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»Znanilci upanja« za novo
upanje bolnikov

V času, ko le redko javno opozorimo na dobre

plati zdravstva, so člani Društva onkoloških
bolnikov Slovenije, Slovenskega združenja bolnikov

z limfomom in levkemijo, EuropaColonoma

Slovenije in Ustanove Mali vitez združili

moči za akcijo Znanilci upanja. Z njo želijo
skupaj z bolniki izpostaviti tiste zdravstvene

delavce, ki v svojem odnosu do bolnikov ohranjajo

človeško toplino in pristen medčloveški
odnos.

Za bolnike z rakom je namreč nujno, da se pri

zdravljenju rešujejo tudi njihove stiske in strahovi,

da jim na poti dolgotrajnega, bolečega
in pogosto negotovega zdravljenja zdravstveni

delavci prisluhnejo in jih opogumijo. Bolniki

pravijo, da je včasih dovolj že razumevajoč
pogled, bodrilen nasmeh ali ena sama

spodbudna

beseda. In med zdravstvenimi delavci je
takih zelo veliko. In prav njih želijo izpostaviti ter
se jim zahvaliti za njihovo delo in odnos do pacientov.

To niso le zdravniki in medicinske sestre,

temveč tudi psihologi, fizioterapevti, laboratorijski

tehniki in mnogi drugi, s katerimi se bolniki

srečujejo med zdravljenjem.

»Pohvalite tiste, ki so se pozorno posvetili vašim
skrbem in vam nudili oporo ter vam v trenutkih

stiske še posebej stali ob strani«, pozivajo snovalci

akcije vse, ki so se vživljenju srečali zrakom.

Za častni naziv Znanilec upanja 2014 bolniki

lahko oddajo svoj glas v treh kategorijah: zdravnik/ca,

medicinska sestra/tehnik in ostalo zdravstveno

osebje. Nominacije bodo zbirali na

spletni strani www. znanilciupanja. si ali pa prek

glasovnic, ki so na voljo po zdravstvenih domovih,

bolnišnicah, klinikah in na sedežih vseh društev,

ki so se vključila v akcijo. Glasovnice je mogoče
poslati po pošti na naslov Zavod Med. Over. Net.

Častne nazive Znanilec upanja za leto 2014 bodo

podelili 19. junija, pokrovitelj akcije pa je Borut

Pahor, predsednik republike Slovenije.

Uspešen program Svit

Prvi teden marca je vsako leto posvečen boju

proti raku, vse pogostejše bolezni sodobnega

časa. V Evropski uniji je leta 2012 za rakom

zbolelo le nekaj manj kot tri milijone in pol ljudi,

skoraj polovica za najbolj pogostimi oblikami, to

je za rakom na dojki, debelem črevesu in danki,

prostati in na pljučih. Na srečo se z novimi odkritji

in metodami uspešnost zdravljenja močno

izboljšuje. Vendar pa je odločilno, kako zgodaj

je rak odkrit. Na Nacionalnem inštitutu za javno

zdravje, kjervodijo program Svit, državni program

presejalnih testov in zgodnjega odkrivanja predrakavih

bolezenskih stanj ter raka na debelem

črevesu in danki, opozarjajo, da je za ohranitev

zdravja in kakovosti življenja zelo pomembno

preventivno ukrepanje. Zato priporočajo zdrav

način življenja, saj lahko s tem zmanjšamo tveganje

za nastanek raka in z rednimi presejalnimi

pregledi skrbimo za zgodnje odkrivanje sprememb,

ki bi lahko opozarjale na razvoj bolezni.

Rak na debelem črevesu ali danki je med
najpogostejšimi

oblikami, na srečo pa sodi med

tiste, za katere so na voljo učinkovite presejalne

metode, s katerimi ni možno odkriti le zgodnje
faze raka, ampak že predrakave spremembe

polipe. Tako lahko s pomočjo rednega testiranja

odstranijo že predrakave spremembe in nastanek

raka preprečijo, ali pa odkrijejo bolezen

v zelo zgodnji fazi, ko jo je možno še povsem ozdraviti.

V letu 2013 je bilo k programu Svit
povabljenih

248. 004 oseb, 247. 015 osebam je
bilo vabilo tudi vročeno. S podpisano Izjavo o

sodelovanju se je v program presejanja vključilo
148. 427 oseb (60, 09 odstotka). Med tistimi,

ki so v laboratorijski pregled v Center Svit poslali

primerne vzorce blata, je bila pri 8. 197 osebah

(6, 15 odstotka) v vzorcih blata odkrita kri. V letu

2013 je bilo v okviru programa Svit izvedenih

7. 969 kolonoskopij v 25 pooblaščenih kolonoskopskih

centrih.

Na vabilo v program Svit so se v največji meri odzivali

v novogoriški regiji, najmanjši delež v regiji
Murska Sobota, kjer se je lani vključilo le 56 odstotkov

povabljenih. Še posebej zaskrbljujoče je,

da seje v devetih občinah te regije lani v program
Svit vključila manj kot polovica povabljenih. Na

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opažajo,
da v programu Svit sodelujejo moški opazno

redkeje kakorženske, čeprav so precej bolj ogroženi.

Zato pozivajo vse, ki dobijo vabilo, da se

vključijo v brezplačni preventivni program.
J. H.
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