сенама.

Љубав ће нити срца прести,
Очи ће признати грехе које
скривамо,
Еликсир живота у здрављу ћеш
сплести.

Заблуда нејаких и врелих година,
Сама себи једина родбина.

Друга награда

Раскош – рајска птица
ђавољих пера,
Гладном вуку капље броје стада,
Небески облакодери су моћи мера,
Разум је прва жртва која страда,
Лажни рај без душе и Бога.

ЈОВАНА КАРАУНЦ

Пољопривредна школа са
домом ученика ПК Београд, Крњача
Ментор: Нада Мрдовић,
библиотекар
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