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У протеклој деценији (2001–2010.
година) стопа инциденције малиг-
них тумора у Србији расла је у про-
секу за 2% годишње. У истом вре-
менском периоду у Србији је морта-
литетна стопа расла у просеку 2,5%
годишње. Компарације ради, у САД
у истом периоду ове стопе су опада-
ле: инциденција за 0,6%, а морта-
литет за 1,6% годишње.

У Београдском онколошком реги-
ону (БОР) (Београдски, Мачвански,
Колубарски, Подунавски, Браниче-
вски, Јужнобанатски округ –
2.875.436 становника) било је ново-
регистрованих малигних тумора
2000. године 12.300, а 2011. године
14.900. Дакле, број нових малигно-
ма годишње за 11 година се пове-
ћао за 21%.

У ИОРС-у специфични онколошки
третман (хирургија, радиотерапија,
хемиотерапија) спроведен је 2000.
године код 4311 новорегистрованих
малигних тумора, а 2011. године
код 4243 нових малигнома (68
пацијената мање).

Учешће специфичних терапијских
модалитета у третману ових малиг-
нома 2000. и 2011. године било је
како следи:

Радиотерапија (2000 vs 2011.
година): 2798 (58%) vs 2844 (67%)

Хирургија (2000 vs 2011. година):
1692 (51%) vs 2910 (69%).

Хемиотерапија (2000 vs 2011.
година): 1520 (31%) vs 2184 (52%).

Радиотерапија је повећала учеш-
ће у третману малигнома за 9%,
хирургија за 18% и хемиотерапија
за 21%. Ако се терапијски модали-
тети посматрају преко буџета Инс-
титута, долази се до готово неверо-
ватних података. 

Компарација буџета Института и
издвајање средстава за цитостатике
2000. vs 2012. године (и 2011.) је
фрапантна:

11,2 милиона DM vs 22,2 милиона
евра. 

Издвојено за цитостатике: 1,2
милиона DM (10,7%) vs 10,4 милио-
на € (46,7%). 

Под претпоставком да је вред-
ност немачке марке (DM) еквива-
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лентна евру (€), учешће хемиотера-
пије у третману новорегистрованих
малигних тумора у Институту
(физички обим послова) повећано је
2011. у односу на 2000. годину 1,4
пута, а  ангажман средстава буџета
за цитостатике повећан је за исти
временски интервал  8,7 пута (гото-
во 1/2 буџета Института у 2011. и
2012. години).

Београдски онколошки регион
(12.300 vs 14.900 новорегистрова-
них малигнома) покривају хирур-
гијом и хемиотерапијом, сем ИОРС,
клинички центар Србије, КБЦ
„Бежанијска коса“, ГАК „Народни
фронт“, Универзитетска дечја кли-
ника, Институт за мајку и дете,
онколошки диспанзери у наведеним
окрузима. Може се констатовати да
је БОР оптимално покривен хирур-
гијом и хемиотерапијом.

Радиотерапија БОР (једини ра-
диотерапијски центар у ИОРС), иако
се ради о радикалном приступу у
третману солидних малигних тумора
(95% свих малигнома), потиснута је
на маргине онколошког placdarma. 

Та чињеница се најупечатљивије
види из података о проценту учеш-
ћа овог терапијског модалитета у
третману новорегистрованих малиг-
нома у БОР 2000. и 2011. године:

23% vs 19%
Поређења ради, у Француској је

радиотерапија 2011. године учесто-
вала у третману малигнома са
66,6%.

Иако су наша истраживања, као и
истраживања у другим центрима
(Сиетл, Мелбурм и др.) показала да
цитостатици не могу уништити соли-
дни малигни тумор, примена ових

лекова у онкологији Србије попри-
мила је у последњој деценији
(2000–2010. година) невероватне
размере. Наши хемиотерапеути су
правдали и правдају такво понаша-
ње увезеним онколошким доктрина-
ма иза којих (доктрина) се налази
моћни фармацеутски лоби, који не
бира средства да прошири тржиште
за своје производе (у првом реду
цитостатике).

С друге стране за радиотерапију
Србије набављено је неколико
(далеко испод европског стандарда)
најскупљих генератора јонизујућег
зрачења да би се прешло са конвен-
ционалне на конформалну радиоте-
рапију (модернизација радиотера-
пије!?!?). На тај начин се уско грло у
радиотерапији још више сузило, јер
исти генератор који ради на режиму
конформалне радиотерапије има
упола мању пропусну моћ (смањен
број зрачених пацијената годишње).

Смањено учешће радиотерапије
као радикалног третмана солидних
малигнома (свега 19% 2011. године
у БОР), доводи до преласка радио-
курабилних у радиоинкурабилне
стадијуме болести, и на тај начин
бројно велики клинички материјал
постаје „плен“ хемиотерапије (пали-
јативни третман малигнома).

Енормне дозе цитостатика (Ca
mammae: три циклуса FAC-а + опе-
рација + три циклуса FAC-а + радио-
терапија + четири циклуса Taxol-а +
Nolvadex) као и увођење конфор-
малне радиотерапије у клиничку
праксу захтевају будно праћење
судбине овако третираних пацијена-
та: контрола пацијената на 3 месеца
прве две године после третмана,
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затим на 6 месеци до пет година, а
потом на годину дана. При сваком
контролном прегледу пацијента у
његову историју болести се бележе
клинички налаз, RTG/UZ/CT/MR/PET-
sken и остали налази, лабораторија,
Ту маркери и слично. 

Ми смо прегледали око 350 исто-
рија болести пацијената код којих је
спроведена специфична онколошка

терапија (радикална, палијативна)
2007. године у ИОРС (Извор: Хос-
питални регистар за рак).

На графикону 3 приказан је број и
проценат пацијената по годинама
који су долазили на контролне пре-
гледе у ИОРС после спроведеног
специфичног онколошког третмана
2007. године.
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Графикон 1. Заступљеност терапијских модалитета у третману новорегистрованих
малигних тумора: *Укупан број новорегистрованих малигних тумора третираних у ИОРС

(Извор: Хоспитални регистар за рак ИОРС); **Новорегистровани малигни тумори у
Београдском онколошком региону (БОР) (Извор: Регистар за рак Института за јавно

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“)

Графикон 2. Годишњи буџет ИОРС и утрошена новчана средства за цитостатике (Извор:
Финансијска служба ИОРС): *DM – немачка марка; **€ – еуро



Већ после друге године велики
број пацијената се губи из евиден-
ције (53–61%), а после 5 година
евидентирано је свега 9–14% трети-

раних пацијената или је непозната
судбина 86–91% пацијената.

Коментар је излишан. 
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Графикон 3. Праћење судбине лечених онколошких пацијената у ИОРС 2007. године
(Извор: Историје болести ИОРС)

Извори: 
1. Хоспитални регистар за рак ИОРС
2. Регистар за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
3. Финансијска служба ИОРС



Процене указују да ће се до 2030.
године удвостручити број оболелих
и умрлих особа од рака. Најбржи
пораст јавља се у неразвијеним и
земљама у развоју (више од 70%
свих смртних случајева карцинома
је у овим земљама), где су располо-
жива средства за превенцију, дијаг-
ностику и лечење рака ограничена
или непостојећа.  Тренутни подаци
показују да:
• У свету сваке године од малигних

тумора оболи 12,5 и умре 7–8
милиона људи.

• У Србији се годишње региструје
33.000 оболелих и око 21.000
људи који умру од рака.

• У Јужнобанатском округу
1200–1500 годишње оболи и око
700 умире од рака.

• У Панчеву 600–700 особа оболи и
око 350–400 умре од малигних
болести.
Од свих врста рака, у највећем је

порасту рак плућа, од којег умире и
највећи број људи. Рак грлића мате-
рице који на Западу углавном може
да се спречи и лечи у раној фази,
један је од најчешћих узрока смрти
жена у сиромашним земљама.
Такође, у тим земљама расте и број
оболелих од рака дојке, и то за пет
одсто годишње, а бележи се и висо-
ка смртност од те болести.

Међу чиниоцима који подстичу
овакво нагло ширење болести на
првом месту је пушење, а затим пре-
више масна, па и брза храна. Навике
које су раширене на Западу у споју с

недовољном развијености чине нај-
више штете, па би најтеже последи-
це могла да има Кина, Русија и
Индија.

Рак ће око 2030. косити и до 17
милиона живота годишње, за разли-
ку од 2007. када је од те болести
умрло 7,6 милиона људи, упозорава
група америчких стручњака полазе-
ћи од извештаја које је објавило
Међународно средиште за истражи-
вање рака (CIRC), агенција Светске
здравствене организације (WHO)
специјализована за ту болест, а пре-
носе медији.

Ипак, охрабрује податак да се
вежбама умногоме  може спречити
настанак болести. Зато је пожељно
одредити дане за вежбање  и држи-
тати се плана.

Не треба заборавити чињеницу
да се вежбањем организам штити
од многих врста рака.

Према истраживањама стручњака
са 3–4 сата вежбе недељно смањује
се ризик од рака дојке за 40%, рака
простате за 30%, а рака црева за
запањујућих 50%. Наравно, и пра-
вилна исхрана битно утиче на сма-
њење броја оболелих. Намирнице
богате витаминима, минералима,
свеже воће и поврће, риба, кувано
црвено месо, увек су добродошли на
менију. Брзу храну треба избегава-
ти, а лоше животне навике (алкохол
и дуван) заменити свежим тањиром
воћа.

Сања Миросављевић
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Дефиниција СЗО

Тумори меких ткива представљају
све мезенхималне пролиферације,
односно мезенхималне туморе лока-
лизоване између скелетног система
и коже. 

Због сличних клиничких и хисто-
патолошких диференцијално-дијаг-
ностичких проблема, у ову групу
тумора укључени су и тумори
неуроектодермалног ткива, односно
тумори периферних нерава. Мали-
гни тумори неких ткива су САРКО-
МИ.

Они имају способност метастази-
рања, а ова особина се разликује од
врсте саркома.

Етиологија

Етиологија саркома меких ткива
није позната.

Постоји више фактора који се
повезују са настанком саркома:
- Пост-ирадијациони саркоми;
- Саркоми повезани са изложенош-

ћу хемијским агенсима (винил-
хлорид, арсен);

- Појава саркома након примене
цитостатске терапије (алкили-
рајући агенси);

- Хронични лимфедем (Stewart-
Trevesov – лимфангиосарком на-
кон мастектомије);

- Није доказана повезаност трауме
и појаве саркома.

Класификација

Саркоми меких ткива (СМТ) се
могу поделити на:
- висцералне (гастроинтестинални,

мокраћни и гинеколошки органи);
- невисцерални (мишићни, тетив-

ни, везивног ткива).
У новије време све се више одсту-

па од хистегенетске диферен-
цијације, а класификација тумора
меких ткива се тражи на основу
„линије диференцијације“ (основ за
класификацију је поређење тумора
са нормалним ћелијама, на које
личе, без инсистирања на хистоге-
нези).

Класификација СЗО

1. Тумори јасне хистогенезе;
2. Тумори несигурне, односно нејас-

не хистогенезе;
3. Некласификовани тумори.

Имунохистохемија и електронска
микроскопија дају много бољи увид
у СМТ. 

Градус тумора означава степен
малигнитета, који је заснован на
већем броју хистолошких парамета-
ра.

Хистолошки параметри:
- Целуларност тумора
- Целуларни плеоморфизам или

анаплазија туморских ћелија;
- Степен некрозе;
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- Начин раста тумора (експанзивни
или инфилтративни);

- Формације у матриксу (хемора-
гија, класификација...).

Користе се три градуса:
- G1 малигни тумори добро дифе-

рентовани;
- G2 малигни тумори интермедиал-

но диферентовани;
- G3 малигни тумори слабо дифе-

рентовани.

Учесталост малигних тумора
меких ткива

Саркоми представљају 1% инва-
зивних малигних тумора код одрас-
лих и 15% у дечијем узрасту.
Представљају 1% свих малигних
тумора код мушкараца и 0,6% код
жена. Око 50% појављују се на екс-
тремитетима (чешће на доњим),
ретроперитонеални интраабдоми-
нални 14%, висцерални 13%, а сар-
коми главе и врата 5%.

Инциденца саркома повећава се
са старењем, већина саркома се
јавља у старосној групи од 40 до 60
година.

Изузетак су неке форме саркома
које се јављају у ранијој животној
доби као што су ембрионални раб-
домиосарком и синовиосарком. 

У глобалу чешће оболевају муш-
карци.

Клиничка слика

Водећи симптом готово увек је
безболна маса (тумор), бол је ретко
присутан.

Код интраабдоминалних и ретро-
перитонеалних саркома болесници

се жале на неспецифичне абдоми-
налне тегобе.

Често пацијент и лекар појаву
тумора повезују са траумом.

Брз раст је безусловни знак
малигнитета. Главна особина СМТ је
тенденција саркома да се шире
хематогено. Метастазе у регионал-
ним лимфним чворовима нису
карактеристичне. Највећу индицен-
цу метастазирања у регионалне
лимфне чворове имају ангиосарком,
ембрионални рабдомиосарком и
епителоидни саркоми.

Дијагноза

Добро спроведена дијагностика је
пресудна за прављење терапијског
плана. 

Физикални преглед:
- Величина тумора;
- Покретљивост туморске масе;
- Однос туморске масе са фас-

цијом;
- Однос са неуроваскуларним стру-

ктурама;
- Статус регионалних лимфатика;
- Локални неуроваскуларни статус.

Компјутеризована томографија
(CT) је веома поуздана метода,
одређује величину тумора и однос
са околином, као и проширеност
болести.

Нуклеарна магнетна резонанца
(НМР) метода избора за СМТ: одре-
ђује се величина, дубина, контраст
тумор/мишић, однос са неуро-васку-
ларним елементима, тродимензио-
нална слика фасцијалних површина.

Биопсија је врх пирамиде у дијаг-
ностици и планирању лечења.
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Стадујум тумора

Пружа нформације о проширено-
сти болести у време постављања
иницијалне дијагнозе. У најширој
употреби је G/TNM систем: G – гра-
дус тумора, T – величина тумора, N–
лимфонодални статус, M – прису-
ство метастаза.

Величина тумора:
Т1 тумор мањи од 5 цм
Т2 тумор већи од 5 цм
Т3 постојање инфилтрације окол-

них васкуларних и нервних
структура

Т4а метастазе у регионалним лим-
фним чворовима

Т4б удаљене метастазе.

Стадијум тумора је одређен гра-
дусом тумора, док тумор није захва-
тио лимфне нодусе и док не постоје
удаљене метастазе.

Стадујум I
St.Iа: G1 T1 N0 M0
St.Ib: G1 T2 N0 M0
Стадијум II
St.IIа: G2 T1 N0 M0
St.IIb: G2 T2 N0 M0
Стадијум III
St.IIIа: G3 T1 N0 M0
St.IIIb: G3 T2 N0 M0
Стадијум IV
St.IVа: G1-3 T1-2 N1 M0
St.IVb: G1-3 T1-2 N0-1 M1

(American Joint Committee
on Cancer)

Лечење

Након спроведене адекватне ди-
јагностике, треба направити план
лечења. Треба одредити величину и

положај тумора, тродимензионалне
односе, односе са неуроваскулар-
ним елементима, PH тумора, градус,
као и друге чињенице које омогућа-
вају успешно лечење.

ОСНОВНИ 
ХИРУРШКИ ПРИНЦИПИ

Терапија избора за локалну бо-
лест је хирургија.

Основни принцип је EN BLOK
ресекција.

То подразумева одстрањење
тумора у целости са околним струк-
турама до у здраво. Неопходна је HP
верификација ресекционих ивица.
Код великих тумора и тумора у пре-
делу важних неуро-васкуларних
структура, потребнa је препарација
и визуелизација анатомских струк-
тура проксимално и дистално изнад
тумора. Овим се постиже безбед-
ност и омогућава план дисекције.

Приступа се ресекцији тумора са
околним структурама до у здраво, уз
пажљиву дисекцију неуроваскулар-
них структура.

Уколико постоји туморска инфил-
трација магистралних крвних судо-
ва, могућа је ресекција крвних судо-
ва уз реконструкцију графтовима
(сарадња онколошког и васкуларног
хирурга). 

Регионалне лимфатике треба
проверити (Ex tempore) и на основу
тога донети одлуку о дисекцији.
Након ресекције тумора оперативну
рану треба реконструисати по сло-
јевима.

Примарно нересектабилне туморе
могуће је преоперативном интраар-
теријском HT или изолованом пер-
фузијом, превести у ресектабилне.
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Ампутација је индикована код
тумора које је немогуће ресековати
ни на један начин, без присуства
метастаза, и са могућношћу рехаби-
литације пацијента.

Код саркома локализованих у рет-
роперитонеуму, интраабдоминално,
на глави и врату хируршке принци-
пе треба прилагодити локализацији
тумора.

Неоадјувантна радиотерапија
Подела радиотерапије која се

примењује у лечењу саркома:
- Преоперативна-неоадјувантна

зрачна терапија;
- Постоперативна екстерна зрачна

терапија;
- Адјувантна брахитерапија
Предности примене неоадјувантне

радиотерапије
- Редукција туморског волумена

олакшава ресекцију (смањује);
- Стерилизација тумора, смањује

могућност хематогеног ширења
приликом операције;

- Примарни тумор захтева мање
радијационо поље.

Нежељени ефекат је теже зарас-
тање оперативне ране

Неоадјувантна хемиотерапија
Примењује се код саркома висо-

ког градуса и величине Т2, као при-
мена ране терапије микрометастаза.

Планирање терапијског при-
ступа у односу на величину
тумора

Код пацијената са малим лези-
јама, мањим од 5 цм, довољна је
комплетна хируршка ексцизија.

Адјувантна терапија је резервиса-
на за пацијенте са рецидивом.

Пацијенти са тумором већим од
10 цм високог градуса су кандидати
за неоадјувантну хемиотерапију.

Код свих пацијената са тумором
већим од 5 цм би се требалa размат-
рати адјувантна радиотерапија као
доказана метода која спречава
настанак локалног рецидива боле-
сти.

Лечење локалних рецидива

И поред примене мултимодалне
терапије локални рецидиви се јав-
љају у 1/3 случајева, и то најчешће
код ретроперитонеалних саркома и
саркома главе и врата, превасходно
због техничке лимитираности хирур-
шког приступа.

Као и код примарног тумора
хирургија је примарни модалитет.

Могућа је преоперативна локална
радиотерапија.

Лечење метастатске болести

Најчешће место метастатске бо-
лести код СМТ су плућа, која су у
50% случајева једино место мета-
стаза.

Примарни гастроинтестинални са-
ркоми најчешће метастазирају у
јетру.

Потребан је мултимодалан при-
ступ, у коме хирургија заузима зна-
чајно место.

Критеријуми за ресекцију мета-
стаза у плућима:
- Контрола примарног тумора;
- Не постоји екстраторакална боле-

ст;
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- Нема медицинских контраиндика-
ција за торакотомију;

- Могућа анатомска ресекција плу-
ћа.

Фактори прогнозе

- Хистопатолошки степен малигни-
тета – развој метастаза;

- Локализација примарног тумора;
- Величина тумора;

- Захваћеност регионалних лимфа-
тика;

- Хирург као фактор прогнозе!

Петогодишње преживљавање у
односу на клинички стадијум

I St. 79%
II St. 65%
III St. 45%
IV St. 10%
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Научно је доказано да постоје
разна загађења средине у којој
људи живе. Та загађења имају озби-
љан утицај на здравље људи у виду
оштећења, разболевања до смртних
исхода. Загађења околине се сагле-
давају преко загађења ваздуха, зем-
љишта и воде.  

Данас се сматра да је најопаснији
загађивач околине дувански дим.
Ради се о опасној хемијској смеши
од 7537 хемијских елемената. Преко
600 хемикалија налазе се у дуван-
ском производу пре него се запали
(конзумира). Чим се запали (конзу-
мира) дувански производ, разним
хемијским реакцијама у контакту са
ваздухом и са људским телом,
настаје преко 6800 опасних хемика-
лија. Ове хемикалије могу се избећи
једино ако се не конзумирају дуван-
ски производи. 

Главни и неизбежан, а тиме и
најопаснији хемијски елемент, који
је одговоран за постојање и
опстајање дуванског дима, је нико-
тин. Никотин је дрога, која ствара
зависност и због које људи пуше
(конзумирају) дуванске производе.
Никотин је одговоран зашто људи
тешко могу да оставе дуван.
Никотин може да изазове тренутну
смрт (60 мг никотина у крви). 

Један од најопаснијих гасовитих
хемијских елемената који настаје
као продукт непотпуног сагоревања
дувана је угљен моноксид (CO).

Угљен моноксид је отров без боје и
мириса. Угљен моноксид се везује
200 пута брже са хемоглобином него
кисеоник и хемијском реакцијом
формира нову токсичну материју
која се зове карбоксихемоглобин
(COHb) и на тај начин ремети пре-
нос кисеоника путем крви. Дакле,
пушењем долази до повећане кон-
центрације карбоксихемоглобина.
Када се у крви нађе око 12% кар-
боксихемоглобина, долази до појаве
симптома тровања. Када је концент-
рација 20% и више, што је код теш-
ких пушача и тешких зависника,
долази до тешких симптома трова-
ња и неизбежног смртног исхода
уколико се хитно не реагује. Због
токсичног деловања на зидове арте-
рија, повећава ризик за инфаркт
миокарда.

Док људи пуше због ефеката
никотина на мозак, они углавном
умиру од ефеката катрана. Катран је
продукт суве дестилације садржаја
лишћа дувана. Катран се таложи у
лепљиву и сирупасту масу у плући-
ма и другим дисајним органима где
узрокује тешка обољења. Хемијски
састав катрана је смеша ароматич-
них угљоводоника међу којима су
преко 100 канцерогени. Новија
истраживања  показују да су неки
канцерогени спојеви из дуванског
дима „потпуни“ канцерогени чинио-
ци, а неки „непотпуни“.  Ти „непот-
пуни“ делују као покретачи или уна-
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пређивачи малигног бубрења. Неки
од канцерогених спојева делују као
„убрзивачи“ тј. убрзавају канцероге-
ну активност полицикличних арома-
тичних угљоводоника. Ризик развоја
рака плућа расте с временским
трајањем пушачког стажа и бројем
попушених цигарета. Овај ризик се
одстрањује искључиво неудисањем
дуванског дима и тренутним (што
ранијим) престанком пушења. 

Наиме, ниједан једини хемијски
елемент из хемијске смеше дуван-
ског дима, нема позитиван/користан
ефекат на људе, животињски и
биљни свет. Ради се о смеши која
изазива озбиљне проблеме. Дуван-
ски дим није опасан само за пушаче.
Практично, целокупан састав дуван-
ског дима има штетно, токсично и
опасно вишедимензионално дејство.
Опасно вишедимензионално дело-
вање дуванског дима се одражава у:
• интензивном оштећењу здравља

пушача било да пуше или пућкају
• опасном загађењу ваздуха у

затвореном простору (стамбени
простор, радна места, јавна места
и превозна средства, нарочито
аутомобили као мали простор) 

• интензивном оштећењу здравља
непушача, нарочито деце и мла-
дих, који удишу ваздух загађен
дуванским димом

• смањеној продуктивности и рад-
ној способности услед утрошка
времена на пушење, болести и
одсуствовања са посла 

• конфликтним односима у породи-
ци, на радном месту и социјалним
дружењима због дима

• економским последицама по
буџет породице услед трошкова
пушења (директних и индирект-

них), боловања, лечења и пре-
времене смрти

• оштећењима као последица по-
жара изазвана пушењем

• оштећењима здравља кућних
љубимаца и трошковима њиховог
лечења

• оштећењима биљног света у
затвореном простору

• оштећењима уметничких вредно-
сти у затвореном простору, и ...

Многи људи су спремни да кажу
како све ово знају, али својим
поступцима доказују де не дожив-
љавају дим као опасност. Дозво-
љавају пушење у затвореном про-
стору, а тиме крше и закон који
забрањује пушење у затвореном
простору. Они су углавном недо-
вољно критични према диму. 

Од многих научно доказаних
чињеница о опасностима које дола-
зе од дуванског дима, значајно је
скренути пажњу на само две које
погађају људе свакодневно. 

Прво, уверени су да се просторија
може проветрити и да је то довољно
за ослобађање од опасности. Чиње-
ница је да, када се попуши само
једна цигарета у затвореном просто-
ру и направи се промаја (широм
отворена врата и прозори) за три
сата не може се избацити сав дим
који је емитовала  једна цигарета,
већ 10% дима остаје фиксирано у
просторији. Дувански дим је врло
апсорбљив и брзо се упија у храну,
намештај, тепихе, завесе, зидове,
цвеће, слике и све предмете у про-
стору. Поред директног удисања
ваздуха са димом и овај фиксирани
(упијени) дим се емитује током 24
сата и даје ефекте на оне који то
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удишу. Такође се упија у косу, кожу
и одећу људи који бораве у просто-
рији (нарочито мале деце). 

Друго, верују да пушач трује само
себе. Овакво веровање је велика
заблуда. Данас је лако доказати
изложеност дуванском диму у затво-
реном простору. Код особа које нису
пушачи а удишу дувански дим у
затвореном простору, налазимо
угљен моноксид, затим котинин –
дериват никотина, а нарочито код
деце где се може наћи концентра-
ција угљен моноксида и преко 10
ppm, карбоксихемоглобина око 3%,
а котинин у корену косе који се
доказује врло једноставно узима-
њем бриса са главе. Ово су снажни
докази о опасном излагању дуван-
ском диму укућана, рођака, пријате-
ља и колега. Такође верују да је
пушач сам крив што пуши. 

Преко 90% пушача почели су са
пушењем у раној младости у којој
нису били у стању, ментално ни
физички, да се одупру удисању
дуванског дима ни притиску за
пушење. Врло брзо су постајали
зависни од никотина. Због зависно-
сти поново пуше и све више пуше,
тако да је то постајало принудна
радња, тј. радња која није добро-
вољна. Настављајући са пушењем
повећава се и количина дуванског

дима у затвореном простору. Ово су
разлози зашто не само пушачи, већ
и особе које нису пушачи оболе од
болести које се повезују са дуван-
ским димом. Зато је потребно ваздух
у затвореном простору очистити од
дима и учинити га безбедним за уди-
сање. Само тако можемо одстранити
све ризике и опасности које вребају
из дуванског дима.    

Пасивно пушење

Пoчетак пушења

Мерење угљен моноксида

Др сц. мед. Ика Пешић
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Многи људи широм света преста-
ли су пушити самоиницијативно, а
разлози тог корака су само њима
познати. Милиони других пушача,
посебно у развијеним земљама, пре-
стали су пушити уз помоћ кратког
савета или интензивне стручне под-
ршке у добро организованом здрав-
ственом систему од стране њихових
држава, нарочито у Сједињеним
Америчким Државама, Великој Бри-
танији и Скандинавским земљама. 

Престанак пушења изазов је пред
којим се пре или касније у оболелом
или „здравом” стању нађе сваки
пушач. Према томе, тежиште актив-
ности за ослобађање од пушења је
на самом пушачу. Покретање соп-
ствене иницијативе за остављање
пушења, зависи од тежине пушаче-
вог статуса и околности у којима
живе. Пушачи се разликују према:

- разлозима зашто пуше
- тежини пушачке зависности (фи-

зичка, психолошка и социјална) и 
- мотивацији за престанак пушења. 

Пушење представља озбиљан
напор сваком пушачу, иако можда
то некима не изгледа тако. То су
најчешће рефлексне радње, које
пушача оптерећују и исцрпљују
физички (дневно у просеку, преко
250 пута увлачи дим са напреза-
њем), ментално (окупирање мисли
ради снабдевања са цигаретама),

социјално (маркирано понашање) и
економски (превисоки трошкови). 

Одлука за престанак пушења
углавном буде тешка за пушача.
Зато је значајно да изабере добро
време за престанак. Многи пушачи
чекају „идеално време”. Често себи
кажу престаћу пушити кад нађем
посао, за следеће празнике, за
годишњи одмор, кад положим испит
и сл. „Идеално време” никад неће
доћи. Али, кад пушач одлучи да пре-
стане, најбоље је тада то да уради.
Можда ће осетити панику на поми-
сао да пуши последњи пут. Евен-
туални осећај панике може да пре-
вазиђе прилагођавајући се тим
моментима. Зато је тренутни „моме-
нат” нпр. НОВА ГОДИНА добар мо-
менат за престанак.

Стога, ако постављате питање:
Да ли оставити пушење за

НОВУ ГОДИНУ? Одговор је, у
сваком случају ДА, баш за

НОВУ ГОДИНУ.
Што да не за НОВУ ГОДИНУ ?

Баш је изазов за НОВУ ГОДИНУ.
Можемо заједно за НОВУ 

ГОДИНУ.
Урадите то за НОВУ ГОДИНУ.
Ослобођени од дима за НОВУ

ГОДИНУ.
БЕЗ ЗАВИСНОСТИ У НОВУ

ГОДИНУ.

СРЕТНА ВАМ НОВА ГОДИНА!

15

Да ли је могуће оставити

пушење за Нову годину?



Вештина деловања  

Многи пушачи желе да престану
да пуше али открију да је то тешко
зато што их никотин као снажан
зависник држи под контролом. Ред
је да се замене улоге. Сада ви треба
да држите под „контролом” никотин.
Контрола не полази увек и лако за
руком. Можда ће вам требати више
од једног покушаја пре него успеш-
но престанете да пушите. Не
очајавајте због тога јер је то учеста-
ла појава  у време одвикавања. Није
слабост пушача у питању, већ је у
питању „снага” цигарете којом она
влада са пушачем.

Можда ви желите да престанете
да пушите, али се не осећате спрем-
ним да то учините баш сада. Многи
пушачи су имали слична осећања.
Мада желе да оставе пушење, добра
већина имају неке своје разлоге да
одложе ту акцију. Одлагање може
бити временски различито. Није
добро одлагати на дуго време јер
слаби степен спремности све до
заборављања на своју жељу. Свако
одлагање преко месец дана најчеш-
ће не доводи до реализације акције
одвикавања. Добра вест је да вели-
ки број пушача оснажује своје моти-
ве или проналазе нове и престану са
пушењем. 

Како ви можете да изградите
мотивацију да то учините баш
сада?

Почните да се суочавате са поме-
шаним осећањима која можда имате
у вези са пушењем. Најчешће је то
осећај ја то могу – не могу, хоћу –
нећу, желим – не желим, одлучност
- неодлучност и... и тако у недоглед.

Та осећања је потребно очистити и
разјаснити. То није лако, али кад се
почне може се и успети. Помешана
осећања могу да се разјасне са уве-
реношћу у исправност поступка.
Покушајте да нађете свој начин
разјашњења у осећањима. Можете
да идентификујете разлоге зашто
бисте наставили са пушењем, и раз-
логе зашто бисте желели да преста-
нете са пушењем. Размислите о пре-
прекама које вам не дозвољавају да
направите промену у свом понаша-
њу и да то урадите са лакоћом.
Сетите се свих користи од тих про-
мена. Наставите са размишљањима
о увећавању броја разлога за мења-
ње свог понашања. Не оклевајте и
крените у промене. Помогните себи.

Самопомоћ

Без устезања тражите помоћ од
својих укућана, пријатеља, колега,
рођака или познаника који су се
успешно ослободили пушења. Када
ви престанете да пушите, можете да
осетите непријатне симптоме. То су
симптоми апстиненцијалне кризе
услед недостака никотина. Ваше
тело се привикло на високе дозе
никотина. Када у телу није присутна
таква доза никотина на коју се ваше
тело навикло, то изазива стресне
сигнале – кризе. Оне се могу појави-
ти као:

• нагле промене расположења
(безвољност,  конфликтност, пла-
чљивост...)

• пад менталних функција (слаба
концентрација, слабо мемориса-
ње, расејаност...) и 

• пад физичких способности (анер-
гија, замарање, поспаност...).
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Сиптоми или како се још каже
„знакови” апстиненцијалне кризе су
најинтензивнији за време прва три
до седам дана по престанку пуше-
ња. Али могу да се наставе и неко-
лико недеља, мада са смањеним
интензитетом. Ви можете да искуси-
те неочекиване промене и ниво
кризе за време прва три месеца. Кад
су кризе ублажене ви их лакше пре-
вазилазите. Чак и тада, значајно је
да се зна како да  управљате апсти-
ненцијалном кризом. Мада већина
симптома апстенцијалне кризе због
недостатка никотина прође за око
четири недеље, ви можете да осети-
те периодично жељу или јаку
жудњу, чак и месецима после пре-
станка пушења. Окидачи и неке
ситуације које су биле повезане са
пушењем (конзумирање алкохола,
кафе, одређене хране, прескакање
оброка, конфликти, доколица, пре-
мор, стресови и...) могу да провоци-
рају жудњу за цигаретом. Добро је
да препознате те ситуације и окида-
че и да их избегавате. Избегавајте
поређења са успехом/неуспехом
других особа. Свака особа је пушач
за себе и сваки пушач прави свој

корак без обзира што је свима
радња, звана пушење, заједничка.
Будите упорни у својој намери,
истрајавајте све до потпуног осло-
бођења од пушења и дуванског
дима. Ако вам је потребно, без
устручавања потражите стручну
помоћ од свог лекара или у
Саветовалишту за одвикавање од
пушења. Попут многих Енглеза,
Швеђана, Швајцараца, Француза,
Канађана... и ви сте потпуно способ-
ни да постанете а затим и останете
бивши пушачи. То ће вас вратити у
ваше природно стање, да зрачите са
позитивном енергијом. Као непуша-
чи са лакоћом ћете функционисати.
Бићете спремни увек и за сваку
активност, добро расположени, би-
стри, сконцентрисани, слободни,
нећете имати препрека ни ограниче-
ња у дружењима, ослободићете се
повреда и трошкова везаних за
пушење. Ваш живот ће бити једно-
ставнији и животнији. 

Др сц. мед. Ика Пешић
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Мултипрофесионални радни тим
је кључ за најповољнији допринос
сестринског рада у третману оболе-
лих од канцера у Европи.

Снага Европског удружења онко-
лошких сестара (EONS) потиче од
сарадње са великим бројем мулти-
дисциплинарних, мултипрофесонал-
них организација, као и са удруже-
њима пацијената. То омогућава чла-
новима удружења да омогуће најпо-
вољнији сестрински рад у третману
оболелих од канцера у Европи. То је
циљ који може бити достигнут само
ефективним обостраним залагањем.

У фокусу Европске конференције
о раку (ECC 2013) је био мултипро-
фесионални тимски рад, организа-
ција у оквиру сестринског удружења
у циљу развоја програма удружења
са сличним мултипрофесионалним
приступом. Циљ је да се привуче
пажња не само онколошких сестара
него и колега других професија, да
се инспиришу, повежу и поделе
нова сазнања и поставе смернице за
будућност.

Европа је суочена са многим иза-
зовима у односу на канцер. Постоји
изразит пораст старије популације и
такви пацијенти ће имати друге
болести сем рака. Онколошке сестре
морају размишљати о коморбидите-
тима и о потреби рада са другим

професионалцима у мултипрофе-
сионалном тиму. Сестре треба да
руководе када је потребно усагла-
шавање и комуникација са оболели-
ма од рака и њиховом родбином.

У Европи се такође суочавамо са
брзим променама у лечењу и приме-
ном нових технологија. У хемиоте-
рапији персонализована медицина и
циљана терапија је део лечења
скоро сваког пацијена који прима
хемиотерапију и то захтева високи
стандард у третману, протоку ин-
формација и сазнања међу онко-
лошким сестрама.

У хирургији се развијају нове тех-
нологије и пацијенти краће остају у
болници захваљујући убрзаном при-
ступу у хирургији и бржем опоравку,
тако да онколошке сестре уочавају
промене у обављању редовних дуж-
ности. И сада највећи број онколош-
ких сестара ради у болницама, али у
будућности већи број ће радити у
ванболничком окружењу. Стога тре-
ба омогућити бољу едукацију тих
сестара, унапредити их у онколошке
сестре и њихово знање проверити
ако желимо организацију здравстве-
ног система на прави начин.

Будућност ће, како се надамо,
донети доста оних који су преживе-
ли рак и они ће бити пацијенти са
правом гласа. Са позиције онколош-

Улога онколошких 

сестара у 

мултипрофесионалном тиму



ких сестара и организација онко-
лошких сестара биће неопходно
саслушати их и сарађивати са њима.
Морамо бити свесни и постојања
група сиромашних, у будућности
наћи начин за третман када постоји
неједнакост са становишта здрав-
ствених и материјалних могућности.

(Birgitte Grube: The role of cancer
nurses in multi-professional teams.
Multi-professional teamwork across
disciplines is key to optimising the con-
tribution of nursing to cancer care in
Europe.

European 
Cancer Congress ECC 2013)

Др Јелена Бокун
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Ковитлац се плави собом сабласно
шири,

Разноси хитро тешки мирис 
никотина,

Штипа око које сузи и жмири,
У зеници се цакли шољица 

кофеина.

Густа магла упорно зидове гризе,
Отежава ваздух, све у сиво боји,
Цигара рађа и заварава кризе,
Паклица истрајно црну мараму

кроји.

Бори се разум са навиком лошом 
и болом,

Прсти је милују, а усне куну,
Пуши се уместо врућег хлеба 

за столом,
Умирујуће цигарете пламен црта

круну.

Дуван се слави у постељи зноја,
Захвални су му богови вечите ноћи.
Пикавци се сеју улицом без броја.
Бити с њим у друштву значи крају

поћи.

Почетак је само један удах лаки,
Многи су на истој глупој грешки

пали.
Смрт вреба у витком смотуљку –

ломе се јаки,
Крај спрема у себи не будемо 

ли стали.

Хоћу планету без дуванског дима!
Хоћу здрава плућа и ваздух свежи!

Желим снагу, памет и радост
свима,

Желимо руменило у образима,
А ти, зли отрове, бежи!

Земљу без никотинских облака
тражи,

Земљу слободну, поносну и чилу.
Збаци са плећа терет гнусних лажи

И послушај глас савести – своју
добру вилу.

Живот ће поново пумпати кроз
вене,

Усне ће љубави жртву да принесу,
Кисеоник ће прозирним велом да

растера сене,
Дужи век ће да захвали свету за

једну финесу.

На полицама начичканим робом
Смешиће се шарене кутије 

и амбалажа,
Али капице цигарета одвући ће са

собом
У заборављену прошлост грех и

паралажа.

Осмех ће блистати без уљеза
палог,

Зелена салата и јабука сјај ће 
му дати.

Терени и игралишта добиће залог
Јаких мишића и напорних сати.

Планета без дуванског дима
Сан је људи свих земаља и вера.
Верујемо да боље нас чека и да

спаса има
И почнимо песмом што капље 

из пера.

Јована Карунц, II-8, 
трећа награда

Пољопривредна школа са
домом ученика ПК Београд
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За читаоце нашег часописа надам
се да ће бити поучно и корисно да
прочитају две приче о болесницима.

Прва је о Бранку. Име је измиш-
љено. После тридесет година пуше-
ња он је добио рак плућа. Оперисан,
врло брзо пензионисан. Он, који је
као професор енглеског био активан
и запослен, добио је одједном сло-
бодно време с којим није знао шта
да ради. Дошао је у моје
Саветовалиште и укључио се у рад
Друштва за борбу против рака из
Ниша. Где год су се одвијале наше
акције он је био ту као активна под-
ршка. Говорио је деци у школама и
њиховим наставницима, родитељи-
ма, на први знак неке сумњиве
појаве на рак упућивао је познанике
да се јаве, да не чекају. О пушењу је
имао своју тираду, своју болест коју
је као разгледницу развијао пред
саговорником. Људи су га гледали с
чуђењем, радозналошћу као да
имају два живота а он је упозора-
вао, учио, бранио здравље, до краја.
Када се сада неко сети њега и њего-
ве мисије осећа се двојака реакција.
Једни у њему виде свесну и позитив-
ну акцију човека који је осетио да
нешто може да уради за оне који
нису свесни опасности зване рак, а
други и даље кажу, умрећу, пушио
не пушио, па ја то све знам, не мора
нико ништа да ми каже.

Друга је прича о Аници. Целог
свог живота, од младости, бојала се
да ће добити рак. Када се заиста
разболела од рака и када је отпоче-
ла са лечењем свакодневно је оче-
кивала да ће добити метастазе.
Веома дисциплинована, строго се
придржавала свих савета лекара,
али свој страх није могла никако да
отклони. Највећу подршку је имала
од супруга, вредног занатлије, који
је уз њу проводио сваки тренутак.
Он је захваљујући свом раду стекао
стан у једној бањи. Становање у
заједници са још једном породицом
у заједничкој кући доводило је до
ситних и крупних брига и расправа
што јој није годило и погоршавало
је њено стање. После много одугов-
лачења и дилема да ли раде праву
ствар, отишли су, преселили се у
мали стан у Бањи. Промена је добро
дошла нашој Аници. У стану су само
кад је лоше време или кад морају на
спавање. Треба имати такву могућ-
ност, промену места. Лековита про-
мена, на боље, може само да помог-
не да се живот почне од неког новог
почетка.

Др Кадивка Стевановић
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У једном лепом, моравском селу
живи Ленка. Није она другачија од
других девојчица. Има плаву ковр-
џаву косу, плаве очи и прћаст нос.
За разлику од својих вршњака она
има једно велико животно искуство.

Живела је Ленка свој обични
живот. Сваког дана је са другарица-
ма ишла у школу, брала тек изникле
љубичице са ливаде и бежала од
љутих паса чика Пере из комшилу-
ка. Онда је једног дана није било у
школи. Ништа необично. Дошла је
сутрадан и била је већ другачија.
Као да се у њеним очима изгубила
она искра дечје среће и радости.
Нико то не би ни приметио да се
Ленка није издвојила сама.
Наслонила се на стабло старог бора
и погнуте главе гледала у врхове
својих ципела. Узалуд су је сви
позивали у игру. Бризнула је у плач
и одјурила кући из школског дво-
ришта. Тај њен поступак никоме
није био јасан. Сутрадан је није
било у школи, није је било наредних
неколико дана. Сви њени другови из
разреда, у својим мислима, преиспи-
тивали су своје поступке према њој
и веровали да су негде погрешили
кад Ленка није дошла у школу. Онда
се једног дана у школи појавила
Ленкина мама. Од некад лепе и
насмејане жене као да је остала
сенка. У њеним очима видела се
велика туга. Сви су радознало гле-
дали у њу, а она је, као да је чула

питање одговорила: „Ленка има рак
и неће долазити неко време у
школу“. Све је ово погодило као
гром из ведра неба. Постиђено су
сви ушли у учионице, а након часо-
ва враћали су се сви својим кућама
у тишини.

Вест да Ленка, девојчица од десет
година, има рак прочула се по
целом селу. Сви су шапутали по
ћошковима и кад би видели Ленкине
родитеље постиђено савијали главе.
Једног дана учитељица и другови из
разреда посетили су Ленку. Сви су
се плашили овог сусрета. Нико од
деце није знао шта их очекује у
Ленкиној соби. Ленка је била у свом
кревету, имала је подочњаке испод
својих лепих плавих очију, а на
глави је имала мараму украшену
белим радама. Њен осмех на лицу
говорио је свима да се радује што
види своје другове. Причала је да су
лекари открили да има рак на
плућима и да су морали да је опери-
шу, као и да је ишла на зрачење и
хемотерапију. Сви су у њу гледали
задивљено и схватили да је Ленка
једна храбра девојчица. Видело се у
Ленкиним очима да је пуна наде у
лепше детињство и да је срећна што
је све пребродила. Неколико месеци
након операције Ленка се вратила у
школу. Испричала је оно што је чула
од лекара, да дувански дим и зага-
ђен ваздух штете здрављу.
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Живела је Ленка опет свој обични
живот. Сваког дана је ишла у школу,
брала цвеће са ливаде и наравно
опет бежала од љутих паса чика
Пере из комшилука. Само мештани
овог лепог моравског села знали су

да је Ленка снажнија и храбрија од
других. Изборила се са највећим
злом наше планете.
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Стаменковић Аница, IV-2 
прва награда

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ћићевац
Наставник: Биљана Ердељанов

Блесич Вивиен
трећа награда

ОШ „Ђуро Салај”
Наставник: Шош Хедвига



Педијатријска онкологија почиње
да се развија од 1948. године у
Америци, када су објављени први
протоколи за лечење леукемије код
деце и када су евидентиране прве
ремисије ове болести на дечијем
узрасту. Green и Miller објављују
један од првих научних радова који
се односио на опсервацију и описе
психолошких карактеристика деце
оболеле од леукемије и породичне
динамике њихових породица.

Психосоцијалне последице малиг-
них болести на дечијем узрасту као
и последице агресивних протокола
лечења препознате су још одавно тј.
шездесетих година прошлог века,
када почињу да се евалуирају први
ефекти онколошког лечења деце и
адолецената.

Фокус у педијатријској психо-
онкологији је био на проналажењу
најфункционалнијих механизама
превладавања родитеља у вези са
умирањем деце и адолесцената. 

Осамдесетих година, са унапре-
ђењем методологије истраживања,

фокус је био на процени бројних
компликација током онколошког
лечења  (бол, мучнина, повраћање,
неутропеније и сл.) и последица
након лечења уз истовремени развој
адекватних превентивних интервен-
ција.

Процене неуро-когнитивних ош-
тећења која могу да представљају
последице радио и хемио тера-
пијског лечења деце са туморима
мозга, било је такође важно под-
ручје за психо-социјално деловање
по завршетку онколошког лечења.

Озбиљно бављење дугорочним
последицама лечења малигнитета
на дечијем узрасту годинама након
завршетка лечења, такође је домен
психо-социјалних интервенција.
Препознавање неуро-когнитивних
последица радиотерапијског лечења
мале деце и тинејџера који су обо-
лели од тумора мозга различитих
локализација и патохистолошког
типа, довело је до прављења нових
протокола лечења (мање дозе
зрачења у комбинацији са оралним
цитостатицима) што је резултирало
смањењем дугорочних последица
лечења.

Истраживања когнитивно-бихеј-
виоралног третмана бола и дистреса
код деце и адолесцената довела су
до проналажења кориснијих и хума-
нијих начина ординирања хемиоте-
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рапије (пласирање централног вен-
ског катетера од почетка лечења)
што значајно олакшава лечење и
медицинске интервенције.

У основи педијатријске психо-
онкологије је биопсихосоцијални и
развојни модел малигних обољења
код деце. Енгел је први осмислио и
поставио биопсихосоцијални модел
болести који у најопштенијем сми-
слу покушава да сагледа хроничне
болести кроз вишедимензионалну
перспективу.

Биопсихосоцијални модел указује
да се болест и искуство и доживљај
болести морају сагледати кроз дина-
мичку интеракцију биолошких, со-
цијалних, психолошких фактора као
и утицаја средине. Од 1980. године
овај модел је био полазна основа за
разумевање различитих хроничних
болести како код одраслих, тако и
код деце и адолесцената. Ране при-
мене биопсихосоцијалног модела су
указале на то како се може сагледа-
ти узрок хроничних болести кроз
мултидисциплинарну перспективу и
како различите хуманистички ори-
јентисане дисциплине и приступи
могу бити делотворни у интервен-
цијама које су намењене третирању
различитих симптома.

Америчка педијатријска акаде-
мија је 1986. године објавила  један
од првих водича који се односи на

лечење малигних болести на
дечијем и адолесцентном узрасту.
Основна препорука у наведеном
водичу је, који је са најновијим пре-
порукама реформулисан и објављи-
ван у два наврата, да у лечењу деце
и адолесцената који су оболели од
различитих малигних болести, мора
да учествује мултидисциплинарни
тим стручњака (педијатар хемато-
лог/онколог, педијатријске меди-
цинске сестре са додатним едука-
цијама за педијатријску онкологију,
клинички фармаколог, нутрициони-
ста, социјални радник, дечији пси-
хијатар и психолог са посебним спе-
цијализацијама у области педијат-
ријске психо-онкологије).

С обзиром на напредак у педијат-
ријским протоколима лечења и све
већи проценат излечења деце и
адолецената који су оболели од раз-
личитих малигних болести (проце-
нат излечења се креће и до 70%),
фокус психо-социјалних интервен-
ција се померио са проблема веза-
них за смрт, умирање и подршку у
процесу туговања, на ефикасне
механизме превладавања и квали-
тет живота и ресоцијализацију деце
и младих који су у неком периоду
детињства  лечени од малигних бо-
лести.

Мр сц. Тамара Кликовац
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Који су тумори саркоми и како
се дијагностикују и лече?

Саркоми су врло разнолика врста
малигних тумора и могу се поделити
у две групе и то: на мекоткивне сар-
коме и примарне коштане саркоме.

На прогнозу утичу величина тумо-
ра и његова локализација.

Саркоми су врло ретки тумори и
врло су разнолики.

Да би се дијагностиковао тумор,
треба прво урадити биопсију, тј.
узети исечак адекватног ткива.
Добијањем патохистолошког налаза
се одређује и даља терапија сарко-
ма.

Већина саркома настаје спонтано,
мада се могу наћи и неки фактори
ризика као што је излагање јони-
зујућем зрачењу, цитотоксичним
лековима, траума, излагање извес-
ним хемијским материјама, вирусне
инфекције.

Оно што је битно у приступу
болеснику је, поред дијагностичке
биопсије, узимање анамнезе и кли-
нички преглед. Бројне савремене
дијагностичке технике су од изузет-
не важности за правилну одлуку за
лечење. Одређене дијагностичке
процедуре NMR и/или CT би требало
да дају детаљне податке о величини

тумора, као и о његовој проширено-
сти.

NMR је бољи за саркоме екстре-
митета, а CT за трбушне /ретропери-
тонеалне/ саркоме. Увек треба ура-
дити и CT грудног коша обзиром на
велики ризик од ширења болести у
плућа.

Мекоткивни саркоми су врло раз-
личити јер могу да потичу од ћелија
масног ткива, мишића, нерава,
нервних омотача, крвних судова.

Регистровано је више од 50 под-
типова ових тумора, најчешћи су ле-
јомијосаркоми, липосаркоми.

Пре отпочињања терапије спро-
води се биопсија тумора, а након
тога неопходан је преглед искусног
патолога јер избор лечења зависи
од врсте саркома. Прогностички
фактори за преживљавање су
величина тумора, хистолошки сте-
пен, дубина, као и појава локалне
поновне појаве болести. Лошију
прогнозу имају болесници старији
од 60 година, тумор већи од 5 цм.

Примарни коштани саркоми су
ретки малигни тумори. Приступ у
лечењу је напредовао у последње
три деценије.

Болест се типично јавља локали-
зованим коштаним болом, често
насталим после трауме. Симптоми
настају неколико месеци пре него
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Postanite ~lan Dru{tva Srbije za borbu protiv raka, a sve u ciqu preporuka za
zdraviji na~in `ivota i da biste do~ekali duboku starost.

Dr Vesna Luki}



што се пацијент обрати лекару.
Болест је ретко удружена са пови-
шеном температуром, губитком апе-
тита, малаксалошћу, губитком тежи-
не.

Између 10–20% болесника прили-
ком дијагностиковања већ има
раширену, метастатску болест. Нај-
чешћа локализација метастаза су
плућа и дуге кости. У 10–30% болес-
ника могуће је постизање излечења
тј. дуготрајног времена комплетне
ремисије применом хемиотерапије
или хируршким лечењем.

Хемиотерапија саркома меких
ткива се према врсти може подели-
ти на неоадјувантну и адјувантну
хемиотерапију, системску терапију и
терапију одржавања метастаске
фазе болести.

Неоадјувантна хемиотерапија је
локални третман који омогућује
радикални хируршки зават. Адју-
вантна хемиотерапија се може раз-

мотрити у високо ризичним сарко-
мима.

Антрациклинска монохемиотера-
пија је и даље стандард лечења
узнапредовалих саркома меких тки-
ва.

Полихемиотерапија се може кори-
стити код пацијената са израженом
симптоматском болешћу или код
пацијената код којих се планира
ресекција тј. хируршко лечење
тумора или метастаза, с обзиром на
бољи одговор у односу на монохе-
миотерапију. 

Секундарна хемиотерапија зависи
од посебних хистопатолошких ти-
пова.

Др Весна Лукић 
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Постаните члан Друштва Србије
за борбу против рака...

Придружите нам се!

Обавештење за чланове Друштва 
(чланарина за 2014. 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 2014. годину у износу од 200 динара
или у већем износу уплаћује се преко опште 
платнице.

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).

Уколико сте већ члан Друштва 
и попунили сте приступницу претходне године, 

нема потребе да је поново шаљете!
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11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14

ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77

НАГРАДНИ КОНКУРС
За ученике књижевне саставе и ликовне радове

Друштво Србије за борбу против рака, већ 43 године организује акцију
„МЛАДИ У БОРБИ ПРОТИВ РАКА“, којим поводом и ове године, под
покровитељством Министарства здравља Републике Србије, Друштво распи-
сује 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:

„У Ж И В А Ј  У  С У Н Ц У,  А Л И  Б Е З Б Е Д Н О !“

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Књижевни састави могу бити у стиховима или прози, за остваривање

лковних радова техника израде је слободна.
Радове предати најкасније до 1. априла 2014. године на адресу

Друштво Србије за борбу против рака, 11000 Београд, Пастерова 14.
Стручни жири ће одлучити о наградама за књижевне саставе и ликов-

на 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 УЧЕ-
НИКА. У пропратном писму молимо Вас да назначите број ученика који су
учествовали на овом конкурсу, адресу школе, место, поштански број и теле-
фон школе – директора.

СРЕЋАН И УСПЕШАН РАД!

Председник Друштва Србије за борбу против рака
Проф. Др Слободан Чикарић
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Рукопис проф. др Слободана
Чикарића „Преко трња до звезда”
представља својеврсну трилогију.
Аутор је три књиге спојио у једну.
Прва се односи на лични живот и
животни пут од места рођења
(Дубица) до Београда и на профе-
сионални развој аутора од народног
лекара опште праксе до признатог
онколога. Истина, живот и рад су
испреплетани, али нигде као у овом
рукопису није показано професио-
нално сазревање и домети аутора у
једној новој грани медицине – онко-
логији. Друга се односи на оснива-
ње и рад посебне институције,
Радиолошког односно Онколошког
института. Аутор и ова институција,
која је мењала име и организационе
облике, готово су истовремено
расли и развијали се. На крају трећи
сегмент рукописа аутор је посветио
Друштву Србије за борбу против
рака, његовој историји, а посебно
активностима у периоду од када је
аутор и председник Друштва.
Спајањем сећања на детињство,
страдање у рату и ожиљци који су
на дечју психу оставили трауматич-
ни догађаји из Другог светског рата,
посебно сурови и дивљи злочини
усташа, са доласком у Београд,
завршетком школовања, почетним
годинама лекарског стажа у провин-
цији, повратком у Београд и раз-
војем успешне каријере, и дела који
говори о развоју и раду институција

и Друштва за борбу против рака,
аутор је написао занимљиву и
вишеслојну аутобиографију у којој
се преплиће лично и професионал-
но.

Када прочитате рукопис упо-
знаћете аутора и судбину његову и
његове породице. То је типична суд-
бина српске породице у Хрватској у
20. веку, породице која је прошла
пакао усташке владавине и којој су
сећања на страхоте враћена свом
силином деведесетих година када су
после великих парола о братству и
јединству, равноправности Срба у
Хрватској, југословенству, на крају,
сведена на наставак траума и стра-
дања Срба на тим просторима из
1941–1945. Стиче се утисак као да је
страдање процес а суживот у миру
интервал, односно интермецо или
предах до нових сукоба и страдања.
Аутор је живео у неколико места,
два или три, највише у Београду, у
једној држави која је за његовог
живота променила назив најмање
осам пута. То показује динамику
односа развоја и деструкције
Југословенске државе и разуме се,
одраз на живот обичног човека.
Посебно ако се има у виду трагично
искуство породице Чикарић у
Хрватској, у усташкој независној
држави.

„Живео сам у двадесетом веку
безмало 65 година (рођен
14.11.1936). Тај век је донео нашој

Преко трња до звезда



цивилизацији велики прогрес, али и
велика зла људском роду. Судбина
је хтела да моја животна стаза про-
лази кроз предворје пакла, а тај
пакао су створили људи, и велико је
чудо да сам остао у животу.
Вероватно су богови умешали прсте
и спречили да упаднем у пакао, како
би ми омогућили да испричам ову
причу. Извукавши се из смртне
опасности, кренуо сам путем који ме
је довео скоро до звезданог просто-
ра. 

Међутим, тај трагични део живота
захтева веома пажљив приступ и са
великим пијететом да обратим
пажњу на моје сапутнике на друму
живота и смрти, чија је животна
стаза скренула у пакао”, пише аутор.
Зато је аутор књигу посветио деци
Дубичке општине (Банија) која су
побијена у усташким логорима
Независне државе Хрватске
1941–1945. године, и својој породи-
ци: оцу Стевану који је погубљен у
Judgenlageru са Сајмишту у Земуну
1942. године, ближим и даљим
рођацима и свим житељима Дубичке
општине који су изгубили животе у
логорима усташке монструм државе,
Независне државе Хрватске, на челу
са поглавником Антом Павелићем,
како пише аутор.

У делу рукописа који се односи на
страдање Срба наведене су поиме-
нице жртве усташког геноцида над
Србима Дубичке општине (Дубица,
Церовљани, Живаја, Слабиња) од
1941. до 1945. године. Аутор злочи-
ну над Србима Дубичке општине
1941–1945. посвећује посебну паж-
њу. Поред својих дечачких сећања и
казивања других, Чикарић се послу-
жио истраживањима других аутора

о овом злочину. Доноси спискове
страдалих сународника које су при-
купили други аутори којима одаје
посебну похвалу и захвалност.
Посебан део аутор посвећује гено-
циду на Србима у Хрватској
1991–1995, мада се ту ради више о
етничком чишћењу него о класич-
ном злочину геноцида.

Аутор поред слика детињства, од
којих су неке прави драгуљи припо-
ведања и казивања, даје и шири
историјски контекст догађаја и на
свој начин описује велике догађаје
који су имали директан утицај на
његов живот. Поред тога Чикарић је
сведок из прве руке, коме се може
поклонити поверење, о настанку,
развоју, успонима и падовима
српске радиологије и онкологије,
посебно институционалног развоја
од Радиолошког до Института за
радиологију и онкологију где је
радио неколико деценија и одатле
отишао у пензију. 

Не само као радник поменуте
институције већ и као њен руково-
дилац у одређеним тренуцима,
аутор систематизује и истиче подат-
ке и чињинице који су слика рада и
развоја Онколошког института. Ако
изузмемо ускостручна и научна
достигнућа сарадника ове институ-
ције, мислим да нећу претерати ако
кажем да је у овој књизи дата, за
сада, најбоља и свеобухватна исто-
рија радиологије у Србији. Будући
аутори могу критиковати овај део
књиге, али је свакако не могу заоби-
ћи. У сваком случају, имају добру
основу за нова истраживања.

Трећи део односи се на рад у
Друштву за борбу против рака у
Србији и разноврсне мање или веће
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активности које је Друштво спрово-
дило на едукацији и пацијената и
јавности. Посебан део представља
свечана академија поводом 80 годи-
на од оснивања Друштва.

Уместо закључка аутор пише о
повратку у Дубицу 2011. године, у
место у коме је рођен и одакле је
отишао пре више од шездесет годи-
на. Место сећања, снажних успоме-
на, место које сведочи о судбини не
само породице Чикaрић, већ и Срба
у Хрватској. 

Читањем рукописа стиче се ути-
сак да је аутор задовољан сопстве-
ним животом и захвалан Богу што
му је омогућио да напише ову
животну причу која се не може смат-
рати типичном. Изузетно животно
искуство условило је изузетно ауто-
биографско казивање које после
читања делује као изузетно заним-
љива и узбудљива животна и про-
фесионална прича.

Рукопис др Чикарића није обична
аутобиографија и прича о једном
животу и каријери. У њој је и зна-
чајна студија и изузетан допринос
једном сегменту историје српске
радиологије и онкологије. Први пут
на целовит начин реконструисан је
рад и развој ове тако важне гране
медицине у Југославији и Србији.
Рукопис је прожет бројним фотогра-
фијама и факсимилима докумената,
табелама, графиконима и спискови-
ма. Сматрам да рукопис др Чика-
рића превазилази лична сећања и
запажања и да представља значајан
допринос историји медицине, посеб-
но историји значајних институција.
Због тога препоручујем да се руко-
пис публикује и учини доступан
широј јавности.

Проф. др Момчило Павловић


