
Revija Onkologija stopa v svoje ~etrto leto. @e ob za~etku
smo sklenili, da bomo sku{ali pripravljati sodoben strokovni
~asopis, ki bo v nasprotju s ~istimi raziskovalnimi revijami,
ki slone predvsem na originalnih raziskovalnih ~lankih, v
bolj berljivi obliki seznanjal bralce s prakso in novostmi, ki
lahko specifi~no vplivajo na na{e profesionalno delo ob
bolnikih z rakom. V uredni{kem odboru upamo, da nam bo
{e naprej uspevalo oblikovati ~asopis, ki bo instruktiven,
vzpodbuden in prijeten.

Pomladno {tevilko ~etrtega letnika za~enjamo s Pregledi. O
tumorjih testisa, diagnozi, prognozi in skoraj neslutenih
uspehih zdravljenja teh malignih bolezni pi{e M. Stanovnik.
O tem, kaj so tumorski ozna~evalci, kdaj jih dolo~amo in
kako nam pomagajo pri spremljanju dinamike bolezni, pri
oceni odgovora na zdravljenje in pri zgodnjem odkrivanju
klini~no nemih ponovitev, pi{e S. Novakovi}.

Drugi sklop, Za prakso, posve~amo predvsem problemu
bolnikov s kostnimi zasevki (H. Le{ni~ar, V. Smrkolj, J.
^ervek). Ker predvidevamo, da `ivi v Sloveniji vsaj 1000
takih bolnikov, ni nepomembno, kako zasevke odkrivamo
in kdaj jih zdravimo operativno, z obsevanjem ali s
sistemsko terapijo. Prav tako moramo razumeti, da
odlo~itev o izbiri zdravljenja ni preprosta in da bo
mnogokrat potrebno posvetovanje med ve~ strokovnjaki.
Sklop zaklju~ujemo z drugim, prav tako pomembnim
problemom v onkologiji – slabostjo in bruhanjem. O
mehanizmih, incidenci, izbiri zdravljenja in postopkih pri
tem kompleksu pi{e B. Zakotnik.

Kako naj se zdravnik odlo~a med mnogimi metodami
zdravljenja, posebej ~e niso z njegovega o`jega podro~ja,
~e slone na anekdoti~nih uspehih in je v sku{njavi, da bi jih

tudi sam indiciral? Kaj naj stori ob vse ve~jih pritiskih
bolnikov, medijev, ali ob v~asih kar agresivnih zahtevah
velikih skupin bolnikov in njihovih sorodnikov? Kako naj
jim na razumen na~in pojasni razlike med kavzalnim,
komplementarnim in alternativnim zdravljenjem? Vsi
poznamo vro~e debate na to temo, tudi med na{imi
zdravniki. Zato je v~asih lahko instruktivno sli{ati mnenja
od drugod. Za tokratno @ari{~e nam je zalo`nik revije
Cancer dovolil prevod dveh ~lankov iz zadnje {tevilke
letnika 1999. Oba se ukvarjata s primerom doktorja
Luigija De Belle, zdravnika, ki je s svojo »multiterapijo«
povzro~il v Italiji skoraj socialni pretres. Prepri~ani smo,
da bosta komentarja B. Cassileth in P. Calabresija
marsikomu pomagala ob takih dilemah k trdnej{im
stali{~em.

V Problemih in perspektivah razpravlja T. ^ufer o vsebini,
razvoju in izobra`evanju na podro~ju internisti~ne
onkologije, medicinski specialnosti, ki je na eni strani
posve~ena sistemskemu onkolo{kemu zdravljenju, na drugi
pa ne more brez skupinskega sodelovanje z drugimi
onkolo{kim disciplinami.

Številko zaklju~ujemo s pismoma uredni{tvu, ki se
navezujeta na sklop ~lankov  o zgodnjem odkrivanju raka
materni~nega vratu, objavljenih v zadnji {tevilki
Onkologije,  in z novicami z Onkolo{kega in{tituta. Posebej
naj opozorimo na prispevek V. Pompe-Kirn ob jubileju tako
doma kot v tujini uveljavljenega Registra raka za Slovenijo. 

Rastko Golouh, glavni urednik
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