
Decembrsko {tevilko pri~enjamo z @ari{~em. V rubriko smo
uvrstili dva prispevka. M. Poljak s sodelavci predstavlja
humane viruse papiloma (HPV). HPV so heterogena
skupina virusov, ki jih etiolo{ko povetujemo s {tevilnimi
benignimi in malignimi spremembami plo{~atoceli~nega
epitelija. O komunikaciji z bolnikom z rakom razpravlja
M. Zwitter. Sledijo Pregledi, kjer predstavlja T. ^ufer rak
ledvic. V Vpra{anjih in odgovorih objavljamo odgovore, ki
so jih pripravili sodelavci Onkolo{kega in{tituta S.Lahajnar,
N. Rotovnik-Kozjek, T. ^ufer in A. Vakselj. V rubriki
Novosti G. Ser{a s sodelavci predstavlja
elektrokemoterapijo, ki postaja morebiti `e standardno
zdravljenje. N. Rotovnik-Kozjek govori o presnovnih
spremembah pri rakasti kaheksiji in ponuja nove pristope.
Prehrambna podpora rakavemu bolniku mora biti
zagotovljena dovolj zgodaj in v za bolnika najprimernej{i
obliki, da prepre~imo razvoj podhranjenosti. V rubriki
Za prakso objavljamo prispevek P. Peternel, ki govori o
prepre~evanju in zdravljenju venskih trombembolizmov
(VTE) pri bolnikih z rakom. Dobra tretjina onkolo{kih

ponovitev VTE ali veliko krvavitev. Uporaba
nizkomolekularnega heparina pomembno zmanj{a
ponovitev bolezni. M. Kadivec s sodelavci nam pojasnjuje,
kak{na naprava je mamotom in kaj je vakuumska biopsija

dojk. Ob predstavitvi naprav in tehnik predlaga tudi
poenotenje poimenovanja razli~nih biopsij z razli~nimi
metodami in priporo~a imena posegov. V Odmevih
poro~amo o 18.Onkolo{kem vikendu, ki je bil namenjen
paliativni oskrbi bolnikov z rakom. Vtise so pripravili
B. Šegedin, F. Anderluh in M.Rajter, sklepe pa predstavlja
B. Zakotnik. Laboratorij za ginekolo{ko citologijo v SB
Maribor je praznoval 50 let delovanja. V po~astitev
visokega jubileja so pripravili mednarodni znanstveni
simpozij, o katerem poro~a I. Taka~. Predstavljena so tudi
poro~ila iz ASCO 2005 (T. ^ufer) in prve mednarodne
konference o zdravljenju z radiofarmaki ICRT (I. @agar).
V rubriki z Onkolo{kega in{tituta G. Ser{a predstavlja
Oddelek za eksperimentalno onkologijo, S. Novakovi} pa
na novo nastajajo~i Oddelek za molekularno diagnostiko.
Sledijo {e  knji`ne novosti in promocije ter napredovanja.

Ob zaklju~ku leta 2005 se vsem bralcem in sodelavcem
zahvaljujem za tvorno sodelovanje in `elim v nastopajo~em
letu 2006 obilo strokovnih uspehov in osebne sre~e!

Zvonimir Rudolf, glavni urednik
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bolnikov z VTE utrpi med varfarinskim zdravljenjem


