
ONKOLOGIJA / pregledi

81

Kancerolo{ko dru{tvo SZD, Onkolo{ki in{titut in Zveza
dru{tev za boj proti raku so 4. in 5. junija 2004 organizirali
17. onkolo{ki vikend v La{kem. Predstavljene so bile
novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z
rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom. Program
je bil pester, razdeljen na tematske sklope. Predstavljene so
bile novosti iz radiologije, nuklearne medicine, kirur{ke
patologije, citopatologije, kirur{ke onkologije, radioterapije
in internisti~ne onkologije.

Nove Smernice zdravljenja raka dojk Onkolo{kega in{tituta
Ljubljana predstavljajo okvir, ki glede na dana{nje znanje
zagotavlja pravilno in varno obravnavo bolnic z rakom
dojk. Vklju~ujejo poglavja o onkolo{kem genetskem
svetovanju pri dednem raku dojk in jaj~nikov, o redkih
malignih boleznih dojk ter poglavje s poudarkom na
obravnavi netipnih lezij dojk in zdravljenju neinvazivnega
raka dojk. Vklju~ena so tudi priporo~ila glede zamejitvenih
preiskav ter poglavja o nadzoru po kon~anem zdravljenju.
Kot dodatek so prilo`eni {e grafi~ni algoritmi, ki omogo~ajo
hitro iskanje pravilnih odlo~itev.

Predstavljena so bila priporo~ila za obravnavo bolnikov z
malignim melanomom, incidenca katerega tako v Sloveniji
kot v svetu strmo nara{~a. Pomembna je preventiva,

samopregledovanje in zgodnej{e prepoznavanje ob uporabi
ABCDE-sistema. Kirur{ko zdravljenje primarnega melanoma
in patolo{ki izvid nam dolo~ita najpomembnej{e
prognosti~ne dejavnike in s tem nadaljnji potek zdravljenja.
Najpomembnej{i sta debelina tumorja po Breslowu in
globina invazije po Clarku. V nadaljevanju zdravljenja pri
melanomih, debelih ve~ kot 1 mm, sledi biopsija varovalne
bezgavke. ^e so v bezgavki zasevki , je indicirana
terapevtska  izpraznitev bezgav~nih lo`. Obsevanje je v
nekaterih primerih precej u~inkovito, med tem ko je
sistemsko zdravljenje s kemoterapijo u~inkovito le pri
majhnem odstotku bolnikov.

Leto{nji onkolo{ki vikend je bil zgledno organiziran, kar se
je pokazalo predvsem pri polno zasedeni dvorani med
predavanji. Poleg strokovnega izobra`evanja so se ob
medsebojnem dru`enju spletla nova znanstva in vezi med
udele`enci, kar je v prid samemu na~inu dela na
Onkolo{kemu in{titutu, kjer brez timskega dela ne gre.
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