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Уводна реч
COVID-19: Лична и глобална ванредна ситуација

Дијагноза малигне болести за
већину оболелих и њихових породица представља кризну животну
ситуацију. Када се на то надовеже и
глобална криза због пандемије,
ситуација се додатно компликује.
Иако су пандемије забележене
много пута током историје и најављиване од стране стручњака као
неизбежна појава и у будућности,
појава пандемије COVID-19 изненадила је читав свет и довела до тешких последица чији обим и утицај
ћемо тек сагледати.
Нови корона вирус, назван SARSKoV-2, откривен је први пут децембра 2019. године код особа са тешком инфекцијом дисајних путева у
граду Вухан у Кини. Од тада, болест
проузрокована овим вирусом и
названа COVID-19 проширила се
читавим светом и 11. марта 2020. је
означена као пандемија од стране
Светске здравствене организације.
У првих пет месеци 2020. године,
у свету је регистровано преко шест
милиона случајева COVID-19, а

више од 370.000 особа је умрлo од
ове болести. У Европи, највећи број
случајева забележен је Русији,
Великој
Британији,
Шпанији,
Италији и Немачкој.
У Србији је први случај болести
откривен 6. марта и од тада до 1.
јуна тестирано је 247.760 особа,
регистровано 11.430 оболелих и 244
умрлих. Прве препоруке односиле
су се на начин понашања – редовно
прање руку, ношење маске, одржавање раздаљине и избегавање окупљања. Убрзо је уследило и проглашење ванредног стања са ограничењем кретања и рада и низом других
мера. Корона је окупирала наше
животе и постала готово једина
тема у вестима.
Са појавом епидемије корона
вируса, онколошке установе су се
нашле пред великим изазовом: како
онколошким пацијентима и даље
обезбедити благовремено и адекватно лечење, а сачувати и пацијенте и запослене од COVID-19.
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За онколошке пацијенте благовремено отпочињање и спровођење
прописане терапије је од изузетне
важности. Међутим, сваки боравак у
болници у условима великог броја
пацијената и запослених и са применом бројних дијагностичких и терапијских процедура представља
ризик за COVID-19 инфекцију. У
Институту за онкологију и радиологију Србије, сваке године се лечи
око 10.000 пацијената и спроведе
око 38.000 пријема за лечење на
одељењима и у дневним болницама,
110.000 прегледа у амбулантама и
56.000 радиолошких прегледа.
У складу са упутствима Министарства здравља и Института за јавно
здравље, у Институту се крајем фебруара започело са увођењем мера
за превенцију и сузбијање ширења
вируса у виду тријаже са мерењем
температуре и узимањем података о
ризицима и симптомима, обезбеђивања просторија за изолацију особа
код којих постоји сумња на инфекцију, појачане хигијене руку, коришћења личне заштитне опреме,
појачане хигијене и дезинфекције,
ограничавања приступа одељењима, појачаног надзора над пацијентима и запосленима и непрекидне
приправности епидемиолошке службе.
Поред тога, било је неопходно
изменити и начин и организацију
рада. Како би се смањили број контаката и дужина боравка пацијената
у болници, контролни прегледи и
интервенције који нису хитни су
одложени а начин рада конзилијума, амбуланти, дневних болница
и стационара измењен. Уведене су
консултације са пацијентима путем
телефона, а заједнички конзилијуми
више установа су се одвијали путем
видеолинка. Ситуација се мењала из
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дана у дан а проблеми су превазилажени уз сарадњу са Министарством здравља, екипама завода за
јавно здравље и колегама из ковид
болница.
Максималним залагањем запослених Института омогућено је да се
током целог периода ванредног
стања спроводе хируршко лечење,
зрачење, хемиотерапија, супортивно лечење, психосоцијална подршка
и дијагностика код онколошких
пацијената.
За запослене је ово био стресан
период и приватно и професионално. Потребно је било у кратком року
мењати начин рада, уводити превентивне мере, доносити одлуке
којима ће се код пацијената постићи
баланс између ризика за корона
инфекцију и ризика за напредовање
болести. Велики број запослених је
био забринут не само због свог
ризика за корона инфекцију повећаног због рада у здравственој установи, већ и због могућности преношења инфекције на укућане.
У најтежој ситуацији су свакако
били онколошки пацијенти, са
жељом да започну на време и наставе своје лечење али суочени са
страхом од инфекције, свакодневним изменама ситуације и организације рада здравствених установа,
смањењем доступности лекара,
тешкоћама у добијању адекватних
информација, отежаном организовању превоза, финансијским проблемима и др.
Настанак пандемије оваквих размера, појава која је позната стручњацима али крајње неочекивана и
непозната за становништво, код
многих је довела до страха од
инфекције, нарочито код оних који
су сврстани у групе са посебним
ризиком. Страху је допринела и

такозвана инфодемија, односно
поплава непроверених информација, неистина и лажних вести у
медијима и на друштвеним мрежама.
Онколошки пацијенти су од самог
почетка сврстани у групе са повећаним ризиком за тешке облике
COVID-19, нарочито пацијенти са
хематолошким малигнитетима и
раком плућа, што је довело до израженог страха од инфекције и навело
поједине пацијенте да одложе прегледе или лечење.
Питање да ли онколошки пацијенти имају и већи ризик да се заразе корона вирусом је остало отворено јер се резултати до сада спроведених истраживања и њихова тумачења разликују. Повећан ризик за
COVID-19 би могли имати пацијенти
којима је имунитет смањен због
врсте малигне болести или због
онколошког лечења. Међутим, повећан ризик би могао да буде и последица честих одлазака у болнице. У
студијама које нису регистровале
повећан ризик, објашњење би могло
бити и строго поштовање мера изолације од стране онколошких
пацијената који су свесни свог ризика за инфекције током појединих
видова онколошког лечења.
У ситуацији епидемије, посебан
проблем представља и разликовање
симптома COVID-19, често благих и
неспецифичних, од симптома малигне болести, нарочито код особа са
раком плућа или код пацијената на
хемиотерапији са фебрилном неутропенијом. Ове ситуације као
последицу могу имати одлагање
онколошке терапије или одлагање
дијагнозе ковид инфекције са ширењем вируса у окружењу.

Најчешћа питања и дилеме
пацијената и чланова породице који
су се телефоном или путем мејла
јављали у Саветовалиште Института
била су везана за: организацију
рада у Институту у ванредним условима, забринутост због немогућности спровођења дијагностичких прегледа у домовима здравља или
хируршког лечења у регионалним
болницама, проблеме у организовању превоза за долазак на преглед
или лечење, страх од напредовања
малигне болести због одлагања
терапије, страх од COVID-19, информације о корона вирусу, могућностима тестирања и ковид центрима.
Стручњаци Саветова-лишта су пружали психолошку подршку пацијентима и члановима породица.
У овом тренутку, питања која се
најчешће постављају су: хоће ли ће
на јесен бити другог таласа и да ли
ће се епидемија или пандемија
поновити и наредне године? На то
одговора још увек нема а ми се
надамо да ћемо, уколико се то деси,
бити у могућности да применимо
стечена искуства и организујемо се
брже и боље. Велику наду полажемо
и у развој вакцина и ефикасних
лекова против SARS-KoV-2 вируса.
Према подацима Светске здравствене организације, на дан 2. јуна 2020.
су у свету у току била преклиничка
испитивања за 123 вакцине а 10
вакцина је доспело у фазу клиничког испитивања, са предвиђањем да
бисмо, за неке од њих, добре податке о ефикасности и сигурности
могли очекивати до краја године.

Др sc. med. Ана Јовићевић,
епидемиолог
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Карактеристике новог корона вируса –
SARSCoV-2

Човек је у сталној комуникацији
са различитим вирусима. Они су
присутни у спољашњој средини,
ваздуху и храни. Могу да буду део
наше цревне флоре, а неки од делова вирусног генома су уграђени у
хумане гене. Већина вируса су безопасни за човека, а само мали број
њих може да доведе до тешких клиничких обољења. Један од таквих
вируса је и нови корона вирус,
SARSCoV-2, који изазива тешко респираторно обољење COVID-19.

процесу копирања вирусног РНК
генома долази до нагомилвања грешака, односно мутација, које су
одговорне за промене структуре
и/или функције вирусних протеина
значајних за интеракције вируса са
домаћином.
Природни резервоари корона
вируса су слепи мишеви. Они се у
резервоарима активно умножавају,
а затим путем екскрета и секрета
избацију у спољашњу средину. Ако
се у природном резевоару догоде
мутације које омогућавају прескакање баријере врсте, такви вируси
могу да инфицирају друге животиње, укључујући и човека. Ретко се
дешава директни пренос вируса са
слепих мишева на људе. Много
чешће се у ову интеракцију умеће
интермедијарна животиња у којој се
наставља даље умножавање вируса
са новим генетичким променама
које омогућавају да вирус добије
потенцијал да пређе на људски
организам. У случају новог корона
вируса сматра се да је интермедијарна животиња највероватније
панголина, љускар који је у изумирању, али која је врло тражена и
користи се у исхрани људи у Кини
али и шире.
Када се успостави адаптација на
новог домаћина, вирус даље наставља да се преноси интерхуманим
путем, са оболелог на здраву особу.
Колики ће ланац трансмисије бити
зависи од степена адаптације: може
бити кратак, какав је био код MERSа или дугачак као код SARSCoV-2.
Секвенцирањем вирусног генома

Основне карактеристике
корона вируса

До сада је откривено преко педесет различитих типова корона вируса. Они су пре свега животињски
вируси. Само седам корона вируса
инфицира човека, од којих су четири изазивачи сезонских благих прехлада у зимском периоду. Тек у 21.
веку откривена су три нова корона
вируса, који изазивају тешке акутне
инфекције доњих партија респираторног тракта које имају епидемијски карактер. То су SARSCoV и
MERSCoV и SARSCoV-2. Корона вируси су сферичног облика, попречног
пречника од 120 до 160 nm. Површина вирусне честице је украшена специфичним протеинима који су
распоређени у форми сунчане короне (круне), по чему је цела скупина
(породица) добила име. Ти најповршнији протеини су значајни за
везивање вируса за осетљиву
ћелију. По типу свог генома, корона
вируси су РНК вируси, који не поседују ензиме са корективним могућноситма, па у току размножавања, у
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показује се велика хомологија хуманих и животињских корона вируса.
Корона вирусно обољење –
COVID-19

Сви корона вируси користе респираторни тракт као улазна врата за
успостављање инфекције. Нови
корона вирус се преноси капљичним
путем и има високу инфективност.
Једна инфицирна особа може да
пренесе инфекцију на две до три
особе. Инфективност новог вируса
је већа од инфективности вируса
грипа, али мања од вируса малих
богиња. Преноси се аеросолом, који
се ослобађа кашљањем, кијањем и
говором. У аеросолу вирус задржава
инфективност око два сата, у зависности од температуре и влажности
ваздуха.
Тропизам SARSCoV-2 је усмерен
према епителним ћелијама респираторног тракта које имају специфичне ACE2 рецепторе за које се вирус
везује
високим
афинитетом.
Дистрибуција ACE2 рецептора је
различита у различитим органима,
најизраженија у респираторном
тракту на пнеумоцитима тип 2 плућних алвеола, али и на срцу, бубрегу,
цревима. У инфицираној ћелији
корона вируси се успешно размножавају, а последица тога је индукција програмиране ћелијске смрти.
Инфекција доњих партија респираторног тракта доводи до смрти
пнеумоцита типа 2 који имају улогу
у продукцији течности (сурфактанта), који не дозвољава колабирање
плућних алвеола. Такође, ове
ћелије су матичне ћелије за продукцију другог типа пнеумоцита, пнеумоцита типа 1 који су одговорни за
размену гасова између крви и
плућа.
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Клиничке манифестације COVID19 могу да буду различите, од
асимптоматских до клинички манифестних. Најчешће се јавља билатерална интерстицијална пнеумонија,
али и мултиорганска болест.
Инфекција индукује одговор урођене имуности, што узрокује инфламацију, запаљенски процес у плућима. Уколико је пацијент имунокомпетентан, успешно контролише
инфекцију и долази до оздрављења.
Уколико се инфицирана особа не
избори са инфекцијом плућа, вирус
прелази у крв и даље путем крви
доспева у срце, бубреге, црева и
поново у плућа где наставља своје
умножавање. Репликација вируса
сада индукује снажан инфаматорни
одговор домаћина, који је праћен
продукцијом медијатора, цитокина.
Цитокини, пре свега проинфламаторни цитокини као што је интерлеукин 6 (IL-6), фактор некрозе
тумора (TNF) и интерлеукин 1 (IL-1)
синтетишу се у великој количини,
доводе до такозване цитокинске
олује која је одговорна за оштећења
инфицираних органа. У плућима
цитокини покрећу пролиферацију
везивног ткива, губи се еластичност
алвеоларног зида, долази до фиброзе плућа. Ове промене су одговорне
за акутни респираторни дистрес
синдром. Поред плућа, цитокинска

олуја је значајна и за оштећење
функције других виталних органа,
пре свега срца и бубрега.
Клиничка слика болести је тежа
код пацијената са коморбидитетима,
укључујући хронична респираторна,
кардиоваскуларна обољења и дијабетес. Онколошки пацијенти су
такође у ризику од тежих форми
обољења.

тестова:
имунохроматографски,
ELISA и хемилуминисцентни тестови. За њихово извођење користи се
крв узета венепункцијом. За имунохроматографске тестове се крв
може узети и из јагодице прста.
Како би били сигурни у валидност
добијених серолошких резултата,
потребно је користити брзе серолошке тестове високе специфичности и осетљивости, преко 98%.
Особе које врше серолошка испитивања морају строго да прате процедуру рада коју је предвидео произвођач, а установе у којима се
изводи тестирање мора да поседују
микробиолошку/вирусолошку лабораторију било у свом саставу било
да са таквом службом протокаларно
и блиско сарађују.

Дијагностика COVID-19

Дијагностика COVID-19 се спроводи у вирусолошким лабораторијама које имају безбедности ниво
за рад са инфективним материјалом.
Тај ниво безбедности за SARSCoV-2
је 2+, а лабораторијско особље које
изводи дијагностичке процедуре
мора имати адекватну заштитну
опрему која их штити од лабораторијске инфекције. Успешност дијагностике зависи од правилно узетог
узорка, његовог правилног допремања у лабораторију, обраде, као и
правилно
изведене
процедуре
тестирања.
Златни стандард у дијагностици
COVID-19 је PCR дијагностика, којом
се доказује присуство вируса односно вирусног генома у болесничком
материјалу. Вирус се доказује у
узорцима узетим из доњих партија
респираторног тракта, најчешће у
насофарингеалном брису, али и спутуму или бронхоалвеоларном лавату. Вирус се може доказати и у
фецесу и крви активно инфицираних особа.
Серолошки тестови нису дијагностички тестови. Њима се не одређује присуство вируса, него одговор
инфицираног организма на инфекцију, преко одређивања присуства
специфичних антитела. Користе се
три различите врсте серолошких

Серолошки тестови имају могућности да одреде присуство антитела
(квалитативна метода), класу специфичних антитела IgM и IgG класе,
од значаја за разликовање актуелне
и/или прележане инфекције, као и
титар односно количину антитела
(квантитативна метода).
Врло је значајно правилно
тумачење
серолошких
налаза.
Тумачење зависи од резултата PCR
тестирања и серолошког допунског
теста, али и од клиничке слике,
радиолошког, биохемијских и хематолошких налаза.
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Ако пацијенти и поред типичне
клиничке слике, биохемијских налаза и CT налаза (евентуално RTG
плућа) који су компатибилни са
инфекцијом узрокованом COVID-19,
имају негативан PCR налаз, потребно је урадити серолошки тест. Ако
се добије позитиван серолошки
налаз, пацијент се сматра COVID-19
позитивним и даље лечење пацијената се наставља у том правцу.

изолација с обзиром да је пацијент
потенцијално заразан.
Ако се пацијент после терапије
сматра излеченим, али и даље упорно добија позитиван PCR налаз, присуство антитела IgG класе говори у
прилог да је пацијет излечен, али је
и даље потребна изолација с обзиром да је пацијент потенцијално
заразан.
Серолошки тестови се могу користити и у циљу сероепидемиолошких студија после завршене епидемије, како би се одредио колективни
имунитет.
И за крај, специфичност корона
вируса и њихов епидемијски карактер указује на могућност сезонског
појављивања COVID-19. Због тога је
врло важно што смо упознали нови
патоген, јер ће искуство из овогодишње пандемије бити драгоцено у
третману и лечењу оболелих у следећим потенцијалним епидемијама.
Очекујемо да ћемо у наредном
периоду добити протективну вакцину, евентуално специфичне антивирусне лекове и спремно дочекати
нову сезону COVID-19.

Ако пацијент има више позитивних налаза PCR на SARS-CoV-2 у временском интервалу дужем од 10
дана, а нема клиничке и биохемијске параметре инфекције, негативан налаз антитела искључује
активну инфекцију (колонизација
вирусом), али је и даље потребна

Проф. др Тања Јовановић,
вирусолог
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Корона вирус – најважније чињенице
Шта су вируси?

Корона вируси

Вируси су вероватно најстарији
облици живота, са преко 100 милиона врста, који могу да инфицирају
сва друга жива бића укључујући
амебе и бактерије. Од бактерија су
мањи око 100 пута. Постојање вируса претпостављало се и раније, али
тек је откриће електронског микроскопа тридесетих година прошлог
века омогућило да се вируси дефинитивно визуелизују. Од тада је
направљен огроман помак у разумевању вируса, мада се и даље воде
дебате око статуса вируса односно
дефиниције да ли су вируси живи,
неживи или нешто између.
Ова дилема постоји због чињенице да вируси не могу да опстану ван
живе ћелије неког организма јер не
поседују потребне механизме за
самосталан живот и репликацију
иако садрже РНК или ДНК (никада
оба заједно) у којима је смештен
њихов генетски материјал. Наиме,
тек продором у живу ћелију вируси
постају активни, реплицирају се
користећи енергетске молекуле
ћелије коју су инфицирали, и тако
опстају, ширећи се на све више
ћелија нападнутог организма.

Корона вируси су познати још од
1960. године када су први пут
откривени код шишмиша, а познато
је неколико различитих корона
вируса којима шишмиши служе као
резервоар (стални домаћин), али
могу да заразе људе. Назив корона
потиче од латинске речи за круну.
Четири типа корона вируса изазивају симптоме обичне прехладе код
људи а два, MEРС (MERS - енглески
акроним који означава респираторни синдром средње источне Азије) и
САРС (SARS - енглески акроним који
означава озбиљан акутни респираторни синдром), изазивају различито изражене респираторне симптоме и потенцијално фаталну упалу
плућа.
Последњи откривени корона
вирус, САРС-КoВ-2 (SARS-CоV-2) је
тренутно најактуелнији у целом
свету јер је узрочник пандемије која
још увек није завршена и која је
захватила и нашу земљу. Болест
коју овај вирус изазива назива се
Ковид-19 (COVID-19).
Како је почела пандемија?

Пандемија означава постојање
исте врсте инфекције у већем делу
света. Пандемија је од стране
Светске здравствене организације
проглашена 12. марта 2020. године,
након што је епидемија COVID-19
најпре избила у провинцији Вухан,
Кина децембра 2019. (због тога
ознака 19), али се брзо проширила у
велики број земаља.
Како се тачно инфекција развила
још није у потпуности разјашњено,

Сам назив вирус потиче од латинске речи за отров (отровни муљ).
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Како се манифестује COVID-19
инфекција?

мада је опште прихваћено да је кренула од пијаце на којој су продавани различити животињски производи. Вероватно је вирус из шишмиша
преко још увек непотврђеног
„посредника“ пренет на људе. Као
„посредник“ помињао се панголин
(слика доле), али то није дефинитивно потврђено. Панголину иначе
прети истребљење због претераног
криволова за исхрану и прављење
различитих „лековитих“ средстава.

Како се у граду Вухану налази
изузетно модерна лабораторија у
којој су испитивани различити вируси укључујући и корона вирусе, то је
довело до претпоставке да је вирус
одатле „побегао“ и започео за
многе, смртоносни пут. Ни ова верзија није потврђена, али није могла
бити ни дефинитивно искључена и
поред бројних демантија тамошњих
власти и стручњака. Међународна
истрага у тој лабораторији није дозвољена.
Према статистичким подацима од
краја маја, преко пет милиона људи
у целом свету је до сада заражено,
преко 2.300.000 се опоравило, а
преко 340.000 је умрло од последица корона инфекције.
У Србији је ванредно стање проглашено 15. марта, уведене су ванредне мере чије поштовање је значајно утицало да ситуација ипак
буде под контролом са знатно
мањим бројем смртних исхода у
односу на многе земље са сличним
бројем становника.

Већина инфицираних болесника
(89%) имала је благе до умерене
симптоме
инфекције
горњих
дисајних путева, који су почињали
око 5–7 дана од инфицирања и
трајали око две недеље. Најчешћи
симптоми су кашаљ, кијање, гребање у грлу, температура и грозница
(температура може бити и само
благо повишена), болови у мишићима, главобоља, појачано лучење
суза и новонастали губитак чула
укуса и мириса.
Озбиљна COVID-19 инфекција
манифестује се као упала плућа
углавном на оба плућна крила истовремено, што отежава дисање, смањује снадбевање кисеоником свих
осталих ћелија, и доводи до комплетног слома организма, јер
ниједан орган или ткиво не може да
функционише без адекватног снабдевања кисеоником. Код болесника
са најлошијим исходом настаје акутни респираторни дистрес синдром
(ARDS) и такозвана цитокинска
олуја, која представља последицу
дејства имуног система који у покушају да се одбрани од инфекција
продукује проинфламаторне цитокине. Цитокини у овом случају
делују и на вирус али и на плућно
ткиво, и често га фатално оштећују.
Иако се у почетку мислило да се
ради искључиво о респираторној
инфекцији, убрзо су постали доступни подаци да неки од оболелих
(20–25%) као доминатне симптоме
имају гастроинтестиналне тегобе
(пролив, мучнина, повраћање). Код
тих болесника вирус је доказиван у
столици. Такве манифестације
инфекције потврдиле су да се вирус
може пренети и орално-фекалним
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путем, а не само као капљична
инфекција. Такви подаци су битни
да би се могле дати праве смернице
за превенцију обољења.
Недавно су потвђени случајеви
болести претежно код млађих оболелих, који су се компликовали
дубоком венском тромбозом и можданим ударом. А иако се у почетку
мислило да деца не развијају симптоме, сада се зна да и најмлађи могу
оболети иако у значајно мањем проценту.
Тежина болести и испољавања
симптома зависи од неколико битних фактора, пре свега присуства
коморбидитета и старости. Старији
од 65 година имају већи број придружених болести, као што су
хипертензија, дијабетес, оштећење
бубрежне функције, што се показало веома значајним за лошији исход
болести. Екстремна гојазност такође
повећава могућност компликација.
Такође је доказано да ниске вредности витамина Д могу бити удружене
са лошијим исходом болести.

малигнитетима, карциномом плућа,
као и различитим метастатским карциномима. Болесници са карциномом плућа имају око три пута већу
учесталост озбиљних компликација,
док су болесници са активним хематолошким малигнитетома (због пратеће имуносупресије) под око 10
пута већим ризиком за настанак
озбиљних па и фаталних компликација COVID-19.
Зато су велика светска онколошка
удружења издала посебне препоруке за лечење онколошких болесника
током пандемије.
Суштина свих препорука је у обавезној примени мера самозаштите и
изолације које сви болесници морају
стриктно да поштују да би смањили
могућност заражавања.
Специфичне препоруке односе се
на различите модификације терапијских режима (избор мање хематолошки токсичних режима када год
је то могуће) и одлагање свих терапија које се могу одложити, без
опасности на ток и исход болести.
Дате су и препоруке са дефинисаним приоритетима за хируршке
интервенције и радиотерапијско
лечење.
Посебно је наглашено да се и сви
доласци болесника у здравствене
установе морају максимално ограничити и избегавати када год је то
могуће. За контролне прегледе
након завршеног лечења, саветовано је одлагање или контакт путем
телефона.
Све укратко наведене мере,
укључујући и тријажу болесника за
пријем одмах су почеле да се примењују и код нас, што је резултовало
врло задовољавајућом епидемиолошком ситуацијом на Институту за
онкологију и радиологију Србије.

COVID-19 код онколошких
болесника

Излечени онколошки болесници
имају исти ризик од инфекције
COVID-19 као и људи без онколошких обољења. Онколошки болесници код којих је у току специфично
онколошко лечење су генерално
под већим ризиком од инфекција, па
и инфекције овим вирусом, пре
свега због нежељених ефеката специфичног лечења као што је пад
вредности беле крвне лозе одговорне за заштиту од инфекције.
Према до сада публикованим
подацима, под највећим ризиком за
компликација COVID-19 су болесници са активним хематолошким
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Које су последице инфекције
COVID-19?

тест, али та методологија није
подобна за масовно тестирање.
Серолошки тестови из крви служе
да би се испитало постојање антитела, које организам ствара као одговор на инфекцију.
Рана антитела класе ИгМ (IgM)
означавају свежу инфекцију у којој
имунитет још није остварен, док
антитела класе ИгГ (IgG) означавају
антитела која би требало да обезбеде имунитет. Ипак, имунитет на
COVID-19 за сада још увек није
довољно проучен и поред тога што
већина инфицираних (али не и сви)
развијају одбрамбена антитела. За
сада је непознато и колико дуго IgG
антитела опстају у циркулацији.
Због непознаница око постизања и
трајања имунитета, још увек није
јасно ни да ли је могућа реинфекција код особа које су прележале
COVID-19.

Логично, најнеповољнија последица било које инфекције је смрт.
Смртност од овог вируса веома се
разликује зависно од старости оболелих болесника и највиша је код
старијих од 80 до 89 година са
смртношћу од 42,7%, затим код оболелих старости између 70–79, са
смртношћу од 35,5%, а у старосној
групи од 60 до 69, смртност је 8,5%.
У осталим старосним групама
смртност од ове инфекције је значајно мања, а укупна смртност је
испод 2%.
Дуготрајне последице COVID-19
инфекције нису за сада довољно
проучене. Последице можданог
удара који може настати у склопу
ове инфекције су трајне, као и код
можданог удара насталог из било
ког другог разлога.

Остала дијагностика

Како се дијагностикује
COVID-19?

Код болесника са симптомима
респираторне инфекције ради се
радиографија плућа и скенер плућа
који најбоље визуелизује проширеност болести, односно захваћеност
плућа. На снимцима испод приказан
је драматичан налаз на радиографији и скенеру плућа, са обостраном пнеумонијом.

Тестови

Доказивање инфекције се најпре
спроводило само код симптоматских
болесника специфичним тестом (RTPCR) којим се доказује постојање
генетског материјала самог вируса у
носу и ждрелу.
Овај тест може имати лажно
позитивне резултате, када је откривени генетски материјал последица
распада самог вируса, који више
није активан/инфективан.
Тест може имати и лажно негативан налаз, када се брисом не добије
адекватан узорак за анализу.
Бронхијална лаважа (узимање
бриса током бронхоскопије) би
могла да буде значајно поуздании

А. Радиографски приказ обостране
упале плућа
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Како вакцина против овог вируса
не постоји, најбоље су мере заштите од инфекције и мере личне
хигијене као што је током последња
два месеца стално препоручивано и
примењивано.
Лекција коју смо научили током
тог периода о изузетном значају
избегавања контаката са потенцијално зараженим особама, и стално поштовање мера личне хигијене,
требало би да остане трајна навика
код свих особа, а поготово код
болесника са активним малигнитетима код којих је онколошка терапија у току.

Б. Скенерски налаз обостране
упале плућа

Болесници са тавим налазом
имали су веома изражену симптоматологију, што је захтевало стављање на респиратор.
Поред тога, увек се раде и комплетни хематолошки и биохемијски
параметри да би се видела функција
беле крвне лозе, бубрега и јетре,
као и осталих виталних параметара.

Прим. др sc. med.
Зорица Томашевић

Лечење COVID-19

Специфичан лек још увек није
откривен, а ефекат примењиваних
терапијских опција још увек се евалуира.
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Предузимање мера за превенцију појаве и
ширења COVID-19
Изазови и борба против корона
вируса

започето је са применом одговарајућих противепидемијских мера а
у складу са званичним препорукама
Министарства здравља РС и Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“.
И у Институту за онкологију и
радиологију Србије су, у складу са
свим званичним препорукама, организоване, предузете и спровођене
одговарајуће противепидемијске
мере које су подразумевале:
- Организацију
епидемиолошке
службе ИОРС у ванредним околностима.
- Затварање свих улаза у Институт,
сем два главна улаза.
- Тријажу пацијената на пет нивоа.
- Обавештавање пацијената приликом уласка у зграду ИОРС.
- Организацију рада запослених.
- Организацију режима прегледа и
лечења.
- Закључавање одељења, забрану
посета и приступа неовлашћеним
лицима.
- Обезбеђивање просторија за изолацију.
- Појачан режим чишћења и дезинфекције у ИОРС.
Организација
епидемиолошке
службе ИОРС у ванредним околностима подразумевала је континуиран епидемиолошки надзор над
појавом респираторних симптома
или ризика за COVID-19, како код
пацијената на свим пунктовима,
тако и код запослених ИОРС.
Уведена је 24-часовна приправност епидемиолога, истраживани су
контакти, запосленима са симптоми-

Вековима су, уз ратове и глад,
заразне болести биле те које су
односиле највећи број људских
живота. Током три таласа Шпанске
грознице или Шпанског грипа 1918.
и 1919, према проценама стручњака
умрло је између 50 и 100 милиона
људи широм света.
Пандемија нове болести COVID19, изазване корона вирусом, захватила је цео свет. COVID-19 стигао је
у готово све кутке наше планете, па
и у земљу Србију.
Са ограниченим нивоом знања о
епидемиолошким и клиничким карактеристикама инфекције изазване
новим корона вирусом SARS-KoV-2,
стављени смо пред нове изазове и
то како спречити да вирус уђе у
здравствене установе међу највулнерабилнију популацију. Оно што
смо знали је да је потребно да се,
предузимањем правилних мера за
превенцију појаве и ширења инфекције, ризик за изложеност пацијената узрочницима ове респираторне
инфекције сведе на минимум, као и
да је неопходно те мере примењивати пре него што болесник са респираторном инфекцијом стигне у
здравствену установу и током
боравка болесника у здравственој
установи.
Званичне препоруке и
предузимање
противепидемијских мера

Од почетка епидемије, у здравственим установама широм Србије
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ма респираторне инфекције саветовано је да не долазе на посао,
упућивани су на кућну изолацију
или у одговарајуће ковид установе
(болнице и бање), организован је
превоз запослених до бања.
Епидемиолози су свакодневно позивани у консултације на одељењима
и на тријажи, организовано је тестирање пацијената са сумњом на
инфекцију корона вирусом од стране екипа ГЗЈЗ. Припремљен је и
велики број упутстава за поступке у
ИОРС током епидемије.

ГЗЗЈЗ екипа

спроводили даљу тријажу, узимали
анамнезу, давали пацијенту да
попуњава упитник, мерили му поново температуру. Пацијент је даље
упућиван на тзв. четврти ниво
тријаже односно у службу пријема,
одакле се вршило спровођење
пацијента даље на одељење где је
по самом пријему вршена тријажа
(5. ниво).

Епидемиолошка служба ИОРС

Затворени су сви улази у Институт сем два главна улаза (улаз из
Пастерове 14 и 12), а за добављаче
хране, лекова и сл. обезбеђен је
приступ преко других улаза. Свако
ко би ушао у Институт морао је да
прође проверу од стране портира.
Уведена је тријажа пацијената на
пет нивоа. Приликом уласка у
Институт, свако је морао прво да
прође проверу код портира и да
каже разлог свог доласка и термин
заказаног прегледа. Затим су им у
холу ИОРС медицинске сестре мериле температуру бесконтактним термометром и прегледале документацију. Уколико је било све у реду,
упућивале су пацијента у амфитетар
где су лекари са клиника ИОРС

Војни шатор

Обезбеђен је и војни шатор који
је постављен поред зграде Института и у коме је, у зависности од
временских услова, вршена тријажа
пацијената са заказаним пријемом.
Сви пацијенти који су улазили у
зграду Института имали су обавезу
ношења маски које су обезбеђене
од стране ИОРС.
У случају доласка пацијента на
тријажу са повишеном температуром или респираторном симптома14

тологијом, обезбеђена је просторија
за изолацију у амбулантним условима у коју се пацијент смештао до
доласка надлежног лекара који је
процењивао да ли пацијент може
бити примљен или је потребно да се
упути у надлежну ковид амбуланту.
Све време током ванредног
стања, спровођено је континуирано
обавештавање јавности од стране
директора и руководства ИОРС
путем медија о епидемиолошкој
ситуацији у Институту, као и о раду
самог Института. Пацијенти су путем
телефона или телеграма обавештавани о термину и поступку пријема,
а такође су и све информације о
прегледима и пријемима могли да
добију на сајту ИОРС, као и путем
телефона и мејлова који су обезбеђени. На самом уласку у зграду
постављени су плакати, упутства и

обавештења за пацијенте о поступку у случају респираторних симптома.
Како би се ширење инфекције
међу запосленима свело на минимум, обустављени су сви састанци
као и други видови окупљања у
Институту. Запослени су подељени у
тимове без преклапања радног времена са препоруком да редукују кретање ван својих организационих
јединица.
Услед новонастале ситуације,
дошло је до реорганизације редовног рада Института, па су одложени
редовни контролни прегледи, као и
први прегледи који нису хитни.
Пацијентима је препоручено да на
преглед долазе у заказано време,
без дуготрајног боравка у Институту
и без пратње, осим за теже покретне пацијенте.

Упутства за пацијенте
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тализованих пацијената појављивали фебрилност и други симптоми,
била су под појачаним надзором, а
пацијенти су изоловани у засебне
собе.

Упутства за пацијенте

Рад конзилијарних прегледа такође је претрпео благе измене, па су
конзилијарни прегледи који се спроводе у сарадњи са другим установама одржавани путем телеконференције.
Сва стационарна одељења Института су закључана, забрањене су
посете, као и приступ неовлашћеним лицима. Обустављено је пуштање пацијената кући током викенда и
појачан је надзор над изласком
пацијената са одељења. Организован је начин доставе пакета за
пацијенте. Такође је ограничена и
контрола приступа одељењима из
лифтова (само уз картицу). На свим
одељењима обезбеђене су просторије за изолацију и припремљени су
сетови за изолацију са неопходном
опремом и упутствима за употребу
ЛЗО (личне заштитне опреме).
Одељења на којима су се код хоспи-

Спровођење дезинфекције у ИОРС
уз помоћ тима из Русије

Дезобаријера

Уз све ове наведене мере спровођен је и појачан режим чишћења и
дезинфекције, уведена је редовна
дезинфекција тријажних просторија, простора РТГ и санитетског
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возила, а такође су у два наврата
руске војне снаге радијацијске,
хемијске и биолошке заштите дезинфиковале целокупни Институт.
Постављени су и антибактеријски и
дезинфекциони отирачи тзв. дезобаријере на више пунктова у
Институту.
Све наведене мере се и даље
предузимају.

вирусом ћемо наставити. А да ли
смо нешто научили из свега овога?
И пандемија Шпанске грознице и
пандемија нове болести COVID-19
бациле су човечанство у дубоку
кризу и показале нам колико смо
заправо рањиви и колико и даље
треба да се боримо и да дајемо све
од себе како би се побринули да је
ова пандемија само тренутни повратак у прошлост, а не и наша будућност.

Шта даље? Да ли смо нешто
научили?

Др Драгана Јовићевић,
епидемиолог

И поред свих предузетих мера и
изазова са којима смо се суочили,
вирус је ипак ушао у Институт за
онкологију и радиологију Србије.
Наведене мере ћемо свакако и
даље спроводити, борбу са корона
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Сажетак међународних препорука на 23
језика за пацијенте оболеле од рака током
пандемије COVID-19

Пацијенти оболели од канцера
налазе се под повишеним ризиком
за озбиљну форму болести и умирања од COVID-19 инфекције. Пандемија је изменила рутину живота
онколошких пацијената. Свака посета здравственој установи излаже их
ризику од заразе вирусом. Стога,
забринутост због заразе може ометати њихов континуитет лечења.
Намеће се питање да ли онколошки
третман надмашује ризик од инфекције. Психолошки притисак због
неизвесности за пацијенте са канцером посебно је висок. Стога су
потребне јасне препоруке и подршка како би лакше превазишли ову
тешку ситуацију.
Професионално вођство од изузетне је важности за смањење ризика од заразе вирусом, промовисање
пацијентове сигурности, лечење,
као и редуковање нивоа стреса.
Формиран је међународни научни
панел са циљем да се прегледају
препоруке међународних онколошких удружења и пруже свеобухватне
препоруке за пацијенте оболеле од
рака које су преведене на 23 језика.
Четрдесет осам лекара из 27 земаља
добровољно је учествовало у радном панелу и идентификовано је
шест главних области препорука.
Прва област односи се на општа
разматрања за пацијенте оболеле
од канцера током пандемије COVID19. Ови пацијенти изложени су
већем ризику од инфекције с обзиром на имуносупресију која је изазвана због саме болести, општег
стања и спроведеног лечења
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(хирургија, хемиотерапија, радиотерапија, примена кортикостероида,
трансплантација коштане сржи).
Степен имуносупресије зависи од
типа канцера, година пацијената,
коморбидитета, врсте терапије и
периода протеклог од последње
терапије. Пацијенти са хематолошким малигнитетима налазе се под
највишим ризиком. Стога онколошки
пацијенти треба одмах да се обрате
лекару у случају појаве симтома
везаних за инфекцију.
Друга област препорука тиче се
протокола и специфичних мера које
би особе оболеле од канцера требало да предузму како би избегле
инфекцију COVID-19. Најбољи начин за спречавање инфекције је
избегавање излагања вирусу применом строгих хигијенских мера и
мера понашања. Пацијенти и њихови укућани треба строго да се придржавају ових мера. Излечени од
канцера нису под толико високим
ризиком, али треба да се обрате
лекару и информишу се о индивидуалном степену ризика. Хигијенске
мере подразумевају често прање
руку, дезинфекцију предмета, избегавање додиривања предмета на
јавним местима. Када је могуће
треба остати код куће, избегавати
јавна окупљања и градски превоз,
додиривање других особа. Ношење
заштитних маски препоручује се
посебно током боравка у здравственој установи.
Трећа област препорука објашњава како треба реаговати у случају
да пацијент добије симптоме инфек-

ције. У том случају потребно је да
контактира надлежног лекара и
онколога и остане изoлован.
Тренутно не постоје лекови или вакцине за које је доказано да спречавају и лече COVID-19. Такође, докази не постоје за додатке исхрани,
алтернативне лекове и суплементе.
Четврта област препорука односи
се на ментално здравље, смернице
за контролу анксиозности и стреса.
Пацијенти са малигном болешћу
охрабрују се да живе што здравије.
Мере укључују боравак на свежем
ваздуху, телесне вежбе, креативне
активности. Одмор и здрава исхрана
веома су важни. Ниво стреса и анксиозности веома је висок за ову
групу пацијената током пандемије, с
обзиром да су претходно под оптерећењем због саме болести. Пацијенти који осећају да не могу да се
носе са стресом треба да се обрате
лекару за помоћ.

препорученим мерама. Ова питања
налазе се у фокусу пете области
препорука. Главни циљ медицинског
тима је да сачува пацијенте од
инфекције уз одржавање високог
квалитета њиховог онколошког
лечења. Пацијенти треба да верују
лекарима у погледу одступања од
уобичајене терапије. Терапија може
бити одложена 14 дана или дуже.
Могућност одлагања или наставка
лечења процењује се од случаја до
случаја у односу на клиничку слику,
агресивност болести и ризик од
инфекције. Током акутне фазе пандемије одлажу се превентивни прегледи, неки хемиотерапијски режими и супортивна терапија. Консултација са лекаром одвија се телефонским путем или путем интернета. Онколошки центри мењају рутину у раду на коју су пацијенти
навикли. Важно је да се пацијенти
осете сигурно и да знају да су њихови онколошки тимови ту да их подр-

Изградња поверења између лекара и пацијента веома је важна како
би пацијент имао поверења у одлуке медицинског особља и како би се
постигао висок ниво придржавања

же. Пацијенти морају знати да на
интернету кружи много погрешних
информација и да се тачне информације могу пронаћи на званичним
интернет страницама које пружају
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здравствене установе и Министарство здравља.
Последња, шеста област односи
се на процедуре у онколошким центрима. Пацијенти који имају симптоме или су били у контакту са зараженом особом не би требало да
долазе у онколошки центар, већ да
контактирају своје лекаре у вези са
даљим упутствима. Симптоматски
пацијенти који дођу у болницу
морају да носе маске и да пријаве
своје симптоме. Сви пацијенти
морају да држе безбедну дистанцу у
односу на друге особе. Пацијенти
који се налазе у болници, потврђени
или сумњиви на инфекцију, налазе
се на посебним одељењима где су
посете строго забрањене. Не
постоје докази да се COVID-19 инфекција преноси путем крви. Даваоци крви охрабрују се да наставе са

донирањем, осим у случају појаве
симптома или могуће изложености
вирусу.
Пацијенти са малигном болешћу
суочавају се са неуобичајеним околностима. Верујемо да ће сажетак
препорука различитих онколошких
удружења широм света и њихов
превод пружити корисне смернице
пацијентима и медицинском особљу.

Summary of international recommendations in 23 languages for
patients with cancer during the
COVID-19 pandemic
www.thelancet.com/oncology Maj
13, 2020
https://doi.org/10.1016/S14702045(20)30278-3

Др Марија Поповић-Вуковић
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Ментално здравље у доба пандемије

Појава пандемије корона вируса
која је готово све државе приморала
на увођење ванредних мера променила је живот савременог човека.
Вести о обавезном карантину, самоизолацији, привременим болницама,
блокираним границама, обустави
превоза, затварању школа и јавних
установа, раду од куће – будиле су у
нама различите психичке реакције.
Код многих особа јавио се страх од
болести, забринутост за финансијску нестабилност, љутња због
осећаја беспомоћности, туга због
раздвојености од породице и пријатеља, узнемирујуће мисли. Важно је
нагласити да ове реакције не морају
да указују на појаву неког психопатолошког стања, већ их можемо сагледати као нормалне, психолошке
одговоре на неочекивану кризну
ситуацију. Код већине људи психолошке тегобе изазване кризном
ситуацијом су краткотрајне и пролазне.
Психичке реакције у току кризе

Услед изненадног и неочекиваног
догађаја, као што је глобална здравствена претња, може доћи до појаве
тзв. психолошке акцидентне кризе.
Важно је рећи да психолошка криза
није болест, већ стање кратке психичке пометње које почиње стањем
шока и неверице. У акутној фази као
одговор нашег организма на специфичну претњу, могу се јавити различите психичке и соматске реакције. Емоционалне реакције: страх,
узнемиреност, усамљеност, раздражљивост, туга, кривица, осећај
празнине, беспомоћност, љутња.
Соматске реакције: убрзан пулс или
рад срца, знојење, бол у мишићима,
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мучнина, грчеви у стомаку, дијареја.
Когнитивне реакције: промене у
начину размишљања, поремећај
концентрације, памћења, пажње,
расуђивања, узнемирујуће мисли.
Бихејвиоралне реакције: злоупотреба лекова, алкохола, пушење, проблеми у комуникацији, импулсивно
реаговање, избегавање контаката
са другим особама.
Психичке реакције, пријатне или
непријатне, увек су усмерене на
тежњу нашег организма да се прилагоди новонасталој ситуацији.
Иако најчешће непријатне, оне не
указују на неко психичко обољење и
повлаче се без стручних интервенција. Међутим, потпуно је нормално
да се код неких особа развије осећај
да не могу саме да се носе са интензивним психичким тегобама и тада
је добро потражити помоћ других,
породице, пријатеља или стручног
лица.
Да би се особа успешно адаптирала на новонасталу ситуацију важно
је да не потцењује значај и тежину
одређеног
животног
искуства.
Прилагођавање је индивидуалан
процес који нам помаже да своје
емоције, мисли и понашање разумемо и прихватимо. Уколико пронађемо одговарајући смисао и значај у
новом животном искуству, ми преузимамо активну улогу у односу на
захтеве које нам нова ситуација
поставља. Уместо да будемо само
пасивни и беспомоћни посматрачи,
потребно је да се усмеримо на проналажење нових личних циљева и
унутрашњих снага које ће нам помоћи да одржимо унутрашњи мир.
Разумевање целокупне ситуације на
конструктиван начин утицаће на
наш даљи раст и развој, а помоћи ће

нам да спремније одговоримо и на
будуће неочекиване захтеве и
животне промене.

период, могу се развити психопатолошки поремећаји.
Живот после пандемије

Свака врста глобалног страха или
кризе значајно утиче на ментално
здравље људи. Без обзира на то
када ће пандемија проћи, њене
последице промениће живот људи у
многим сферама живота. За оне који
су у току кризе имали трауматско
искуство, туговање је природан процес који долази након губитка.
Индивидуално је колико процес
туговања може да траје, али је
важно знати да је доступност подршке других особа лековита.
Многе особе ће након кризе изазване пандемијом корона вируса
доживети психолошки раст који се
огледа у бољем разумевању себе,
својих потреба, односа са другим
особама и света око себе.
Психолошки раст након кризе
утиче на особу да више цени сопствени живот, ужива у малим стварима, постави другачије приоритете, преиспита вредносни систем,
постане саосећајнија према себи и
другима. Психолошки раст није
последица директног деловања
кризе већ представља нашу психичку борбу да се савлада кризна
ситуација. Важно је нагласити да је
психолошки раст унутрашњи потенцијал сваког појединца, породице и
целог друштва.

Особе оболеле од малигних болести и њихове породице подносе
двоструки психолошки терет у току
пандемије корона вируса. Поред
неизвесности која прати оболеле
особе од тренутка постављања
дијагнозе, у току дуготрајног и
захтевног онколошког лечења, као и
након завршеног лечења у периоду
контрола и праћења, онколошки
пацијенти се суочавају и са бројним
недоумицама везаним за утицај пандемије на даљи ток њиховог лечења
и контрола.
Када потражити стручну помоћ

Иако је предрасуда у вези са психолошким тегобама све мање, људи
се не одлучују лако да потраже
помоћ психолога или психијатра. Да
би знали када је право време да
неко потражи стручну помоћ, важно
је да прво сагледа интензитет својих
тегоба а затим и дужину њиховог
трајања. На пример, уколико особа
осећа јаку узнемиреност која ремети
њено дневно функционисање и
овакво стање траје дуже од две
недеље, препоручљиво је да потражи помоћ. Стручно лице ће проценити да ли је потребно предузети
одређене мере или ће ове тегобе
спонтано нестати. Уколико особа
занемарује или игнорише интензивне психичке сметње дужи временски
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Гојазност и COVID-19
(корона вирус, превенција инфекције, гојазност)

Ширење COVID-19 и даље представља изазов за здравствене раднике широм Америке. Многи урбани
центри успевају да помере криву,
али сеоске регије у Америци ускоро
могу видети драматичан пораст
броја позитивних особа. То је разлог
за забринутост. Многе студије повезују сеоско становништво са већим
бројем гојазних особа, а здравствени радници у првим редовима уче да
је гојазност један од главних фактора ризика за озбиљне компликације
и лошији исход инфекције COVID-1.
Према подацима Центра за контролу и превенцију болести из 2016.
године 34,2% одраслих у сеоској
средини у Сједињеним Америчким
Државама (САД) је гојазно. Руралне
средине које су дефинисане популацијом од 2500 до 50.000 становника
(зависно од дефиниције која је
коришћена) чине око 97% површине
САД.
Током COVID-19 кризе расуте
сеоске заједнице су успеле до сада
да се боље организују од урбаних
центара. Док се вирус шири у мање
насељеним срединама, постоји
забринутост о могућностима руралне здравствене заштите да се ефективно носи са болешћу. Сеоске болнице и пре узбуне због корона вируса већ дуго пате због недостатка
финансија. Уз то, недостатак јединица интензивне неге значи да
пацијенти у руралним срединама
неће добити потребан медицински
третман.

Гојазност повећава ризик за
лошији исход инфекције COVID-19.
Убрзана истраживања COVID-19
указују да особе са индексом телесне масе (БМИ) 40 и више имају значајно већи ризик за компликације
узроковане инфекцијом. У метро
регији Њујорка 41,7% хоспитализованих болесника због COVID-19 је
било гојазно. Иако за сада није
нађена директна узрочна повезаност између гојазности и компликација COVID-19, постоји мишљење да
велика количина масног ткива
повећава инфламацију и уједно
слаби имуни систем. То може бити
разлог што велики број гојазних
скоро увек захтевају подршку респиратора у поређењу са људима здраве тежине.
Стога је ово идеално време да се
смањи тежина. Нова објављена студија приказује методу „Десет најбољих савета“ (Ten Top Tips -10 TT) за
смањење тежине која може помоћи
пацијентима да смање тежину и и
могуће спрече COVID-19 компликације. Десет најбољих савета представља брзу и лаку интервенцију
клиничарима у поступку са гојазним
људима и људима са прекомерном
тежином. Она омогућава развијање
здравих навика које ће подржати
губитак тежине. То укључује:
1. Развој рутине оброка.
2. Узимање мање масних намирница.
3. Ходање у циљу губитка тежине.
4. Паковање здраве ужине.
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5.
6.
7.
8.
9.

Читање етикета на храни.
Имати на уму величину порције.
Устаните.
Сетите се да пиће има калорије.
Фокусирајте се на храну док
једете.
10. Једите најмање пет порција воћа
и поврћа дневно.
Све наведено може помоћи пацијентима да прихвате навике које
могу довести до губитка тежине.
Предложени савети су једна од
могућности борбе са прекомерном
тежином и гојазношћу и самим тим
компликацијама COVID-19 инфекције.

Obesity and COVID-19: 10TT counseling for rural patients
Created May 14 2020 by Lippincott
Solutions
UpToDate Updated 6/1/2020

Прим. др sc. med.
Јелена Бокун
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Рак и COVID-19

Новооткривен корона вирус у
кинеском граду Вухану у децембру
2019. године, назван је COVID-19
вирус, односно SARS-CoV-2 (severe
respiratory syndrome coronavirus-2).
Овај вирус има карактеристику
брзог преноса међу људима и према
подацима Светске здравствене организације (СЗО), инкубациони период је до 14 дана од дана контакта
са инфицираном особом, а просечно
5–6 дана. У овом тренутку нема
доступне пасивне имунизације, тј.
одговарајуће
вакцине
против
COVID-19, а с обзиром на то да је у
питању нови вирус, сматра се да не
постоји ни претходно развијен имунитет против овог вируса.
Актуелна пандемија корона вируса 19 (COVID-19, SARS-CoV-19) погодила је све аспекте здравственог
система широм света, укључујући
дијагностику, лечење и праћење
пацијената са малигним обољењима. Имајући у виду насталу ситуацију и пандемију COVID-19, медицинске установе за лечење хроничних болести широм света радиле су
другачијим или смањеним капацитетом, што се одразило и на повећање
страха код пацијената са раком.
Највећи и свакако оправдани страх
и стрес код пацијената био је изазван немогућношћу да добију предложену терапију или да наставе
започету онколошку терапију.
Пацијенти оболели од рака представљају вулнерабилну групу за
многе заразне болести, па тако и за
COVID-19. Онколошка терапија подразумева различите модалитете
лечења, а врло често и њихову комбинацију, било истовремено или

наизменично. Сваки вид онколошке
терапије (хирургија, радиотерапија,
хемиотерапија, имунотерапија и
таргет терапија) или сама малигна
болест различитим механизмима
могу довести онколошке пацијенте у
имуносупресивно стање. То је један
од основних разлога зашто су
пацијенти од канцера посебно осетљиви на све заразне болести, не
само COVID-19. Анализирајући
податке из студија објављених
након пандемије грипа 2009. године, многи аутори су сугерисали да су
пацијенти са малигним обољењима
чешће развијали упалу плућа у
односу на општу популацију. Треба
имати у виду да пацијенти оболели
од рака врло често имају и друге
болести које су фактори ризика за
малигнитете а истовремено представљају факторе ризика за тежу
клиничку слику код заразних болести, укључујући COVID-19 (повишен
артеријски
притисак,
шећерна
болест, обољења срца, плућа итд.).
Може се закључити да и међу
пацијентима оболелим од рака има
различитости у пријемчивости на
инфекцију COVID-19 и развијање
различите клиничке слике. То се
посебно односи на патохистолошку
варијанту и место тумора, стадијум
односно проширеност болести,
опште стање, као и додатне ризичне
факторе тј. придружена обољењакоморбидитете. Пацијенти оболели
од леукемија, лимфома, мултиплог
мијелома, они пацијенти код којих
се примењује радикална радиотерапија за рак плућа, имунотерапија,
терапија инхибиторима поли (ADPрибоза) полимераза ензима (PARP
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инхибитори), као и они пацијенти
који су имали скорашњу трансплатацију костне сржи могу представљати
посебно осетљиву групу за COVID19.
Поставља се питање међу лекарима али и међу пацијентима о томе
како се изборити са насталом ситуацијом у области онкологије. Најпре
како заштитити пацијенте, на који
начин најбоље оптимизовати њихово лечење, као и да ли има ризика
од краткотрајног одлагања терапије. С тим у вези, многе експертске
радне групе у свету су прилагодиле
свој режим рада и неке од њих су
дале своје препоруке везане за
онколошке пацијенте. Неке од њих
сматрају да иако код одређених
пацијената постоји ризик одлагања
терапије, тај ризик треба размотрити уколико би инфекција са COVID19 изазвала компликације највећег
градуса или посебна иреверзибилна
стања.

зима и медикалним онколозима
посебан задатак за припрему водича за спречавање инфекције са
COVID-19 код пацијената са раком,
а истовремено да се одржи могућност за наставак онколошког лечења. Пожељно је да се радиотерапијско окружење одржи као COVIDfree окружење, примењујући све
предложене превентивне мере.
Уколико се деси да неко од
пацијената буде COVID-19 позитиван, требало би да се смести у собу
за изолацију, а потом пребаци у
одговарајућу установу предвиђену
за лечење COVID-19 инфекција. За
време трајања епидемије, требало
би смањити време проведено у болницама. То би се постигло телемедицином и телефонским позивима, а
интравенска терапија би требало да
се замени са пероралним лековима
где год је то могуће (лековима који
се пију). Промену режима и дозирања хемиотерапије или радиотера-

На захтев француског Министарства за здравље, група стручњака за јавно здравље Француске
(Haut Conseil de Sante Publique)
поверила је радијационим онколо-

пије треба размотрити како би се
редуковао број болничких посета
(примера ради, хемиотерапија на
три недеље уместо сваке недеље;
хипофракционисана
радиотера-
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пија). Пожељно је телефонским
путем свакодневно добити податке
о пацијентима који треба да буду
примљени у онколошку установу, о
могућим симптомима COVID-19
инфекције и уколико се утврди да
имају неки од симптома да се упуте
у специјализовану установу за лечење COVID-19 инфекција.
Европско удружење за медикалну
онкологију (The European Society of
Medical Oncology) као и Национални
здравствени
сервис
Енглеске
(National Health Service England)
предложили су сличне мере.
Анализирајући предложене препоруке, може се рећи да су наведене препоруке у већој или мањој
мери сличне као свуда у свету.
Ипак, свака држава има другачији

здравствени систем, другачију расположивост ресурса, структуру становништва, број оболелих, те су
могуће и поједине разлике. Али
суштински циљ остаје исти у сваком
систему. Заштитити пацијенте, смањити могућност инфекције придржавајући се превентивних мера и
лечити основне болести када год је
то могуће и сходно ситуацији у
датом тренутку. Само узајамним
снагама целокупног медицинског
особља и пацијената, борба са
COVID-19 инфекцијом и борба са
малигном болешћу може бити
довољно успешна.
Др Александар Степановић
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Рак на Космету
(трећи део)

Прошле, 2019. године у електронским медијима објављен је
„Статистички годишњак Републике
Косова 2018.“ У њему је обрађен
мањи сегмент о кретању малигних
тумора на Космету – инциденције у
временском периоду 2012–2017.
године, а морталитет становника
Космета у временском периоду
2006–2013. године. У прошлом броју
часописа „Рак“ анализирали смо
инциденцију малигних тумора на
Космету (2012–2017. година).

Као што се види из графикона 1.
укупан број умрлих на Космету у
наведеном временском периоду
имао је незнатан тренд просечног
годишњег раста – свега 0,4%. На
крају посматраног периода (2013.
година) укупан број умрлих на
Космету повећан је у односу на укупан број умрлих на почетку посматраног периода (2006. година) за
свега 3%. Ово незнатно повећање
могло би се сместити у статистичку

Графикон 1. Број умрлих на Космету 2006–2013. године

У овом, трећем делу текста, покушаћемо да анализирамо апсолутни
морталитет становника Космета у
наведеном временском периоду
(2006–2013) у компарацији са апсолутним морталитетом због малигних
тумора.

случајност, или можда прилог морталитета од малигних тумора.
Из графикона 2 види се да је просечни раст малигних тумора на
Космету у наведеном периоду био
статистички сигнификантно велики
– 9,4% годишње. На крају посматраног периода (2013. година) укупан
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број умрлих због малигних тумора
био је већи за 75,3% у односу на
почетак посматраног периода (2006.
година). Ако посматрани период
поделимо на први (2006–2009. године) и други (2010–2013. године) део
и саберемо све умрле у тим дело-

„Милосрдни анђео“, који је просуо
15 тона осиромашеног уранијума (U238) по земљи Србији 1999. године,
не може искључити из ове скромне
математичке анализе o кретању
морбидитета због малигних тумора.

Графикон 2. Умрли од малигних тумора на Космету 2006–2013. године
Закључак

вима посматраног периода (Σ1 и Σ2)
добићемо разлику у броју умрлих у
другом делу посматраног периода
од 1052 или 45,9%, што је статистички сигнификантно повећање.
Очито је да је у животни миље
Космета стигао један или више канценогених агенаса који индукују
канцерогенозу и то пре десет година (латентни период за солидне
малигне туморе који чине 95% свих
малигних тумора износи 10 до 20
година). Ова анализа показује да се

Бићу слободан па ћу закључити
да је НАТО алијанса, агресијом на
Србију 1999. године починила
Genocid sui generis!

Проф. др sc. med.
Слободан Чикарић

Извор:
http://ask.rsk-gov.net/sr/agencijaza-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-2018
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In memoriam

Проф. др Радан Џодић (1952–2020)

Истакнути српски хирург-онколог, проф. др Радан Џодић, преминуо је 21.
јуна 2020. године, у Београду, од последица инфекције COVID-19.
Рођен је 2. новембра 1952. године на Голији, у Плешину, Рашка, Србија.
Основну школу и гимназију завршио је у Новом Пазару. Основне студије
медицине завршио је 1978. на Медицинском факултету Универзитета у
Београду (МФУБ), а од 16. маја 1979. године запослен је у Институту за
онкологију и радиологију Србије (ИОРС). На МФУБ завршио је специјализацију опште хирургије 1984. године, потом је 1990. магистрирао и 1994. докторирао из области ендокрине хирургије, а 2002. године је постао субспецијалиста онкологије. Усавршавао се у Француској и Јапану.
Одговорни наставник за онколошку хирургију на Катедри хирургије са
анестезиологијом и шеф последипломске Катедре онкологије МФУБ постао
је 1999. године, а у звање редовног професора МФУБ изабран је 2005.
Формирао је и руководио предметима Принципи онколошке хирургије (2011)
и Клиничка онкологија (2014), а помогао је увођење специјализације
Интернистичка онкологија (2014) и докторских студија Биологија тумора
(2016). Руководио је субспецијалистичком катедром Онкологије до пензионисања на МФУБ и припремао увођење специјализације или субспецијали30

зације Онколошка хирургија, по угледу на европски програм. Један од његових највећих доприноса у развоју онкологије у Србији је покретање сарадње са Француском владом у склопу пројекта реформе високог школства у
области онкологије, чиме је од 2000-их година омогућио усавршавање више
од 100 онколога из Србије и Црне Горе у одабраним француским онколошким центрима. Захваљујући његовим напорима, проширена је база
гостујућих професора МФУБ предавачима из Француске, Русије, Јапана,
Немачке, Аустралије, Словеније, и др. Током више од три деценије каријере
на МФУБ, по сведочењу студената и колега, проф. Џодић је своје дужности
наставника обављао предано, поносно и са једнаким ентузијазмом од самих
почетака, па све до пензионисања 30. септембра 2018. године.
Проф. Џодић је, током 40 година дуге хируршке каријере, урадио преко
10.000 операција. Његови доприноси у онколошкој хирургији су бројни.
Поставио је основне принципе хирургије солидних малигних тумора, уз проверу лимфних чворова стражара код карцинома, као и принципе савремене
реконструктивне хирургије, хирургије метастатске болести и циторедуктивне хирургије, а имао је и важну улогу у истраживањима са оксалиплатином
и електрохемиотерапијом. Његови најзначајнији доприноси се односе на
хирургију карцинома штитасте жлезде, којом је остварио велики углед у
свету и код нас. Осмислио је три оригиналне методе/технике, које су објављене у домаћим и интернационалним уџбеницима, и то: (1) методу провере
лимфних чворова стражара (сентинела) југуло-каротидних регија, уз обележавање метилен плавим, (2) технику либерације (ослобађања) подвезаних
ларингеалних нерава, и (3) технику очувања параштитастих жлезда на венско-артеријској васкуларној петељци. Поред тога, у ИОРС је увео употребу
интраоперативног неуромониторинга у хирургији штитасте жлезде и реконструкцију повређених или пресечених повратних ларингеалних нерава у
циљу побољшања симптома. Оно по чему је био и остаће препознатљив је
минуциозна хируршка техника, мали проценат компликација примарне
хирургије врата и реоперативна хирургија карцинома штитасте жлезде у
којој је имао највеће искуство у Србији. Од стране Европске школе онкологије 2017. је изабран за професора хирургије рака дојке, меланома и хирургије главе и врата.
Од 2013. године, проф. Џодић је био вршилац дужности директора ИОРС.
У том периоду ИОРС је акредитован на седам година, претрпео је значајно
проширење кадровске структуре и наставних база, реконструкцију клиника
и служби, уз припрему простора за радионуклеидну терапију, а завршена је
и изградња Онкологије 2 у Пастеровој 12, са четири нова линеарна акцелератора и припадајућом опремом.
Због вишедеценијских достигнућа на пољу онкологије, проф. Џодић је
2014. године постављен за координатора за област онкологије у Србији при
Министарству здравља, као и председника Републичке стручне комисије за
онкологију и Комисије за рано откривање рака. Руководио је израдом водича добре клиничке праксе и Националног плана борбе против рака
Републике Србије (2018–2023), према француском моделу.
Као угледни онколог и хирург, проф. Џодић је био ангажован у раду великог броја домаћих и међународних удружења. Био је редовни члан
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Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (СЛД), председник Канцеролошке секције СЛД, Удружења онколошких хирурга Србије
(УОХС) и Светске федерације онколошких хируршких удружења, као и члан
бордова неколико међународних и домаћих удружења. УОХС је учланио у
Европско удружење онколошких хирурга (ESSO), што је вишеструко допринело бољој сарадњи.
Аутор је и коаутор бројних уџбеника, стручних књига, публикација у
међународним часописима и едукативних видео-филмова у области онколошке хирургије. Био је предавач по позиву на више од 50 међународних и
на бројним домаћим скуповима, а радио је и показне операције у земљи и
иностранству.
За живота је одликован од стране Француске владе орденом Витеза
(2003) и орденом Официра реда Академске палме Републике Француске
(2017), носилац је Златне медаља за изузетне заслуге у медицини и изванредне резултате у здравственој делатности, указом председника Републике
Србије од 9. фебруара 2017, као и Награде за животно дело СЛД (2017),
поред осталих многобројних признања од стране студената, колега и удружења.
Током каријере, добио је бројне понуде да ради у престижним центрима
за истраживање и лечење рака у свету, али их је, с обзиром на изражен осећај патриотизма, одбио и остао у Србији, у ИОРС, где је провео цео свој
радни век, до пензионисања 9. маја 2019. године.
Проф. Џодић је био хирург светског реномеа, добар и стручан лекар,
научник са визијом, који је увек преиспитивао и унапређивао, а, надасве,
посвећен и несебичан учитељ онколошке хирургије.
Сахрањен је 25. јуна 2020. на Новом гробљу, у Алеји заслужних грађана.
За собом је оставио супругу, двоје деце и троје унучади, али и бројне
пацијенте који су, захваљујући његовој стручности и хируршкој вештини, на
време започели борбу са раком и из ње изашли као победници.
Др Нада Сантрач, специјалиста опште хирургије,
професоров ђак и сарадник

У Београду, 29. јуна 2020. године
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