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Фукушима

Разорно дејство земљотреса и
цунамија 11. марта 2011. године
довело је до катастрофалног раз-

арања Јапана. Ово разарање посеб-
но је дошло до изражаја у нуклеар-
ној електрани Фукушима. Три нукле-
арна реактора су почела да испуш-
тају у слободан простор (земља,
вода, ваздух) радиоактивни отпадни
материјал који се стварао у току
нуклеарног фисионог процеса. Пре-
ко 200 различитих радионуклида
микронских димензија, међу којима
доминирају радионуклиди јод 131 и
цезијум 137 (J-131, Cs-137), ношени
ваздушним и воденим струјама сти-
зали су на велика растојања од нук-
леарних реактора, у првом реду у
Тихи океан и источни део азијатског
континента (Кореја, Кина, Русија).
Посебно место у овом радиоактив-

ном отпадном материјалу заузима,
због своје високе редиотоксичности,
плутонијум 239 (P-239). Овај трану-
рански радионуклид ствара се у нук-
леарном реактору у току нуклеарног
фисионог процеса 92U235 по шеми:

(U – уранијум; n – неутрон;  -
гама; β – бета; Pu – плутонијум).

Плутонијум 239 је трансурански
радионуклид (нема га на земљи)
који емитује алфа честице високе
специфичне јонизације (број јонских
парова на јединици пута) преко које
(јонизације) делује деструктивно на
биолошке системе. Његово време
полураспада је 24.000 година.

Током целе 2011. године, овај
радиоактивни отпадни материјал је
контаминирао ширу околину Фуку-
шиме. Што је одстојање од ове нук-
леарне електране било мање, ризик
од радијације је био већи. Због ове
катастрофе, коју су неки називали
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апокалипсом, многе земље су при-
текле у помоћ Јапану.

САД су бродовима преко Тихог
океана допремале намирнице
појединим јапанским градовима.
Брод „Роналд Реган“ је допремао
намирнице јапанском граду Сендаи,
удаљеном од Фукушиме 60–70 кило-
метара. Брод је поседовао инстру-
менте (дозиметре) за мерење ради-
јације. Утврђено је да је палуба
брода била контаминирана радио-
активним отпадним материјалом
који је стизао из Фукушиме.
Извршена је деконтаминација бро-
да. После истовара робе у граду
Сендаи, брод се вратио у базу.

Међутим, годину дана касније, 79
морнара са брода „Роналд Реган“
поднели су одштетни захтев у изно-
су од милијарду долара (12,5 милио-
на долара по једном морнару) јапан-
ској државној компанији Tokyo

Electric Power Co (TEPCO) и јапанској
влади.

Осам америчких морнара са дру-
гог брода поднело је одштетни
захтев истој компанији. Сваки од
њих тражи 10 милиона долара ком-
пензације за штету и 30 милиона
долара за казнену накнаду. Ови
морнари такође тврде да су били у
зони високог ризика од зрачења.
Доказ: у близини брода пронађене
су рибе које су у себи имале 258
пута већу количину радиоактивног
материјала од дозвољених граница.

Посебан нагласак у овим одштет-
ним захтевима је стављен на пијаћу
воду коју су користили морнари на

америчким бродовима. Наиме, на
бродовима постоје генератори који
морску воду претварају у воду за
пиће. Дакле, радиоактивни мате-
ријал морнари су конзумирали из
ваздуха и пијаће воде.
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Ниједан морнар није оболео од
малигног тумора нити су потомци
ових морнара имали психофизичке
малформације. Али је тужиоцима
била добро позната чињеница да је
од тренутка дејства канцерогеног
агенса до клиничке манифестације
рака потребан латетни период од 5
до 20 и више година. Тај временски
период може бити и дужи код мута-
ције генома и рађања потомака са
психофизичким малформацијама
због сусрета са јонизујућим зрацима
у току пловидбе Тихим океаном ка
обалама јапанских острва.

Милосрдни анђео

НАТО-алијанса је у марту, априлу
и мају 1999. године просула по
Србији 15 тона осиромашеног ура-
нијума (U-238; ВПР 4,5 милијарде
година) и неодређену количину плу-
тонијума 239 (Pu-239; ВПР 24.000
година). Највећа количина овог
радиоактивног отпадног материјала
је просута на Космет и рубно под-
ручје Пчињског округа. Стварала се
радиоактивна прашина микронских
димензија која је, ношена ваздуш-
ним струјама, стизала у све крајеве
Србије, али и Балкана (повећано
зрачење у току ратних дејстава у
Бугарској и Грчкој за 20–30% изнад
природног фона). Ова прашина се
таложила на земљу, доспевала у
површинске воде, биљке, дивље и
питоме животиње. Становници Ср-
бије и Балкана, били су у ситуацији,
у току ратних дејстава (3 месеца),
да конзумирају у већој или мањој
мери, зависно од удаљености од
попришта битке, овај радиоактивни
материјал путем дисајних и диге-
стивних органа и преко коже у којој
се задржавају алфа честице које

емитују уранијум 238 и плутонијум
239.

Како је однос дозе јонизујућег
зрачења и карциногенезе као и
мутације генома стохастичан (и
најмања доза доводи до наведених
феномена), индукција рака и мута-
ције генома је могућа и са најмањом
количином радиоактивног мате-
ријала. НАТО-алијанса је бацила на
Србију 15 тона осиромашеног ура-
нијума 238 или 186 гигабекерела
(GBq) што чини 18,6 хиљада бекере-
ла (Bq) по једном становнику Србије
укључујући и Косово и Метохију.
Дозвољено је конзумирати пијаћом
водом свега 80 Bq U-238 годишње
по једној особи.

Пратили смо кретање стопа инци-
денције и морталитета од малигних
тумора у централној Србији од 2001.
до 2009. године и у Србији (централ-
на Србија и Војводина) од 2010. до
2011. године. У наведеним интерва-
лима стопа инциденције у Србији се
повећавала за 2% годишње, а мор-
талитетна стопа за 2,5%.

Али је стопа инциденције леуке-
мија/лимфома (C81-C96) након про-
сечног латентног периода (7,5 годи-
на) од бомбардовања Србије, 2006.
године порасла 80% у односу на
2001–2005. годину. Та разлика
(2001. v.s. 2006) је високо стати-
стички сигнификантна и није се слу-
чајно десила. Пре 7,5 година неки
канцерогени агенс/и је/су контами-
рао/ли животни миље 5,5 милиона
становника централне Србије који
је/су индуковали канцерогенезу
леукемија/лимфома. То сигурно ни-
су били фактори ризика као што су
старост и гојазност становнника
централне Србије. Једна нација не
може енормно да се угоји и остари
за 3–4 и више месеци о чему говоре
поједини стручњаци и „стручњаци“.
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Графикон 1 и 2 непобитно дока-
зују да су 15 тона уранијума 238 и
неодређена количина плутонијума
239 одговорни за статистички висо-
ко сигнификантни раст стопе инци-
денције и моталитета од леуке-
мије/лимфома у Србији, у периоду
2006–2011. година. По аналогији са
инциденцијом/морталитетом леуке-
мија/лимфома, високи раст стопе

инциденције и морталитета солид-
них малигних тумора (95% свих
малигних тумора) може се очекива-
ти после 2014. године (завршетак
просечног латентног периода за ове
неоплазме).

Амерички морнари су се нашли у
зони високог ризика од радијације
2011. године, не својом кривицом,
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Графикон 1. Број новорегистрованих случајева од леукемије/лимфома
(C81-C96) у Републици Србији (7,2 милиона становника) у 

периоду 2001–2011. година

Графикон 2. Број умрлих случајева од леукемије/лимфома (C81-C96) у
Републици Србији (7,2 милиона становника) у периоду 2001–2011. година



због чега су поднели одштетни
захтев јапанској влади.

Становници Србије су се такође,
не својом кривицом, нашли у зони
(високог?, средњег?, ниског?) ризи-
ка од радијације у марту, априлу и
мају 1999. године. С обзиром на
време полураспада уранијума и плу-
тонијума (4,5 милијарде и 24.000
година), становници Србије се и
даље налазе у зони ризика од
радијације. Уколико би се поднео
одштетни захтев НАТО-алијанси за
10 милиона становника Србије (и
Косово и Метохија) који су се нашли
у зони повећаног ризика од
радијације предочили би се следећи
докази. Доказ 1. Радиоактивни
отпадни материјал пронађен у
Србији. Доказ 2. Енормно повећање
леукемије/лимфома у Србији пред-
стављају конкретну узрочно-после-
дичну везу, а ако би се одштетни
захтев мерио аршинима америчких
морнара (12,5 милиона долара по
једном морнару), онда би сума
новца за 10 милиона становника
Србије износила 125 билиона дола-
ра. 

*Напомена: Овогодишњи буџет
Републике Србије износи 8 милијар-
ди евра.

САД и Јапан су пријатељске
земље. Али то не смета америчким
морнарима који су се нашли у зони
високог ризика од зрачења 2001.
године да јапанској влади поднесу
одштетни захтев.

Србија гради пријатељске односе
са САД и чланицама НАТО-алијансе.
Шта спречава Србију да поднесе
одштетни захтев онима који су одго-
ворни за ситуацију у којој су се
нашли (и даље се налазе) становни-
ци Србије: да се нађу (и налазе) у
зони повећаног ризика од
радијације са евидентираним после-

дицама те радијације (енормно
повећање леукемија/лимфома што
се очекује и код солидних тумора)?

Држава Србија би требало да оду-
стане од одштетног захтева уколико
мисли да су животи америчких мор-
нара много скупљи од живота ста-
новника Србије. У том случају пра-
во, правда, једнакост и све остале
позитивне вредности наше цивили-
зације могу да се баце у Тихи,
Атлантски океан и остала мора. 

Извор:
1) Петковић Слободан: Нуклеарна

агресија као компонента војне
агресије НАТО-а на Југославију,
Злочин у рату, геноцид у миру,
Службени гласник, Београд, 2012.

2) Чикарић Слободан: „Милосрдни
анђео на Балкану”, Злочин у рату,
геноцид у миру, Службени гласник,
Београд, 2012.

3) Чикарић Слободан: Рак у Србији
2001–2011. године, Рак – спречити
открити лечити, број 92, Бео-град,
2014.

4) Муслин Илија: Амерички војници
туже TEPCO, интернет, 10. април
2014.

5) Фехимовић Омер: Морнари америч-
ке морнарице туже Јапан због лага-
ња о зрачењу из  Фукушиме, интер-
нет, 27.12. 2012.

6) ТАНЈУГ: Амерички морнари  тужили
TEPCO, интернет, 28.12.2012.

7) Глас Русије: Амерички осиромаше-
ни уранијум коси Србију, интернет,
6.12.2013.
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Сваке године у свету од рака
оболи више од 10 милиона људи.
Највећа стопа оболевања бележи се
у развијеним земљама. Наиме,
малигне болести су само у малом
проценту (око 10 одсто) резултат
деловања генетских фактора, па се
сматра да већина случајева настаје
под утицајем нашег понашања и
утицаја средине. 

Савремени начин живота подра-
зумева промене у личним навикама,
начину исхране, физичкој активно-
сти као и изложеност све већем
броју штетних утицаја из околине,
што све резултира повећањем ризи-
ка за малигне болести.

С тим у вези, не смемо замемари-
ти ни чињеницу да у Србији сваке
године од рака оболи око 30.000
особа. Код мушкараца, најчешће је
реч о малигним туморима плућа,
дебелог црева и простате, а код
жена то су малигни тумори дојке,
дебелог црева и грлића материце.

Имајући наведене податке у виду
лако је закључити да је превенција
– пола здравља. Зато не треба
пушити, треба водити рачуна о
исхрани, бавити се свакодневно раз-
ним физичким активностима, јести
што више поврћа, воћа и рибе.
Наравно, треба избегавати излага-
ње Сунцу и одлазак у соларијум.
Одлазак код лекара на превентивне
прегледе морао би свима нама да
постане навика. 

Због последица пушења у свету
сваке године умре шест милиона
људи. Фрапантан, али истинит пода-
так који би требао да буде опомена
пре сваког повученог дима. Према

очекивањима стручњака, уживаоци
никотина морају бити свесни чиње-
нице да је у Србији очекивана дужи-
на живота за мушкарце 72, а за
жене 76 година, што представља
осам изгубљених година живота. 

Раније је пушење дувана скоро
било резервисано само за мушкар-
це, док данас нема разлике између
њих и жена у појединим земљама,
међу којима су Аустрија, Данска,
Ирска, Норвешка, Холандија, Шве-
дска и Велика Британија. Слична
ситуација је и у Бугарској, Пољској,
Хрватској и Словенији, где дуван
више користе младе девојке од мла-
дића. 

У појединим земљама свест о
здравственим ризицима од пушења
је незадовољавајућа, а потцењена
је и зависност од дувана.

Зато промовисање здравих стило-
ва живота кроз разне PR и медијске
кампање умногоме доприноси јача-
њу свести када је реч о последица-
ма уживања у дуванском диму и
његове одговорности у настанку
карцинома. 

Када говоримо о превенцији
откривања најучесталијих малигних
тумора, морамо бити свесни чиње-
нице да она подразумева разна
тестирања, утврђивање најбоље
праксе у здравственој заштити веза-
ној за канцер, прикупљање анализа,
упоредивих података и информа-
ција, координирани приступ истра-
живањима везаним за рак...

Скрининг подразумева примену
медицинских тестова у циљу раног
откривања болести, у тренутку када
нису присутни симптоми болести.
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Примери често коришћених скри-
нинг тестова су мамографија (рак
дојке), колоноскопија (рак дебелог
црева) и Папа брис (рак грлића
материце). Програми скрининга зна-
чајно смањују морталитет од рака
грлића материце, рака дебелог
црева и рака дојке. 

Такође, скрининг представља и
препознавање до тада неоткривене
болести, коришћењем скрининг
теста у привидно здравој, тј. асимп-
томатској циљној популацији. Циљ
скрининга рака дојке је смањивање
морталитета, док се са организова-
ним скринингом рака грлића мате-
рице и рака дебелог црева смањују
и инциденција и морталитет.

Организовани скрининг изискује
масовно позивање циљне попула-
ције на тестирање и тумачење скри-
нинг тестова праћено строгом конт-

ролом квалитета и извештавањем.
Организовани скрининг се ради у
циклусима на неколико година (2
или 3, у зависности од врсте скри-
нинга) у складу са епидемиолошким
и демографским подацима, као и
кадровским и финансијским капаци-
тетима.

Како је реч о организационо
захтевном и сложененом процесу,
неопходно је постепено ширити
територију на којој се спроводи у
складу са обезбеђивањем свих
потребних материјалних и финан-
сијских услова, као и едукације
здравствених радника. И ту кључну
улогу имају управо медији. 

Сања Миросављевић

.
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Пoд тeрминoм тумoри глaвe и
врaтa пoдрaзумeвajу сe тумoри гoр-
њих aeрoдигeстивних путeвa, oднo-
снo путeвa крoз кojи вaздух улaзи у
плућa и путeвa крoз кoje сe унoси
хрaнa у oргaнизaм. Ти путeви су
дeлoм зajeднички. У гoрњe aeрo-
дигeстивнe путeвe спaдajу нoсни
хoдник и пaрaнaзaлни синуси, уснa
дупљa и jeзик, свa три спрaтa
фaринксa oднoснo ждрeлa (eпи-
фaринкс, oрoфaринкс и хипoфa-
ринкс), пљувaчнe жлeздe и гркљaн
oднoснo лaринкс. 

Пoд кaтeгoриjу тумoри глaвe и
врaтa нe пoтпaдajу тумoри мoзгa,
тумoри хипoфизe, тумoри мeких и
тврдих мoждaницa, тумoри кoштa-
них структурa лoбaњe, тумoри oкa,
тумoри штитaстe жлeздe и тумoри
кoжe лицa, пoглaвинe и врaтa.
Tумoри oвих oргaнa имajу другaчиjу
хистoлoгиjу кoд тумoрa гoрњих
aeрoдигeстивних путeвa, другaчиjу
клиничку eвoлуциjу и пoдлeжу дру-
гaчиjим мoдaлитeтимa лeчeњa.

Oснoвни хистoлoшки типoви
тумoрa глaвe и врaтa су плaнoцeлу-

лaрни кaрцинoм, нeдифeрeнтoвaни
кaрцинoм нaзoфaрингeaлнoг типa и
мeшoвити мaлигни тумoр (aдeнo-
кaрцинoм). У рeгиjaмa гoрњих aeрo-
дигeстивних путeвa мoгу сe jaвити и
мaлигни лимфoми, дoк су други
типoви мaлигних тумoрa рeтки. 

Дистрибуциja хистoлoшких пoд-
врстa кaрцинoмa прeмa лoкaлизaци-
jи прeдстaвљeнa je нa тaбeли 1.

Вaжнo je знaти дa плaнoцeлулaр-
ни кaрцинoм имa спoру eвoлуциjу,
дa je лoкaлнo инвaзивaн, дa имa
дугaчку eвoлуциjу лoкoрeгиoнaлнoг
ширeњa (примaрни тумoр и рeгиo-
нaлни лимфни чвoрoви) и дa кaснo
мeтaстaзирa. Сa другe стрaнe нeди-
фeрeнтoвaни кaрцинoм нaзoфaрин-
гeaлнoг типa имa брзу eвoлуциjу,
тaкoђe je лoкaлнo инвaзивaн, aли je
eвoлуциja сaмo лoкoрeгиoнaлнoг
ширeњa срaзмeрнo крaткa и мeтa-
стaзирaњe je рaнo.

Фaктoри ризикa зa нaстaнaк тумo-
рa глaвe и врaтa првeнствeнo пoд-
рaзумeвajу хрoничну злoупoтрeбу
aлкoхoлa и дувaнa. Хрoничнo кoри-
шћeњe цигaрa и лулe oдгoвoрнo je
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TУМOРИ ГЛAВE И ВРAТA

Taбeлa 1. 
Дистрибуциja хистoлoшких типoвa кaрцинoмa у oднoсу нa 

примaрну лoкaлизaциjу унутaр гoрњих aeрoдигeстивних путeвa

ЛOКAЛИЗAЦИJA Плaнoцeлулaрни Нeдифeрeнтoвaни Aдeнoкaрцинoм

Eпифaринкс + +++ 0
Нoсни хoдник и синуси +++ 0 0
Уснa дупљa +++ 0 +
Пљувaчнe жлeздe + 0 +++
Oрoфaринкс +++ + 0
Хипoфaринкс +++ 0 0
Лaринкс +++ 0 0
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нajвишe зa кaрцинoмe уснe дупљe и
jeзикa. Хрoничнa злoупoтрeбa цигa-
рeтa нajoдгoвoрниja je зa кaрцинoмe
oрoфaринксa, хипoфaринксa и
лaринксa. Пoсeбни фaктoри ризикa
зa тумoрe нoснoг хoдникa и пaрaнa-
зaлних синусa нису пoзнaти.
Meђутим, пoзнaтo je дa су пojeдини
вируси пoсрeднo или нeпoсрeднo
oдгoвoрни зa нaстaнaк пojeдиних
тумoрa из oвe групe. Epstein Barr-oв
вирус oдгoвoрaн je зa нaстaнaк
нeдифeрeнтoвaнoг кaрцинoмa нaзo-
фaринксa дoк je HPV 16, рeђe HPV 18
oдгoвoрaн зa знaчajaн прoцeнaт
нeкeрaтинизуjућeг плaнoцeлулaрнoг
кaрцинoмa oрoфaринксa укључуjући
тoнзилe. У вируснoj кaнцeрoгeнeзи
кoja je нaпoмeнутa нeмajу никaквoг
учeшћa други фaктoри ризикa кao
штo je хрoничнa злoупoтрeбa дувaнa
и aлкoхoлa. 

Лeчeњe тумoрa глaвe и врaтa je
мултидисциплинaрнo и зaвиси oд
стaдиjумa, лoкaлизaциje, и хистo-
лoшкoг типa.

Нeдифeрeнтoвaни кaрцинoм нa-
зoфaринксa у принципу нe пoдлeжe
хируршкoм приступу вeћ сe у рaним
стaдиjумимa примeњуje зрaчнa тe-
рaпиja, a у oдмaклим кoмбинaциja
зрaчнe и хeмиoтeрaпиje. 

Хeмиoтeрaпиja мoжe бити примe-
њeнa у циљу пoтeнциjaциje рaдиo-
тeрaпиje или кao пaрaлeлaн мoдaли-
тeт прe или у тoку рaдиoтeрaпиje.
Нoдaлнa хирургиja дoлaзи у oбзир
кao salvage прoцeдурa. Oвaj тумoр je
изрaзитo рaдиoсeнзитивaн, aли
углaвнoм ниje рaдиoкурaбилaн. Циљ
хeмиoтeрaпиje у oвoм типу тумoрa je
сaмo дeлoм дa пoтпoмoгнe пoстизa-
њу лoкaлнe кoнтрoлe, a вишe дa
eрaдицирa удaљeнe микрoмeтaстaзe
кoje су oдгoвoрнe зa висoк прoцeнaт
смртних исхoдa.

Tумoри пaрaнaзaлних синусa и
нoсних хoдникa су рeткo oпeрa-
билни бeз вeћих дeфoрмитeтa, a и
тaдa je хируршкa рaдикaлнoст рeткo
пoстигнутa. Збoг тoгa сe уoбичajeнo
примeњуje зрaчнa тeрaпиja пaрa-
лeлнo или прeтхoђeнa хeмиoтeрaпи-
joм. 

Зa oстaлe лoкaлизaциje у рaним
стaдиjумимa (клинички стaдиjум 1 и
2) примeњуje сe кoнзeрвaтивнa
хирургиja или рaдиoтeрaпиja. Иaкo
нe пoстoje рaндoмизoвaнe студиje,
рeзултaти хируршкoг и рaдиoтeрa-
пиjскoг приступa су прaктичнo
jeднaки. Oвo je вeoмa вaжнo кaдa сe
жeли прeзeрвaциja oргaнa a пoсeбнo
кaдa je у случajу лaринкс. Taдa сe
примeњуje кoмбинoвaнo лeчeњe
хeмиoтeрaпиjoм и рaдиoтeрaпиjoм, a
рaдикaлнa хирургиja мoжe дa сe
oдлoжи зa eвeнтуaлнe лoкaлнe
рeцидивe.

Oдмaкли стaдиjуми (клинички
стaдиjум 3 и 4 a-б) мoгу тaкoђe дa
буду лeчeни хируршки aли у знaт-
нoм брojу пaциjeнaтa у кojих пoстo-
je фaктoри ризикa зa рeцидив (мул-
типнo нoдaлнo зaхвaтaњe, нoдaлнo
eкстрaкaпсулaрнo ширeњe, мaрги-
нaлнa рeсeкциja итд) нeoпхoднa je
пoстoпeрaтивнa зрaчнa тeрaпиja или
зрaчнa тeрaпиja сa пoтeнциjaциjoм
Цисплaтинoм. Укoликo би хируршки
приступ биo мултилaнтaн или je
нeмoгућ примeњуje сe кoнкoмитaнт-
нa хeмиo-рaдиoтeрaпиja и oнa je
суштински стaндaрдaн приступ у
нeрeсeктaбилних пaциjeнaтa. Зрa-
чнa тeрaпиja мoжe дa будe примe-
њeнa истoврeмeнo сa Циплaтинoм
или сa Цeтуксимaбoм. 

Meтaстaтскa фaзa свих кaрцинoмa
гoрњих aeрoдигeстивних путeвa
пoдлeжe систeмскoм тeрaпиjскoм
приступу, aли je брoj рaспoлoживих



хeмиoтeрaпиjских и биoлoшких aгe-
нaсa oгрaничeн.

Пojeдини пaциjeнти нису дoбри
кaндидaти зa примeну зрaчнe тeрa-
пиje у инициjaлнoм приступу и тo
укoликo имajу мaсивнe нeрeсeктa-
билнe нoдaлнe мeтaстaзe прeчникa
вeћeг oд 6 цм, инфилтрaциjу кoжe,
квaлитeт кoжe кojи прeти дa у тoку
зрaчeњa рaзвиje eгзулцeрaциjу или
пaк укoликo имajу вeћ пoстojeћу
aктуeлну eгзулцeрaциjу. У тим слу-
чajeвимa мoжe сe примeнити индук-
циoнa oднoснo нeoaдjувaнтнa
хeмиoтерaпиja чиjи je циљ oмoгу-
ћaвaњe рaдикaлнe зрaчнe тeрaпиje
или хeмиo-рaдиoтeрaпиje сa курa-
тивним пoтeнциjaлoм. 

Нeoaдjувaнтнa хeмиoтeрaпиja мo-
жe дa дoвeдe дo смaњeњa вoлумeнa
нoдaлних мaсa и пoбoљшaњa квaли-
тeтa кoжe у плaнирaнoм зрaчнoм
пoљу. У пojeдиних пaциjeнaтa ини-
циjaлнo нeрeсeктaбилнe нoдaлнe
мaсe мoгу дa пoстaну рeсeктaбилнe,
тe сe прe зрaчнe тeрaпиje мoжe урa-
дити нoдaлнa дисeкциja штo знaтнo
пoбoљшaвa eфикaснoст кaсниje
зрaчнe тeрaпиje.

Инициjaлнa oбрaдa пaциjeнтaтa
увeк мoрa дa пoдрaзумeвa клинички

прeглeд и лoкaлнo испитивaњe прo-
ширeнoсти путeм CT-a или бoљe
NMR-a. Oстaлe диjaгнoстичкe мeтoдe
кoристe сe схoднo клиничкoj симп-
тoмaтoлoгиjи. Eфeкaт примeњeнe
тeрaпиje прoцeњуje сe истим мeтo-
дaмa кojим je извршeнa прoцeнa
прoширeнoсти. У тoку прaћeњa
пaциjeнтa истa испитивaњa вршe сe
у oдрeђeним врeмeнским интeрвa-
лимa рaди рaнe дeтeкциje излeчивoг
лoкaлнoг рeцидивa или eвeнтуaлнo
oткривaњa нoвoг мaлигнитeтa у прe-
дeлу гoрњих aeрoдигeстивних путe-
вa штo ниje рeткa пojaвa у oвих
пaциjeнaтa. Пoсeбну пaжњу трeбa
обратити нa пoслeдицe сaмoг тумo-
рa и тeрaпиjских пoступaкa кoje сe

oдрaжaвajу нa функциjе дисaњa и
гутaњa. Фoниjaтриjскa рeхaбилитa-
циja индикoвaнa je у бoлeсникa у
кojих je урaђeнa тoтaлнa лaрингeк-
тoмиja. Eвaлуaциja функциje штитa-
стe жлeздe спрoвoди сe у свих
бoлeсникa у кojих je извршeнa зрaч-
нa тeрaпиja прeдeлa врaтa.

Прoф. др Свeтислaв Jeлић
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Taбeлa 2. Вируснa eтиoлoгиja тумoрa глaвe и врaтa

ЛOКAЛИЗAЦИJA Epstein-Barr вирус HPV 16 и HPV 18 Нaпoмeнa

Eпифaринкс +++ 0 Сви нeдифeрeнтoвaни 
кaрцинoми

Нoсни хoдник и синуси 0 0 /
Уснa дупљa 0 0 /
Пљувaчнe жлeздe 0 0 /
Oрoфaринкс 0 ++ 20–80% плaнoцeлулaрни 

бeз кeрaтинизaциje
Хипoфaринкс 0 0 /
Лaринкс 0 0 /



• Појава плеуралног излива може
да представља озбиљно стање. 

• У једној половини случајева
плеурални излив онколошких
болесника није у вези са шире-
њем малигног тумора.

• Настанку плеуралног излива
доприносе пад имунитета, инфе-
кције, попуштање срца, болест
јетре и бубрега.

Плеурални излив или накупљање
течности у плеуралном простору је
компликација различитих болести и
стања. Епидемиолошки, учесталост
појединих његових узрока варира у
зависности од животног доба болес-
ника, расе, времена посматрања и
географског подручја. Уочена је
динамика учесталости појединих
врста излива: раније најчешћи
туберкулозни, у многим земљама
уступа место малигним и изливима
услед попуштања срца.

Где се налази плеурални про-
стор?

Плућна марамица (латински,
pleura), својим унутрашњим листом
обавија плућа, а спољашњим обла-
же зид грудног коша. Код здравих
особа ова два листа при дисању
лако клизе један преко другог
захваљујући танком слоју плеуралне
течности која се (као и сузе) непре-
кидно ствара и отиче, апсорбује се.
У неким промењеним околностима,
количина створене течности је већа
од оптималне или, пак, течност не
може довољно брзо или не може
уопште да отиче, па почне да се

накупља између листова плеуре.
Тим раслојаваљем листова се ствара
плеурални простор, који код здра-
вих особа, практично и не постоји у
правом смислу. Физиолошка количи-
на плеуралне течности није већа од
200 милилитара.

Симптоми и знаци 

На појаву плеуралног излива ука-
зује кашаљ, у почетку бол у груди-
ма, који се појачава при дисању и
кашљу, каткад повишена температу-
ра и малаксалост. Како се количина
течности повећава, главна тегоба
постаје гушење и недостатак вазду-
ха уз осећај замора, не само при
напору и ходу, већ и при мировању.
Особа обично лежи на болесној
страни, како би лакше дисала.
Уколико је попуштање срца узрок
појаве излива, болесник избегава да
легне или тражи више узглавље. 

Пошто добије податке о тегобама
од болесника, лекар иза прегледа
може да посумња на постојање
плеуралног излива и затражи ренд-
генски снимак који ово потврђује.
Осим стандардне радиографије
грудног коша, од користи је снимак
у профилној пројекцији, а посебно у
лежећем положају болесника на
страни излива. Овом последњом
методом (снимак у латералном деку-
битусу) може лако и једноставно да
се стекне увид у постојање и
количину слободне течности између
два листа плућне марамице и плани-
ра дијагностички поступак. За ову
процену у већини случајева није
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ПЛЕУРАЛНИ ИЗЛИВ 
– накупљање течности између

листова плућне марамице –



неопходна компјутеризована томо-
графија грудног коша. 

Плеурална пункција

Када је установљено да течност у
плеуралном простору постоји, да је
слободна и да је има довољно за
безбедну дијагностику, приступа се
плеуралној пункцији, тзв. торако-
центези, основној процедури којом
се добија узорак течности за анали-
зу. Најпре се посматра изглед
добијеног излива – да ли је бистар
или замућен, какве је боје, има ли,
евентуално, примеса крви. Уколико
својим изгледом подсећа на млеко,
вероватно постоји оштећење глав-
ног грудног лимфотока па се сама
лимфа излива у плеурални простор.
Ово ретко стање може да настане и
после повреде. Изливи услед обо-
љења панкреаса, такође имају своју
карактеристичну боју а садрже пан-
креасне ензиме. Гнојни процеси дају
замућен изглед изливу и често имају
непријатан мирис. 

Лабораторијска анализа излива

Добијени узорци плеуралне теч-
ности упућују се на анализу у биохе-
мијску, микробиолошку и патохисто-
лошку лабораторију. Тако, биохе-
мијском анализом, на основу садр-
жаја протеина и одређених ензима,
може да се закључи о томе да ли
плеурални излив настаје због
попуштања срца, оштећења јетре
или бубрега, или је последица
бројних обољења саме плеуре и
околних структура. У овом другом
случају се ради о тзв. ексудату. Тада
се, уз ретке изузетке, ради дефини-
тивне дијагнозе, ради биопсија
плеуре. Микробиолошки преглед
указује на евентуалне биолошке
узроке запаљења плеуре (бакте-

рије, укључујући бацил туберкуло-
зе, вируси, гљивице, паразити),
односно, на пропратну појаву уз
запаљење плућа. 

Цитолошки преглед открива тип
ћелија које се налазе у седимету
излива, а на основу њиховог изгле-
да може да се закључи да се ради о
ћелијама са морфолошким особина-
ма малигних ћелија. Каткад и само
комбинација различитих ћелија
може да укаже на одређену врсту
запаљења.

Биопсија плеуре

Уколико плеуралном пункцијом и
поменутим анализама није могуће
да се расветли узрок плеуралног
излива, поготову када је у питању
ексудат, уобичајено се примењује
тзв. слепа биопсија плеуре, која је
постала стандард у прибављању
узорака ткива за патохистолошки
преглед. Она се изводи пункцијом
иглом кроз кожу у локалној анесте-
зији. Специјална игла има савијен
крај – кукицу, којом се при извлаче-
њу игле добијају комадићи спољаш-
њег листа плеуре за патохистолош-
ки преглед. 

У данашње време су на распола-
гању и модерни инструменти за
торакоскопију, који се све више
користе. Кроз мали рез, оптичким
цевастим инструментом може да се
уђе у плеурални простор, осветли се
и пажљиво посматра плућна мара-
мица. Потом се са евентуално уоче-
не промене директно узима мате-
ријал за патохистолошки преглед.
Док се код претходне тзв. слепе
биопсије узорци узимају насумце,
без контроле оком, плеуроскопија
омогућује циљано узимање узорка
са виђеног патолошки измењеног
места, чиме се повећава вероватно-
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ћа позитивног патохистолошког ре-
зултата. Примењује се као следећа
метода у случају да слепа биопсија
није разјаснила природу болести.

Плеурални излив онколошких
болесника

Ексудативни плеурални излив је
чест у клиничкој пракси пулмолош-
ких установа, а његови најчешћи
узроци су запаљење, туберкулоза и
малигнитет. Појава плеуралних из-
лива онколошких болесника је посе-
бан проблем и каткад представља
озбиљно стање. Малигни плеурални
излив настао као поседица ширења
постојећег тумора виђа се у око
50% случајева. Његов најчешћи
узрок је карцином плућа (40%),
друге малигне болести (24%), док је
у 15% случајева узрок пнеумонија –
запаљење плућа. 

У једној пулмолошкој установи у
Београду анализована је група
болесница лечених од карцинома
дојке код којих се појавио плеурал-
ни излив. Резултати су показали да
се у једној половини свих случајева
није радило о последици карцинома
дојке и његовим метастазама у
плеуру, већ најчешће о запаљењу –
неспецифичном и специфичном
(туберкулозном) изливу, односно,
парапнеумоничном. О паду имуни-
тета онколошких болесника па тиме
и већем ризику од настанка активне
туберкулозе, било је речи у једном
од претходних бројева нашег часо-
писа. Пад имунитета носи и већу
склоност од настанка атипичних
пнеумонија. Око 15–20% случајева
атипичне пнеумоније чији су изази-
вачи Mycoplasma pneumoniae и
Chlamydia pneumoniae, компликује
се плеуралним изливом. Спектар
узрока излива може да буде сложе-

нији уколико је онколошки болесник
HIV-позитиван (заражен вирусом
стечене људске имунодефицијен-
ције).

Појава плеуралног излива код
онколошких болесника захтева
озбиљан приступ дијагностици овог
стања у сваком поједином случају,
јер од узрока зависи исправан тера-
пијски приступ и успешност лечења.

Проф. др Драгица Пешут
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II награда: 
Виктор Вадоц, 1. разред 

Гимназија и економска школа
„Доситеј Обрадовић“, 

Бачка Топола
Ментор: Каталин Јанковић



Преко 3500 ученика учествовало
је ове године у 43. по реду наград-
ном ликовном и литерарном конкур-
су са темом: „Уживај у сунцу али
безбедно“. Додела награда учени-
цима чији су радови, по мишљењу
жирија, били најбољи, одржана је 2.
јуна 2014. у свечаној сали
Скупштине града. 

Друштво Србије за борбу против
рака већ 43 године организује
акцију „Млади у борби против рака“.
Ове године, тема наградног конкур-
са била је: „Уживај у сунцу али без-
бедно “. 

Литерарне и ликовне радове
радило је преко 3500 ученика основ-
них и средњих школа.

Школе су одабрале и послале
Друштву 138 литерарних и 159
ликовних радова од којих су ликов-
ни жири и литерарни жири изабрали
најбоље. 

Литерарни жири чинили су проф.
др Александар Јерков – председник,
проф. др Михајло Пантић и  проф.
Весна Војводић Митровић. 

Ликовни жири чинили су проф.
Селма Ђулизаревић – председник,
проф. Бранимир Карановић и проф.
Љиљана Ћингул, историчар уметно-
сти. 

Додела награда одржана је, као и
претходних година, у свечаној сали
Скупштине града. 

Поред проф. Слободана Чика-
рића, председника Друштва, присут-
не је у име домаћина поздравила
Ирена Вујовић, помоћник градона-
челника за друштвену делатност.

Након доделе награда од првог
до трећег места за ученике нижих и

виших разреда основних школа и
ученике средњих школа, сви прво-
награђени ученици добили су и
награде изненађења – мобилне
телефоне. 

Посебне награде додељене су
школама које већ годинама уче-
ствују у акцији Друштва и које,
захваљујући ангажовању професора
књижевности, шаљу изузетно ква-
литетне радове. 

За пријатну атмосферу побринули
су се професор Никола Рацков, „сце-
нариста“ и водитељ целокупне
свечаности.

Изузетно нам је драго што је и
овогодишња акција „Млади у борби
против рака“ прошла успешно.
Захваљујемо се свим ученицима и
професорима који су учествовали у
акцији и члановима жирија који су
имали изузетно тежак задатак да од
тако великог броја радова одаберу
најбоље. 

Захваљујемо онима који су нам
помогли у реализацији свечане
доделе награда: Скупштини града
која нам је традиционално уступила
предивну свечану салу и приредила
коктел, професору Николи Рацкову
и тонмајстору Дарку Ждерићу.

Др Ана Јовићевић
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Свечана 
додела награда ученицима
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Описана као један од најчешћих,
сталан и забрињавајући симптом у
палијативном лечењу, Xerostomia
(ксеростомија) је рангирана као чет-
врти проблем после бола, диспнеје
и терминалне респираторне конге-
стије. На конгресу у Амстердаму
посвећеном канцеру  приказана је
свеобухватна презентација овог
симптома, почев од истраживања до
третмана. 

Ксеростомија је нешто чему треба
посветити већу пажњу, то је стање
које карактерише више од сувих
уста. То није симптом који угрожава
живот пацијента, али је симптом
који му значајно мења живот.

Сува уста настају као последица
оштећења пљувачних жлезда кан-
цером, због смањења лучења пљу-
вачке и због оштећења слузокоже
усне дупље. Тегобе доводе до анк-
сиозности и депресије пацијената.
Постоји дубоко неразумевање ефек-
та ксеростомије на болесника. То
није само физички симптом, већ она
утиче на социјални и психолошки
живот особе која се лечи. Пљувачка
је нешто што је човеку дато. Ако је
нема у устима настају многи пробле-
ми. Не може се храна адекватно
сажвакати и омекшати, те се особа
мора форсирати да пије више воде
или друге течности. Затим, тешко је
адекватно говорити, постоје речи
које се не могу изговарати. Као
резултат тога особе се стиде, посеб-
но у јавности и не могу се ангажова-
ти. Ако неко изгуби говор, то је
попут ампутације једне ноге. 

Недавна истраживања повећала
су употребу субституената пљувач-

ке у третману ксеростомије. То су:
замена за пљувачку у облику спреја,
интегрисани системи који штите
слузокожу уста, помагала која служе
као орални резервоари, традицио-
нална акупунктура, а резултати који
се постижу су обећавајући. Такође
се саветује више холистички при-
ступ проблему и интердисциплинар-
но специјализовано лечење паци-
јената.

Xerostomia – an „orphan“ waiting for
adoption. EONS Magazine, Winter
2013, pg 11.

Др Јелена Бокун
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- симптом сувих уста
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То што гором прелива своје нити
и разноси сјај росом окупаног лица земље плодне,

са кладенца ће свежину испити
и расути семе биљке благородне.

А лети, у струји Сунчевог праха,
трепери круница бисера белих,

па блаженом руком подаје звезди
моћ дечјег даха,

да ужива у игри што веселије.

И док влатима нежних грива
милује обронке танке и меке руб,

вечности бескраја поздраве ветру шаље
преко шљивика, ливада и далеких њива.

Разливајући се по бескрају,
из својих је жарких нити изнедрила бол

да продире у поре,
па све дубље и дубље, шире и шире,

боцкајући мекани кожни слој
оставља траг у виду старачке боре,

а ситне парчиће наизглед неуништивог штита раздире.

Али врелом духу летњег пакла
што у вулкану дубоку бразду као рану урезује,

пркоси само опрез на сунцу,
ОПРЕЗНО ПРЕД СУНЦЕ, није као раније.

И док игра погледа кида свој звездани пут
ја тражим вихор плаветнила у искри зенице,

па ту, баш ту, у оклопу моме,
где и паперјем ушушкана срећа тка свој топли скут

ветар игра игру сунчевог зрака
и благо њише влати зелене пшенице...

Прва награда
Душан Мирчић VIII/1

ОШ „Ђура Јакшић“, Зајечар
Ментор: Милена Стојановић

Mladi u borbi protiv raka

„УЖИВАЈ У СУНЦУ АЛИ БЕЗБЕДНО“ 



Радујем се што ћу провести једно-
дневни излет у друштву дивних
особа, чланова лесковачког Клуба
онколошких болесника, клуба којим
руководи блага, али сигурна рука
Зорице Менковић, социолога. Мар-
шута екскурзије и овог пута добро
изабрана: манастир у Раковици,
посебно посета цркве Светог
Нектарија, заштитника онколошких
болесника, затим Бели двор на
Дедињу и, за крај, разгледање
Авалског торња. Богат програм за
један дан!

Аутобус креће у раним јутарњим
часовима. Али, време нам није
наклоњено. Почиње кишица која се
претвара у пљусак. Млазеви кише се
сливају у крупним капима низ ауто-
буска окна. Наликују на сузе.
Ћутљиви смо, али не и нерасполо-
жени. У мислима смо са светињама
које ћемо прво посетити. То нам
улива неки душевни мир и спо-
којство. Правимо паузу код Велике
Плане. Освежавамо се кафом и
„кишом росуљом“.

Ускоро стижемо у манастир и
даље у пратњи кише. Још увек под
кишобранима, у дугим сукњама и са
марамама које добијамо на улазу у
порту, једва се препознајемо. То нас
весели. Весели нас и лепо двориште
уређено са пуно маште и стила: леје
цвећа, руже сабљарице предивних
боја. Све то као под конац.

С обзиром на то да је патријарх
Павле сахрањен у порти манастира,
прво са дубоким наклоном одајемо
пошту том „свецу за живота“, „бого-
човеку“. Споменик је од белог мер-
мера, леп, једноставан. Све је бес-
прекорно чисто. Једна млада мона-

хиња нас дочекује и занимљиво
приповеда о настанку манастира
посвећеном арханђелима Михаилу и
Гаврилу. Са напетом пажњом прати-
мо њене речи о вишевековној исто-
рији овог здања.

У комплексу манастира налази се
црвка Светог Нектарија у којој је
похрањен део његових светих мош-
тију. Посета овој цркви је главни
циљ наше екскурзије, јер клуб из
Лесковца слави славу Светог
Нектарија, чудотворца, исцелитеља
онколошких болесника и овде се с
разлогом дошло на поклоњење. У
цркви се редовно одржавају литур-
гије – молитве за болесне, односно
за здравље. Посета овом светом
месту оставила је на све нас дубок,
неизбрисив утисак.

У непосредној близини је и црква
Свете Петке. У њој се налази чесма
са лековитом водом. По препоруци
монахиње да је добра за очи, умива-
мо се њом и пијемо је са задовољ-
ством. Орни, продужавамо пут.
Киша престаје да пада, чак се појав-
љује и сунце, најпре бојажљиво, а
затим греје све јаче и омогућава нам
да по лепом времену разгледамо
следећи предмет нашег интересова-
ња: Бели двор.

Окупан сунцем, приказује нам се
у свој својој белини (мермер је са
острва Брача). Окружен зеленилом,
поносно се уздиже на највишем бре-
жуљку Дедиња. Дочекује нас водич,
историчарка уметности, која, воде-
ћи нас кроз цео дворски комплекс,
својом занимљивом беседом о
краљу Александру I, кнезу Павлу,
уметничким вредностима ове творе-
вине, заокупља сву нашу пажњу.
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Присуствујемо својеврсном часу
историје. Ослушкујемо гласове про-
шлости. Гледамо шта је остало од
негдашњег сјаја, раскоши ове зна-
менитости која је незаобилазан
историјски споменик, али и споме-
ник културе. Напуштајући га, про-
жима нас, ипак, и неизбежно осећа-
ње пролазности.

После ручка у једном етно ресто-
рану на Авалском путу и пријатне
шетње кроз шуму, „зове“ нас обнов-
љен Авалски торањ који и сада, као
ремек-дело архитектуре, остаје је-
дан од заштитних знакова Београда,
блистајући у својој лепоти и величи-
ни. Храбро се пењемо на Видиковац,
на 122 м висине. Пред нама се ука-
зује панорама Београда по лепом
времену.

По лепом времену се и враћамо у
Лесковац, пуни лепих утисака. Да,
био је ово излет који ћемо памтити
целог живота.

Проф. Љиљана Јањић
Пријатељи Клуба онколошких

болесника Лесковац
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У Букурешту је од 20 до 22. јуна
одржана редовна годишња скупшти-
на ECPC (Европска коалиција
пацијената лечених од рака). ILCO
Србије се први пут прикључио члан-
ству далеке 2005. године у Љуб-
љани. Као резултат десетогодишњег
рада удружења са седиштем у
Бриселу наведено је повећање све-
сти о утицајима на доступност боље
здравствене заштите лечених од
рака у Европи, постигнуто је да
стручњаци у већој мери консултују
удружења пацијената при доноше-
њу важних одлука у вези лечења, и
да лечене особе утичу на креирање
права на бољи живот са болешћу
кроз боље законе и укључивање у
живот заједнице.

Има много проблема око неста-
шице лекова за лечење малигне
болести нарочито у земљама источ-

не и јужне Европе (махом се користе
генерички лекови који су јефтинији
уместо лекова који су прошли сва
потребна испитивања), такође се
често до лекова долази на црном
тржишту. Ипак, као практични
резултат наведено је да ниједан
важан стручни састанак, па ниједна
одлука се више не доноси без гласа
и мишљења особа које се лече.
Особе из Европске уније оболеле од
малигне болести могу да се лече у
установи којој год желе, уколико
имају пребивалиште у тој земљи.
Неретко, да би добили квалитетнији
третман, пацијенти из разних зема-
ља ЕУ за време лечења промене
адресу, промене државу.

Наглашена је важна подршка
стручњака у удружењу лечених који
боље познају природу проблема
пацијената и могу да помогну у
налажењу решења. Занимљиви су
пројекти овог удружења који почи-
њу са реализацијом у Европи, где
пацијенти примају хемиотерапију у
кућним условима и преко рачунара
су кроз програм повезани са својим
лекаром. Уколико имају тегобу ус-
лед терапије, позивом на жути
аларм добију савет мејлом како да
себи помогну услед неке лакше нус-
појаве, а ако сигнализирају позив
преко црвеног аларма, тада лекар
излази у кућну посету.

На овом састанку су учествовали
и представници земаља из окруже-
ња, удружења из Словеније, Хрва-
тске, Македоније са којима смо се
посебно дружили износећи своја
искуства. Велико задовољство и
изненађење је било када смо даро-

ЕВРОПСКА КОАЛИЦИЈА
ПАЦИЈЕНАТА ЛЕЧЕНИХ ОД РАКА
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вали брошуре о нашој лепој Србији
председнику ECPC Francesku De
Lorencu, директорки ECPC Mihaeli
Militaru, и члану борда Francesku.
Срдачан је био сусрет и вечера са
старим пријатељем ILCO Србије
нашим Стевом Лепојевим од 90 лета

који живи и као пензионисани нови-
нар брине да се очува традиција
Срба у Букурешту. 

Снежана Милојевић Смиљанић



Била је дуга зима, чини ми се
најдужа за мојих осамнаест година.
Бели снежни покривач донео је и
ванредну ситуацију, али сада су ти
дани иза нас. Жедна земља напила
се отопљеног снега и као да је
доживела невиђено прочишћење.
Изашло је сунце иза брда, дало
снагу зеленој трави.

Све почиње поново, помислила
сам посматрајући свој одраз у рет-
ровизору, док се са родитељима
возим ка својој старој кући. Кући у
којој сам живела од рођења, за коју
ми је везано цело детињство, све
док отац није добио понуду за посао
у иностранству. Отишли смо пре пет
година, а сада се враћамо. Дубоко
сам уздахнула покушавајући да се
сетим својих другарица, места на
којима смо се окупљали, сваког
цвета у дворишту... Али те слике су
ми одавно избледеле из сећања, као
да су део неког другог живота. Све
осим једне... Марко, помислила сам
док су ми се усне шириле у благ
осмех, шта ли је са њим? Минути су
пролазили као секунде, а сати као
минути и била сам све ближе старом
животу. Мало сам придремала, али
пробудило ме је нагло скретање
кола. И пре него што сам отворила
очи, знала сам да је то кривина на
почетку моје некадашње улице.
Осетила сам како ми руке благо под-
рхтавају, када су се кола зауставила
испред капије. Све је изгледало
исто, а опет, било је тако другачије.

Села сам на травњак и загледала
се у кућу преко пута улице. И она је
деловала исто. Иста стаза, исто

цвеће, исто дрво испред прилаза,
исто светло упаљено у соби која је
некада била његова. Питала сам се
– ко сада борави у тој кући?
Претпостављам да он сада студира,
да је отишао из овог места. Бар је
увек говорио да ће то урадити. Он је
сада сигурно негде далеко и ...
нисам стигла ни да завршим мисао,
када су се врата на кући отворила.
На њима се појавио Марков друг
(бар сам тако мислила), ипак, про-
шло је пет година, дуг период, а
после њега главом и брадом – ОН.

У тренутку сам се следила и брзо
појурила ка кући, кад сам зачула
тако познат глас: „Каћа, јеси ли то
ти?“. Окренула сам се. Пошто нисам
могла да дођем до речи, само сам
климнула главом и поцрвенела.
Марко је звучао одушевљено!
„Стварно си стигла! И човече, изгле-
даш тако... другачије! Шта су ти
тамо радили?“. Стидљиво сам се
осмехнула и слегла раменима. А
онда сам додала да ми је драго што
смо се срели, али да морам ући у
кућу и оставила их да стоје у дво-
ришту. Е Каћа, која си ти глупача!
„Желим што пре да обришем праши-
ну у својој соби и због тога морам
унутра“, цитирала сам свој хит изго-
вор и почела гласно да се смејем.

Смех је утихнуо. Желела сам да
будем далеко одавде, не знам зашто
сам уопште пристала да се вратим.
На Марка гледам као на стару кли-
начку љубав, али чињеница да су ме
облиле топлина и језа када сам га
видела, говорила је супротно. Пред
очима су ми пролазиле слике:
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Mladi u borbi protiv raka

„УЖИВАЈ У СУНЦУ АЛИ БЕЗБЕДНО“ 
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лежим на кревету, грлим јастук и
јецам, јер сам сазнала да ме је он
назвао глупом клинком и да има
нову девојку, доста старију од мене.
Испунила ме је туга, а то ми се сва-
како није допало. Из размишљања
ме је тргао глас: „Знао сам да ћу те
овде пронаћи“. Одвојила сам поглед
од реке испред себе и окренула се у
правцу одакле се зачуо глас. Био је
то Марко. Није било потребе да га
питам како је знао да ћу бити овде,
јер ово је некада било његово оми-
љено место, па самим тим и моје.
Пратила сам га сваки пут и сатима
посматрала, питајући се о чему раз-
мишља тако загледан у даљину.
Због тога сам само климнула главом,
без речи. Сео је поред мене и уди-
сао ваздух пуним плућима. „Ово
место стварно има јединствен
мирис, зар не?“. „Да, смрди на рибу
и реку“, одговорила сам равнодуш-
но. Марко се насмејао: „Видим да си
одушевљена што си се вратила“.
Зауставио се чекајући да му нешто
одговорим, али пошто то нисам ура-
дила, наставио је: „Хајде сада, да
чујем у чему је проблем?“. „Не схва-
там зашто те то уопште занима...“.
„Зато што си ти моја иритантна ком-
шиница и не желим да паднеш у
депресију, да чујем“. „Није ништа
озбиљно. Само... осећам да овде
више не припадам. Све је тако
чудно: моја соба, улица, чак и река.
Све је другачије и као да сам сама
на овом месту, као да никоме ништа
не значим“.

Атмосфера је постала опуште-
нија. Почели смо да се шалимо, при-
сећајући се неких ствари из прошло-
сти: оговарали смо заједничке
познанике, причали о томе колико
се све променило, и онда смо обоје
заћутали. „Знаш, оно што си мало-
пре рекла...“, Марко је прекинуо

тишину. „То да имаш осећај да нико-
ме не значиш. То није тачно!“.
Насмејао се. „Мени је стало до тебе,
а изгледа да сам то тек сада схва-
тио“. За мене тада време као да је
стало, срце је почело убрзано да
лупа, а шаке су биле мокре. Марко
ми се приближио и своје усне ставио
на моје. Река је шумела и одједном
ми се њен мирис учинио лепшим
него икада. Осетила сам како је срце
оне тринаестогодишње девојчице
опет цело.

Тако загрљени, посматрали смо
залазак сунца. Све нијансе розе
боје, које се претварају у црвену, а
затим, само остаје плаво небо.
Поред њега осећам се тако безбед-
но, сигурно.

Друга награда
Марија Милановић, IV/5

Техничка школа, Младеновац
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Сваке три године одржава се ЕОА
конгрес. Ове године од 8 до 11. маја
окупили смо се у прелепом граду
Кракову – Пољска.

Званично отварање скупа одржа-
но је у свечаној сали Универзитета
Јегелонског које је старо 640 годи-
на. Били су присутни делегати из 23
национална удружења. Такође и
гости, наши стари пријатељи из
Северне Африке, Блиског Истока,
Америке и Мексика.

После поздравних говора и зва-
нично је отворила конгрес, председ-
ник ЕОА, госпођа Ria Smeijers.

Интересантно је да је Конгрес
отворило и затворило посебно

звоно. То је наслеђе из старог IOA
које је коришћено за отварање мно-
гих састанака и конгреса широм
света, па је Andzej Pivovarski пред-
седник POL-ILCO зазвонио.

Женски гудачки квартет оплеме-
нио је простор и наше расположе-
ње.

Лепа традиција се наставља да
сваки ЕОА конгрес започне са тако-
званим „Медицинским даном“, те је
домаћин позвао изузетне професоре

и из Варшаве, показујући велику
бригу за стомичаре у Пољској...
Први дан је завршен гала вечером у
чувеном ресторану Vierzinek, на
главном тргу Кракова.

ЧЕТРНАЕСТИ 
ЕВРОПСКИ КОНГРЕС СТОМИЧАРА
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У петак 9. маја, настављен је
Конгрес у центру Медицинског уни-
верзитета отварањем изложбе
стома помагала. Посетили смо штан-
дове и добили узорке помагала
Convatek, Coloplast, Braun, Holister,
Veland. На жалост, то је савременији
програм који није заступљен код нас
јер су ова помагала скупа за наш
Фонд здравственог осигурања.

Приказан је пројекат „Живот без
граница“. То је пројекат ЕУ за
чешки, немачки и словачки ILCO.

Pavel Kremli, Mari Redinova су нас
обавестили о пројекту који се
завршава у новембру 2014. године у

Прагу. Meri Stind председница групе
за младе стомичаре од 20 до 40
година направила је занимљиву
презентацију „Кувар за људе за
посебне“. Johan Albert и Marija Gilfe,
из Универзитетске болнице у Сток-
холму, су нас обавестили о књизи.

Пријатно изненађење је награда
Arci Vinitski за нашег бившег пред-
седника ЕОА Арнеа Холте и сви смо

се радовали и упутили честитке, јер
Арне није био присутан. „Ово је моја
прича“, филм младе Ingrid Annete
Foff из Норвешке, где се прати и
њена болест, операција, опоравак и



венчање. Све нас је у сузама доче-
као крај филма.

Последње је било предавање
Karla Pezcoller из Италије, који је
причао о искуствима у Африци и о
обуци за хирурге, медицинске
сестре и пацијенте у Кенији 2013.
године.

Састанак делегата почео је избо-
ром удружења које ће организовати
следећи конгрес 2017. године.
Изабрана је Холандија – Амстердам.

Сви постојећи чланови председ-
ништва су поново изабрани, значи
још један мандат. Island Jon
Thorkelson – Италија, Đuzepe Dee
Salvio, En Demici – Велика
Британија, Mari Stin – Шведска и
председник – Ria Smejiers.

Сутрадан смо уживали у посети
чувеном руднику соли Vielicka и
вечери у предивној сали која је на
160 метара испод земље.

Посетили смо историјски музеј
Кракова и изложбу „Oкупација
1939–45“ (Краков је био један од
пет главних гета створених од стра-
не нацистичке Немачке током оку-
пације у Другом светском рату).

Велико задовољство је било у
разговорима са старим пријатељи-
ма. Причали смо о правима стомича-
ра на помагала, о информисању и
помоћи коју пружамо нашим члано-
вима. У будућности очекујемо да ће
нас укључити у пројекте ЕУ да би
побољшали квалитет живота сто-
мичара.

Одлична организација Конгреса
уз велику подршку града Кракова,
Министарства здравља, Удружења
колоректалних хирурга и стома
сестара и увозника стома помагала.

Снежана Милојевић Смиљанић
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Прво казивање

Рад је мој лек. Иако ме доктор
грди, отекле су ми потколенице,
ипак, морам да радим. Не могу дру-
гачије. Моје воћке, млади калемови,
осетљиве, морају да се оплеве, око-
пају, опрскају. Не могу да их оста-
вим. Примим терапију, мало одмо-
рим, па наставим. Знам да је болест
једна узгредна сметња која не може
да се избегне.

Подиже ме поглед на лепу боју
листова, на стабљике које видно
расту сваки дан. 

Одморим увече док записујем шта
је урађено, а шта је остало за сутра.

Одмарам кад се сетим своје мајке
уз коју сам од детета учио да радим.
Да се не дангуби. Да је сваки рад на
земљи за неко добро. Да, рад чове-
ку дође као дисање, јело или куца-
ње срца. Ако бих сада стао и не бих
радио, брзо би ми дошао крај, овако
док радим живим, кад престанем
мене нема.

Једноставно.

Друго казивање

Ја сам једна.
Не очекујем ништа ни од кога.
Сама све зарадим.
Муж пије и седи без посла.
Радим и школујем децу.
Увек сам дотерана и лепо обуче-

на.
Не пристајем на уцене, увек

нађем излаз.
Не слушам оговарања.
Кад дођем на контролу, знам да

ће ваш изештај да буде добар. Знам,
јер ја сам бивша болесница.

Живим здраво, знам да је ова
болест за мене прошлост. 

Нећу да се плашим.
Хоћу да идем напред. Имам мало

планова, али, то су намере јасне и
остварљиве.

Помаже ми то што добро познајем
посао и поштено га радим.

Што знам шта хоћу.
Зато хоћу да ово моје казивање

буде наук за друге: НЕ ПРЕДАЈ СЕ,
БОРИ СЕ!

Кадивка Стевановић

БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ

Два казивања
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Проф. Веселин Вујнић је родона-
челник радиолошке физике у нашој
земљи. Први је поставио научне
методе одређивања доза зрачења
код нас, пустио у рад уређаје који се
користе у радиотерапији, од катет-
рона, преко бетатрона до акцелера-
тора.

Проф. Вујнић је рођен 1933. годи-
не у Гламочу. Био је у породици
прво мушко дете, те је одрастао
чуван и мажен. Имао је као дете
нормалан живот у коме ништа није
недостајало.

Почетком рата избегао је из
Гламоча у Сплит, а из њега органи-
зовано је бексто, потплативши
Немце. Из Сплита преко Имотског
стиже у Мостар, а почетком марта
1944. године долази у Београд.

Стигавши у Београд доживео је
друго савезничко бомбардовање,
на дан Ускрса. Чудом је породица
Вујнић остала жива.

Основну и средњу школу заврша-
ва у Београду као одличан ђак.
Године 1952. уписује Факултет
физичке хемије са атомистиком.
Већина студената долази на тај
факултет због чувеног проф. Павла
Савића, познатог научника. 

Током студија Веселин је био
запажен, те је изабран за демон-
стратора из аналитичке хемије.
После дипломирања нашао се у
Винчи код Ивана Драганића, који је
радио на докторату. Рад у Винчи био
је велика школа за Веселина, и у
предвиђеном року је дипломирао
код проф. Павла Савића, као први у
генерацији из 1952. године. Од

самог почетка је ангажован на раду
у тзв. Школи радиоизотопа, када се
констатује невероватни замах
Института у Винчи.

Због једног неспоразума, који је
имао политичку позадину, напушта
Винчу. Марта 1960. године бива
примљен на конкурс у Институт за
радиологију, а повод је био набавка
тзв. Кобалт бомбе. Тада се у
Институту у сврху терапије приме-
њивао радијум, у виду игала које су
се постављале у ткиво тумора. У
Институту са сарадницима оснива
Одељење за нуклеарну медицину,
где је коришћено гвожђе 59, радио-
изотоп злата 198.

Један од најважнијих задатака
проф. Вујнића је било тачно одређи-
вање дозе зрачења коју пацијент
прима. То није био нимало лак зада-
так. Израчунавања и мерења тумор-
ских доза предстаљала су огромну
промену у лечењу пацијената.

Уз усавршавање које је имао у
Лондону, брзо је прихватао нове
методе и овладао актуелним мере-
њима доза.

Упоређивао је и радио мерења
добијена коришћењем кобалта и
радијума, и обзиром да је разлика
била мала, мања од 3%, дошло је
време да се мисли о напуштању

ЗРАЧЕЊЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Проф. Веселин Вунић



радијума, јер је радијум представ-
љао опасност због могућег растура-
ња и контаминације. Корак по
корак, створени су услови за замену
радијума кобалтом, а почетком
седамдесетих година појавио се уре-
ђај катетрон. 

Проф. Вујнић и тадашњи радио-
терапеут били су једни од пионира у
тој области у свету. Излагао је иску-
ства нове технике на више светских
конгреса онколога и радиолога.

Захваљујући актуелности борбе
против рака, проф. Вујнић је оби-
шао многе здравствене институције
у свету и упознао људе који су
поставили темеље савремене радио-
терапије.

У једном тренутку је пожелео да
„одмери“ своје знање, негде у свету,
те бива примљен на конкурсу 1969.

године у Канади. Но и поред огром-
ног успеха у канадској болници
„Принцеза Маргарета“ из Торонта, и
поред тога што му је нуђено да оста-
не у Канади, то проф. Вујнић није
желео и по истеку девет месеци
враћа се својима у Београд, са осна-
женом вером у знања која је из њега
понео у свет.

П.С. Делови из текста тј.
интервјуа који је приредио проф.
Владимир Ајдачић са проф.
Веселином Вујнићем. Текст припре-
мила Весна Лукић, а текст се у цело-
сти може прочитати на сајту
Друштва Србије за борбу против
рака.

Др Весна Лукић

29

Прва награда
Ноеми Салаи, 3. разред 

ОШ „Петефи Шандор“, Хајдуково
Ментор: Сзалаи Есзтер
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Без сунчеве топлоте и светлости не би било живота на Земљи. Када оно
заблиста природа засија и све се окупа блиставим сјајем.

Волим лето јер могу да се купам у базену и уживам на топлом Сунцу.
Родитељи ме често опомињу да не будем дуго напољу јер могу добити опе-
котине. Ја мислим да они мало претерују и да ми Сунце неће наудити. Па
оно тако лепо сија и намигује!

Једног летњег дана уверила сам се да треба слушати родитеље! Већ рано
ујутру било је јако топло. Мама ми није дала да изађем напоље. Била сам
тужна и љута.

Када је мама отишла на посао обукла са купаћи и весело ускочила у
базен. Уживала сам у свом малом царству и прскала све око себе. И тата ми
је рекао да изађем из воде и седнем под сунцобран јер није здраво толико
бити на Сунцу које пржи. Ја га наравно нисам послушала! Дуго сам била у
базену и уживала. Али!

Када сам коначно изашла из базена и села у хлад било је касно. Осетила
сам да ме леђа пеку. Сврбела су ме. Погледала сам руке. И оне су биле црве-
не. Ушла сам у кућу и заспала.

Мама се вратила са посла. Било јој је чудно што спавам. Када је видела
како изгледам брзо ме је одвела код доктора. Доктор ме је прегледао, дао
ми лек, крему и рекао да сам превише била на Сунцу. Брзо сам се опорави-
ла.

На крају је све испало добро. Схватила сам да треба да слушам родите-
ље. Лепо је бити на Сунцу и уживати на њему, али безбедно.

Прва награда
Миљана Вуковић III/1

ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Змајево

Учитељица: Слађана Толанов

Mladi u borbi protiv raka

„УЖИВАЈ У СУНЦУ АЛИ БЕЗБЕДНО“ 
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У фебруару ове године Светска
здравствена организација издала је
саопштење у коме се износе подаци
о кретању малигних тумора у свету.
Ове, 2014. године очекује се 14
милиона новооболелих становника
на земљи од малигних тумора. За 20
година (2034. године) тај број ће се
попети на 24 милиона или 57%
повећања малигних тумора годиш-
ње. 

На први поглед ове бројке делују
застрашујуће – стварају визију о
„људској катастрофи“. Међутим, ако
се 14 милиона новооболелих ста-
новника од рака на земљи 2014.
године упореди са 7 милијарди ста-
новника на земљи, колико их је
било 2011. године, онда добијамо
податак да ће се 2014. године на
један милион становника на земљи
открити 2000 новооболелих од рака.

У Србији се очекује 2014. године
око 40.000 новооболелих од рака.
До овог броја смо дошли рачунским
путем. Наиме, у Извештају Регистра
за рак Института за јавно здравље

Србије „Др Милан Јованови Батут“
за 2011. годину изнесен је податак
да је те године у Србији (7,2 милио-
на становника) откривено 37.437
новорегистрованих малигних тумора
свих локализација, оба пола и свих
узраста (становници Србије). Како је
стопа инциденције малигних тумора
у Србији у протеклој деценији расла
у просеку 2% годишње, није тешко
израчунати да ће 2014. године бити
регистровано 39.685 новорегистро-
ваних малигних тумора (графикон
1).

Ако се 39.685 новорегистрованих
малигних тумора 2014. године упо-
реди са бројем становника у Србији
(7,2 милиона), онда долазимо до
податка да ће се у Србији на један
милион становника открити 5512
новооболелих од рака.

Свет v.s. Србија = 2000 v.s. 5512

У Србији ће се 2014. године
открити 2,8 пута већи број новоре-
гистрованих малигних тумора на
један милион становника него у

РАК 
У СВЕТУ И СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ

Графикон 1. Укупан број новорегистрованих малигних тумора у
Србији (7,2 милиона становника), 2011–2014. година
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свету (просечан број новорегистро-
ваних неоплазми на један милион
становника).

На почетку овог текста смо наве-
ли мишљење појединих стручњака
да 14 милиона новооболелих од
рака у свету 2014. године ствара
визију о „људској катастрофи“. Када
упоредимо бројеве новорегистрова-
них малигних тумора на 1 милион
становника у свету и Србији 2014.
године, онда би се пре могли раз-
мишљати о „српској катастрофи“.

Изнесени подаци и компаративна
анализа кретања малигних тумора у
свету и Србији упозоравају све
субјекте у Србији који се баве онко-
логијом директно или индиректно,
да је проблем малигних тумора у
Србији веома озбиљан. Ако се наве-
деним подацима дода и податак да
морталитетна стопа од малигних
тумора у развијеним земљама већ
20 година опада у просеку 1%
годишње (у САД 1,6%), а у Србији
ова стопа расте у просеку 2,5%
годишње (највиша у Европи!) онда
се проблеми везани за онкологију
Србије усложњавају до крајњих гра-
ница.

Примарна и секундарна онколош-
ка превентива као и палијативно

збрињавање онкоинкурабилних па-
цијената је на нултој позицији.
Онколошка куратива се ослања на
доктрине које дају лоше резултате.
Један од кључних терапијских мода-
литета у онкологији – радиотера-
пија налази се на најнижој лествици
у односу на европске стандарде
(опрема, кадрови, наука, едукација,
простор).

Једном речју, онкологија Србије
се налази у слепој улици већ годи-
нама.

Извoр:
1) TAНJУГ: Брoj oбoлeлих oд рaкa – 24

милoиoнa дo 2035., интeрнeт,
04.02.2014.

2) Симић Стeфaн: Шoкaнтнo: кaнцeр
oсвaja свeт. Србиja првa нa удaру,
интeрнeт, 5.2.2014.

3) Грчић Mиркo: Стaнoвништвo свeтa и
Србиje – динaмикa и прaвци прoмe-
нa, Глoбус 36, Бeoгрaд.

4) Чикaрић Слoбoдaн: Рaк у свeту и
Србиjи 2014. гoдинe, Рaк – спрeчи-
ти, oткрити, лeчити, брoj 92,
Бeoгрaд 2014.

Проф. др Слободан Чикарић

Графикон 2. Број новорегистрованих малигних тумора 
на 1 милион становника у свету и Србији 2014. године



PUBLIKACIJE

Dru{tvo izdaje
slede}e publikacije:

 Edukacija o raku u {kolama
 Samopregled dojke
 Rak dojke
 Rak plu}a
 Rak kò e
 Rak debelog creva
 Oslobodite novo pokolewe
    od duvana
 Rak prostate
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