UVODNIK
Fundacija za raziskovanje raka
»Fundacija docent dr. Josip Cholewa«
Raziskovanje je zahtevno, zapleteno in natančno intelektualno delo, ki poleg radovednosti,
inovativnosti, vztrajnosti, znanja in izkušenosti zahteva tudi veliko denarja. Kdo naj omogoči zdravniku, da se bo posvetil raziskovanju, temu nesebičnemu in za človeštvo pomembnemu delu, in da se bo stalno izobraževal? V prvi vrsti mora za to skrbeti država, vendar teh
sredstev ni nikoli dovolj. V zahodnih državah, od koder je prišlo prav v znanosti, še posebej
v medicini, največ dognanj, pomagajo raziskovalcem skladi in fundacije, ki gmotno podpirajo njihovo znanstveno-raziskovalno delo in dodatno izobraževanje.
Za pomoč našim zdravnikom pri proučevanju, raziskovalnem delu in prenašanju novih
diagnostičnih in terapevstkih metod s področja onkologije v našo sredino smo pred petnajstimi leti ustanovili Fundacijo docent dr. Josip Cholewa. Fundacija ne more in tudi nima namena tekmovati s podobnimi ustanovami, ki imajo na voljo številčnejši znanstveno-raziskovalni potencial in skoraj neomejena sredstva. Vendar želimo omogočiti in pomagati našim
sposobnim zdravnikom in raziskovalcem, da bodo dopolnjevali znanje in lažje uresničevali
svoje ideje ter s tem pomagali bolnikom in uveljavljali slovensko onkologijo v svetu.
Fundacijo smo imenovali po raziskovalcu in ustanovitelju Banovinskega inštituta za raziskovanje in zdravljenje novotvorb, kasnejšega Onkološkega inštituta v Ljubljani. Docent
dr. Josip Cholewa je že leta 1920, kot primarij v brežiški bolnišnici, ustanovil laboratorij za
proučevanje raka. Njegove raziskave so temeljile na še danes veljavnem multidiscplinarnem
pristopu k preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju raka, pri katerem sodelujejo zdravniki
različnih specializacij.
V petnajstih letih obstoja fundacije, kot neprofitnega, neinstitucionalnega in nestrankarskega združenja posameznikov, ustanov in organizacij, smo za izobraževanje slovenskih
zdravnikov, za raziskave na področju raka in za pomoč pri izdajah strokovnih publikacij porabili 92 milijonov tolarjev, ki so jih prispevale številne delovne organizacije in posamezniki.
Fundacija svoj prvi simpozij namenila preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju najpogostejših oblik raka, kot so rak glave in vratu, rak dojk, rak pljuč, rak debelega črevesa in
danke, rak materničnega vratu, rak prostate in rak kože. Zbolevnost in umrljivost za rakom
je kljub vse boljši diagnostiki in bolj uspešnemu zdravljenju mogoče pomembno zmanjšati
le s preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem raka. Udeležence simpozija, zdravnike smo
želeli seznaniti z najnovejšimi dognanji in pretehtanimi diagnostičnimi postopki, ki omogočajo najbolj smiselno preprečevanje in racionalno diagnostiko zgodnjih oblik raka na vseh
treh zdravstvenih nivojih.
Člani Fundacije docent dr. Josip Cholewa smo počaščeni, da nam je revija Radiology
and Oncology, s katero sodelujemo od ustanovitve, omogočila izdajo te posebne številke.
Obenem se zahvaljujemo vsem uglednim predavateljem iz Univerzitetnega kliničnega centra,
Medicinske fakultete, Onkološkega inštituta, Univeze v Insbrucku in Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki so sodelovali v pripravi in izvedbi simpozija ter vsem, ki ste se ga
udeležili.
Predsednik Fundacije doc. dr. Josip Chollewa
Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
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