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Strah pred njo je odveč

Intervju: Ivka Glas, predsednica Europacolon Slovenija

ZA SLOVENSKE BOLNIKE JE DOKAJ
DOBRO POSKRBLJENO

Foto: Diana Anđelić

Drage bralke in bralci!
Pred vami je četrta številka
našega glasila Koloskop. Tokratno
smo namenili psihološki podpori
bolniku in njegovim svojcem.
Izvedeti težko novico ni enostavno za nikogar, vendar ta ni
težavna le za človeka, ki se mora
soočiti z nepredvidljivo boleznijo. Vsak odgovoren zdravnik se
zaveda, da je sporočanje slabe
novice posebna umetnost komunikacije, ki od njega v
takih trenutkih poleg znanja zahteva predvsem izdatno
mero sočutja in občutka za sočloveka. Kdaj povedati,
kaj, v kolikšnem obsegu ... Ali sploh povedati? Je morda
v nekaterih primerih bolje novico zamolčati? Na vsa ta
vprašanja odgovarja klinična psihologinja, v razgovoru s
psihoonkologinjo in psihiatrinjo pa razkrivamo, kakšne oblike pomoči bolnikom z rakom in njihovim bližnjim nudijo
na Onkološkem inštitutu.
V tokratni številki ne spreglejte niti članka o kolonoskopiji,
preiskavi, ki se je še vedno drži sloves izredno neprijetne
in boleče, avtor članka, gastroenterolog
dr. Zdenko Kikec pa skuša te mite vsaj delno ublažiti. Tudi
z navedbo novih metod in načinov predpriprave na kolonoskopijo, ki je po zaslugi novih odvajal mnogo lažja in
krajša, kakor tudi same izvedbe preiskave,
ki je z uporabo ogljikovega dioksida namesto običajnega
zraka občutno manj boleča.
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Ne prezrite: Kolonoskopija

združenje za slovenija
boj proti raku
črevesa in dan debelega
ke

KOLONOSK
Zdenko Kikec

OPIJA

, dr. med.

Našo knjižno polico smo pred kratkim obogatili z novo
zloženko Kolonoskopija. Napisal jo je dr. Zdenko Kikec,
gastroenterolog iz SB SLovenj Gradec, ki ima bogate izkušnje
z opravljanjem preiskave, ki v mnogih ljudeh še vedno zbuja
strah in negotovost. Avtor na poljuben in splošno razumljiv
način vodi bralca skozi vse korake preiskave. Zloženko boste
člani prejeli po pošti, sicer pa jo brezplačno delimo po oddelkih klinik, kjer se zdravijo naši bolniki.
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V spomin Joštu Svetku
Vsaka smrt je težka, a ko poseže v našo bližino,
jo občutimo še toliko težje. Konec junija smo se z
žalostjo v srcu poslovili od Jošta Svetka, ustanovnega člana Europacolon Slovenija. Po več kot osmih
letih pogumnega spoprijemanja z boleznijo je
omagal, a za seboj pustil neizbrisljive sledi tako v
združenju kot tudi v Kajakaški zvezi Slovenije, katere
član je bil več desetletij. Sprva kot aktiven veslač, v
nadaljevanju pa trener in funkcionar. Jošt, pogrešali
te bomo!

PREDAVANJA
Če želite, da bi tudi v vašem kraju organizirali predavanje za širšo javnost o raku
debelega črevesa, prepoznavi bolezni, zdravljenju, presejalnem programu SVIT, o zdravi
prehrani in prehranjevanju med boleznijo in
drugih vidikih obravnave tega raka, nas lahko pokličete na 031 313 258 . Dogovorili se
bomo o organizaciji predavanj.

PIŠITE NAM!
Če bi bili pripravljeni deliti svoje osebne izkušnje, ki ste jih pridobili v času bolezni in zdravljenja ali ste spremljali v tem boju
svojca, prijatelja, sodelavca …, vas vabimo, da nam pošljete
zgodbo. Napišite jo na papir ali na računalnik in nam jo pošljite
na uredništvo glasila Koloskop, Poljanska 6, 1000 Ljubljana
ali po elektronski pošti na naslov:
maja.sotlar@studio-moderna.com
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Intervju: Ivka Glas, predsednica Europacolon Slovenija

ZA SLOVENSKE BOLNIKE JE DOKAJ
DOBRO POSKRBLJENO
Tokrat smo na pogovor povabili Ivko Glas, žensko, ki je že od ustanovitve na čelu združenja Europacolon Slovenija. Je tik pred iztekom svojega prvega petletnega mandata, zato
smo pred vnovičnimi volitvami, na katerih bo kandidirala tudi sama, povprašali, kakšno je
njeno videnje trenutnega stanja v obravnavi raka debelega črevesa in danke, kje vidi najpomembnejšo vlogo združenja, katere uspehe je združenje nanizalo v tem času …
Piše: Maja Južnič Sotlar

Foto: Grega Žunič

Pred petimi leti ste prevzeli vodenje europacolon, zakaj?
Tako je. Novembra bo minilo pet let, odkar smo se tudi v Sloveniji odločili, da
vstopimo v mednarodno družino združenj za boj proti raku debelega črevesa
in danke Europacolon. Osebno mi je prevzem mesta predsednice slovenskega
združenja predstavljal velik izziv, ki je bil obenem obarvan z veliko osebno stisko, s katero sem se v tistem času soočala. Z rakom danke je namreč prav takrat
moj mož bojeval najtežjo bitko, zato sva bila veliko na Onkološkem inštitutu.
Po posvetu z njim in njegovo lečečo zdravnico, doc. dr. Janjo Ocvirk, sem se
odločila, da vstopim v združenje in skušam s svojim znanjem in izkušnjami čim
več prispevati k izboljšanju položaja pri obravnavi tega raka v Sloveniji.

Ivka Glas, predsednico Europacolon
Slovenija

Takrat verjetno še niste veliko vedeli o tej bolezni.
Ne, nisem in ko danes razmišljam o vsem, kar smo doživeli in preživeli, si to
kar pošteno očitam. Trdno zagovarjam stališče, da naj vsak bolnik in njegov
svojec o bolezni skuša izvedeti čim več in se tudi sam pouči o diagnostičnih
metodah in oblikah zdravljenja, zlasti v primeru, kadar so nekatere na voljo le
v tujini. Mi tega sprva nismo storili, kar se, če sem zelo iskrena, kasneje ni izkazalo za preveč pametno. Mislim, da je prav, da se vsak, ki zboli, vsaj do neke
mere seznani tudi z vsebino in metodami zdravljenja, saj je to pri onkoloških
bolnikih praviloma dolgotrajno in zelo zahtevno in od bolnika in njegovih svojcev terja dobro sodelovanje. TO je boljše, če bolnik in njegovi svojci bolezen
dobro razumejo. V celotnem procesu zdravljenja je silno pomembno tudi sodelovanje svojcev. Prav oni najbolje poznajo bolnika, njegov značaj, navade in nenazadnje tudi pogled na bolezen, želje, ki jih izraža glede zdravljenja, težave, s
katerimi se srečuje izven bolnišnice … Med zdravljenjem so prav svojci tisti, ki
k uspehu zdravljenja lahko resnično veliko pripomorejo.
Danes, oboroženi z znanjem, ki ga imate, bi verjetno v marsikaterem
pogledu ravnali drugače. Kaj svetujete ljudem, ki se danes znajdejo v
podobnem položaju, v kakršnem ste se znašli vi pred desetimi leti?
Ko izveš, da si zbolel ali da je zbolel nekdo v tvoji neposredni bližini, je novica
zagotovo velik šok. Tudi sama sem potrebovala veliko časa, da sem si opomogla od nje, pri čemer so mi veliko pomagali prijatelji. Tudi mož je na vse
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gledal zelo optimistično, zlasti potem, ko je zdravljenje dajalo dobre
rezultate. Mislim, da je prav, da zdravnik bolniku pove resnično vse
o bolezni, vendar na njemu razumljiv način. Vsekakor bi svetovala
vsakemu bolniku, da ga pregleda konzilij zdravnikov, ki se odloči o
nadaljnjem poteku zdravljenja. Žal opažam, da bolniki, ki jih konzilij
obravnava, praviloma tja niso povabljeni, kar se mi ne zdi najboljše.
Bolnik mora vedeti, kaj ga čaka in odločitev o zdravljenju bi morala
biti skupna. Mislim, da bi konzilij zdravnikov moral takega bolnika
spremljati vsaj enkrat na leto ali na dve leti, da bi ugotovil, ali
zdravljenje poteka v smeri priporočil, ki jih je konzilij dal.
Kot članica evropskega združenja imate vpogled tudi v položaj
obravnave raka debelega črevesa in danke v nekaterih drugih
evropskih državah. Kje so največje razlike med nami in ostalo
Evropo?
V Sloveniji je obravnava raka debelega črevesa in danke na dokaj
visoki ravni. Slovenija je sprejela Nacionalni program za obravnavo
raka, ki seveda zajema tudi obravnavo raka debelega črevesa in
danke, lani so izšle posodobljene smernice, imamo presejalni program Svit, imamo nacionalni register raka, enega boljših v evropskem merilu. Vse to so pomembne pridobitve, ki jih v marsikateri
evropski, tudi razviti državi, še nimajo in mislim, da je to dobra osnova. Kljub temu so še vedno pomanjkljivosti. Predvsem občutimo
hudo pomanjkanje internistov, saj je bolnikov vse več. Poleg tega
je tudi premalo centrov za zdravljenje onkoloških bolnikov. Večina
bolnikov se zdravi v Ljubljani na Onkološkem inštitutu.
Omenili ste bolnišnice, v katerih se zdravijo onkološki bolniki.
V zadnjih dveh letih je bilo veliko govora o tem, da bi operativne posege, ki jih zdaj izvajajo praktično po vseh splošnih
bolnišnicah, lahko izvajali samo v določenih. Kakšno je vaše
mnenje o tem ?
Mislim, da je idejo potrebno podpreti. Referenčni centri za zdravljenje raka debelega črevesa in danke so pomembni. Kako priti do
njih, pa je drugo vprašanje. Slovensko zdravstvo je dokaj razpršeno
in bolj ali manj vsaka bolnišnica se ukvarja tudi z operacijami
»naših« bolnikov, medtem ko tuje smernice priporočajo, da naj se
operacije izvajajo le v tistih centrih, kjer zdravniki opravijo vsaj 50
tovrstnih posegov na leto. Le tako lahko dejansko zagotovimo, da
bi bil vsakdo operiran po najnovejših standardih onkološke kirurgije,
kar je še posebej pomembno za rak danke.
Kje ima po vašem mnenju Europacolon najpomembnejšo vlogo?
Ko smo združenje ustanavljali, sem nemalokrat slišala vprašanje,
zakaj še eno združenje ob vseh ostalih. A menim, da so specializirana združenja še kako pomembna. V našem se zbirajo bolniki,
ki imajo specifične težave, ki se v mnogočem razlikujejo od težav,
ki jih imajo bolniki z drugimi oblikami raka. To je tudi bolezen, ki
hitro metastazira na druge organe. Združenje povezuje specialiste,
ki zdravijo to obliko raka, skupaj ozaveščamo splošno in strokovno
javnost, podpiramo presejalni program Svit … veliko je dejavnosti
in področij, kjer je civilna pobuda neprecenljiva.
Na katere dosežke ste najbolj ponosni v teh letih?
Nehvaležno se je hvalit, a menim, da smo dosegli veliko. V tem

času je združenje pridobilo okoli 350 članov, ki tvorijo trdno celoto.
V združenju se trudimo, da spremljamo cel razvoj obravnave raka
debelega črevesa in danke, tudi zakonodajo in strokovno literaturo
s tega področja. Pripravljamo predavanja za splošno javnost širom
Slovenije, ker želimo širiti zavest o pomenu zgodnjega odkrivanja
raka in hitro ukrepanje ob simptomih in znakih. Skupaj s strokovnjaki pripravljamo zloženke, izdajamo interno glasilo Koloskop, ki
je zelo dobro sprejet. To je pomemben način komuniciranja med
nami in našimi bolniki ter njihovimi svojci. Želeli bi, da bi Koloskop
izhajal večkrat na leto, a je jasno, da v sedanjem trenutku in danih
finančnih možnostih to ni ravno možno. Vseskozi čutim potrebo
po tem, kako bolj povezati naše članstvo, zlasti strokovni del, da
bi postalo delo nekako bolj spontano. Žal ugotavljam, da o raku
debelega črevesa in danke tako bolniki kot njihovi svojci zelo težko
govorijo.
Čemu pripisujete v resnici veliko stigmo, ki se še vedno drži
raka debelega črevesa in danke?
Ne vem, veliko sem o tem razmišljala. Verjetno je to del človeškega
telesa, o katerem težje govorimo. Še zlasti moški težko govorijo
o svojem raku in ko zbolijo, so še bolj zaprti in o bolezni ne želijo
odkrito govoriti. Poleg tega se mi zdi, da je problem tudi v tem,
ker veliko bolnikov zaključi operacijo s stomo, kar je še vedno
težko sprejemljiva posledica. Ravno zaradi tega vidim, kako zelo
pomembno je združenje, saj se marsikatera skrb in vprašanje ali
nerazjasnjeni problemi hitreje razrešijo. Verjamem, da bomo z rednim ozaveščanjem sčasoma dosegli tudi to, da se bodo ljudje o tej
bolezni bolj odprto pogovarjali. Mislim, da bo tu veliko naredil tudi
program Svit, saj se o bolezni, odkar je prisoten na našem prostoru,
več govori.
Vključeni ste v mednarodno združenje Europacolon. Kaj pomeni
biti del evropske družine?
Po eni strani je to zelo lepo, morda ti je marsikatera stvar na
začetku olajšana, imaš smernice in utečen krog, a je žal tako, da
deluješ v svojem prostoru in se moraš prilagoditi potrebam bolnikov v slovenskem prostoru. Sama sem sicer mislila in pričakovala,
da bo naša »mama« dajala več usmeritev in podpore in idej pri
delu, vendar temu žal ni tako. Ko smo bili na zadnjem skupnem
sestanku, sem uvidela, da smo lahko pri nas še zelo zadovoljni, saj
imamo na državnem nivoju rešenih veliko stvari za bolnike, ki jih v
drugih državah še vedno nimajo. Govorim predvsem o nacionalnem
programu za obvladovanje raka, o presejalnem programu, registru
raka …
Kakšni so vaši načrti za naprej? Čez pol leta boste kandidirali za
nov mandat za predsednico združenja.
Pet let je hitro minilo. Pet let je po eni strani dolga doba, po drugi
pa zelo kratka. Kaj lahko v tem trenutku naredimo? Osebno bi si
želela večjo povezanost s stroko in nenazadnje tudi z našimi člani,
kajti le tako bi bilo združenje lahko v slovenskem prostoru še
uspešnejše. Razmišljala sem, ali kandidirati ali mesto prepustiti drugemu, vendar mislim, da v tem trenutku še nisem naredila vsega,
kar sem si nekako v začetku mandata zamislila, zato bom prevzela
še en mandat, če bom seveda vanj izvoljena.
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Izvedeli smo slabo novico

Prva informacija mora biti jasna,
poštena in enostavna
»Ko izvemo slabo novico, je naš prvi odziv šok. Nekateri zajočejo, drugi se razjezijo,
prav vse pa nas preplavijo čustva. In do čustvenega odziva imamo vsi pravico, kar
morajo vedeti tako zdravniki oziroma zdravstveno osebje, ki sporočajo to novico, kot
bolniki in njihovi svojci, ki jo izvedo,« poudarja Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl.
psih., specialistka klinične psihologije z UKC Ljubljana.
Piše: Tina Kralj

Ne glede na vrsto bolezni se na slabo novico po večini odzovemo
s podobnim procesom doživljanja. Raznolikost čustev, ki jih takrat
doživimo, pa je pogojena z našo preteklostjo in individualnimi
izkušnjami. »Slaba novica je slaba novica, zato ima tovrstna komunikacija precej univerzalne zakonitosti. V procesu zdravljenja slabo
novico vedno sporoči lečeči zdravnik. Prva informacija, ki jo sliši
bolnik, naj bo jasna, poštena in enostavna. Verjemite, tako rekoč vsi
želimo slišati resnico. Le da vsak v nekoliko svojem ritmu.«

Foto: Diana Anđelić

Ko žalujemo za zdravjem
Začetnemu šoku, podobno kot pri žalovanju zaradi smrti bližnjega,
sledijo zanikanje, ki je neke vrste samoobramba, ter faze pogajanja,
potrtosti in končnega sprejemanja. »Proces se vedno odvija preko
vseh stopenj, sama dolžina posamezne stopnje pa je odvisna tako
od posameznika kot tudi od načina oziroma kakovosti komunikacije.
Če zna zdravnik dobro komunicirati o slabi novici, lahko bolniku proces sprejemanja slabe novice pomembno olajša. Hkrati dober prvi
pogovor nudi trdno podlago za nadaljnje boljše sodelovanje bolnika v
procesu zdravljenja.«

Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., specialistka
klinične psihologije z UKC Ljubljana: »Verjemite, tako
rekoč vsi želimo takoj slišati resnico.«
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Treba je znati tudi utihniti
Kadar zdravnik ni povsem prepričan, koliko naj pove na prvem
pogovoru, naj bolnika to brez ovinkarjenja vpraša: »Koliko želite, da
vam povem?« Tudi če ima pred seboj človeka, ki izrazi željo, da mu
pove vse od A do Ž, mora paziti, kdaj naj se nekoliko ustavi, utihne,
dopusti izražanje čustev in pri tem ponudi podporo. Bernarda Logar
Zakrajšek: »Ključno je, da bolniku ne odvzamemo časa za čustveni
odziv in da se le-tega ne vrednoti.« Posebej težko za sporočevalca
je, kadar bolnik ne verjame sporočilu, stresa nanj jezo, morda celo
utihne in odkoraka ven. »Slednjega je vendarle smiselno zadržati in

»Prazen prostor, ki nastane, ko bolnik umolkne,
nekateri hitro začnejo
polniti z nadaljnjimi informacijami. To je pogosta
napaka zdravnikov pri
sporočanju slabe novice.
Vendar slabi novici ne
smemo vzeti teže.«

preveriti, ali je razumel vse slišano. Po drugi strani naj pusti
tiste, ki poiščejo varno okolje za izražanje čustev drugje in se
nato sami vrnejo na pogovor o načrtu zdravljenja.« Bolnika je
treba pri sporočanju slabe novice opazovati, se nanj empatično
odzivati in pot nadaljnje komunikacije včasih razbrati tudi iz
njegovih neverbalnih odzivov.
Manj ko vem, laže mi bo
Zgornja neredka izjava pogosto povzroči dvom, ali ne bi bilo
vendarle bolje večine informacij zadržati zase. »Ne,« odgovarja
sogovornica, »le način in hitrost sporočanja je treba prilagoditi.
Ta trditev je zelo pogosta na začetku, ko so bolniki še v fazi zanikanja. Ko se je treba z boleznijo spoprijeti, pa bodo želeli vedeti več.« V vseh pogovorih mora biti zdravnikovo izrazoslovje
razumljivo. Če bolniku sporoča, da ima raka, naj to bolezen
tako tudi poimenuje. »Govorjenje o tvorbah, ki se razraščajo,
ali le tumorjih vnaša negotovost. Bolniki potrebuje pošteno
informacijo.«
Naj bodo zraven svojci?
Vse zakonitosti komunikacije o slabi novici veljajo tudi pri
zelo težkih diagnozah, ko je treba pošteno povedati, da je na
voljo le še paliativno zdravljenje. »Pomembno je, da bolniku
povemo, na kakšne načine mu lahko pomagamo.« Je bolje,

da so vsaj pri tako hudih novicah zraven tudi svojci? »Včasih
zdravnik bolnika že dobro pozna in lahko sam namigne, naj
pridejo, če presodi, da je tako bolje. Sicer je podatek o bolnikovem zdravstvenem stanju njegova last. Naj torej sam odloči,
ali želi imeti zraven še koga.« Vsekakor pa je najslabše, če
slabo novico izvedo le svojci! »V teh prepogostih primerih nihče
neposredno ne govori o temi, ki je za vse najpomembnejša. Tako celotna družina porabi neskončno energije za predpostavko,
da drug drugega ščitijo, v resnici pa vsi vedo, za kaj gre. Ne bi
si mislili, kako dobro bolniki vedo za svoje prognoze, pa tega
ne upajo izreči, da ne bi bremenili svojcev,« je odločna Bernarda Logar Zakrajšek.
Koliko časa še?
Če je glede na diagnozo pričakovana življenjska doba manj
kot leto dni ali pol leta, zdravnik tega praviloma spontano ne
izraža. In če ga bolnik vpraša? »Potem je zelo pošteno, da mu
odgovori. To je zanj pomembna informacija, vsi namreč želimo
umreti mirni, z razčiščenimi odnosi.« Pogovor o tem, kako po
smrti, je težak za vso družino. »Da,« se strinja psihologinja,
»a preživeti proces žalovanja ob védenju, da nekaj ni bilo
izrečeno, in razmišljanju, ali je bilo to prav, je še težje. Ko je
čas, ni narobe, če se odkrito pogovarjamo o umiranju in smrti,
tudi s prav tema besedama.«
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Psihoonkološka pomoč onkološkemu bolniku

Ko se silovito borimo proti
raku in hkrati želimo umreti
zaradi depresije
V splošni javnosti velja prepričanje, da je onkološkemu bolniku najhuje, ko izve
za svojo diagnozo, in da prav takrat potrebuje največ psihološke podpore. »V
praksi se je izkazalo drugače. V tem obdobju so praviloma povsem osredotočeni
na zdravljenje telesne bolezni, za kar potrebujejo veliko časa in energije. Največ
bolnikov pride k nam ob koncu zdravljenja,« razlaga dr. Zvezdana Snoj, dr. med.,
psihoonkologinja z Onkološkega inštituta Ljubljana.
Piše: Tina Kralj

Ko onkološki bolnik začne veljati za ozdravljenega, se neredki med
njimi znajdejo v precejšnji stiski. »V njihovih očeh bi to moralo
pomeniti takojšnje nadaljevanje življenja z enako intenziteto kot
pred boleznijo. A se ne počutijo dobro, izčrpani so tako telesno kot
psihično.« Konec zdravljenja namreč pomeni začetek resničnega
okrevanja, jim razloži dr. Snoj, enako kot potrebujemo nekaj časa
za vnovičen zagon, potem ko smo denimo sneli mavec z zaceljene
zlomljene noge.

Foto: Grega Žunič

Kdo pride po pomoč?
»Večkrat pridejo ženske. Žal številni predsodki še vedno zavirajo
številčnejši prihod moških bolnikov. Med njimi v preveliki meri velja
– napačno – prepričanje, da mora pravi moški biti močan in sam
premagati vse stiske – vsaj psihične,« pojasnjuje sogovornica. Neredki pridejo šele nekaj let po končanem zdravljenju, večina približno
leto dni po postavljeni diagnozi. »Kar nekaj bolnikov spremljajo svojci, včasih pa ti pridejo kar sami.«
Ali bolnike, pri katerih je cilj zdravljenja zazdravitev, močno hromi
strah pred ponovitvijo oziroma poslabšanjem bolezni? »Danes je rak
po večini kronična bolezen, enako kot denimo diabetes. Zaradi že
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Dr. Zvezdana Snoj, dr. med., spec. psihiatrije, vodja oddelka
za psihoonkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana je edina
psihoonkologinja v Sloveniji. V timu, ki nudi psihiatrično in
psihološko pomoč vsem zdajšnjim in nekdanjim bolnikom OI
Ljubljana, poleg nje sodelujeta še dipl. psihologinja ter dipl.
medicinska sestra v sprejemni triažni ambulanti.

omenjene stigme pa večina ljudi to diagnozo še vedno doživlja
kot smrtno obsodbo. V naših obravnavah , še zlasti to velja za
psihoterapevtske skupine, sodeluje kar nekaj pacientov, ki sem
hodijo že desetletje ali še dlje. Prek rednih psihoterapevtskih
obravnav laže preživijo tudi težka obdobja ponovitve bolezni.«
Zakaj ne preventiva?
Delež depresije pri onkoloških bolnikih se giblje od približno
polovice obolelih pa vse do 75 odstotkov. Pri večini je ne prepoznajo. »Razlogov je več, tudi bolniki sami ne načnejo pogovora
o tem. In vendar je nujno, da lečeči onkologi ter splošni zdravniki
na to možnost pomislijo in po potrebi ukrepajo. Depresija ne sodi
nujno k raku in jo je mogoče uspešno zdraviti! Po večini jo zdravimo v kombinaciji z zdravili in psihoterapijo.« Boljša, ponekod v
tujini že uveljavljena praksa bi bili t. i. preventivni psihoterapevtski pogovori. Vanje se vključujejo telesno zdravi posamezniki,
ki (še) ne čutijo hujše duševne stiske in (še) ne potrebujejo
zdravljenja z zdravili. Dr. Snoj: »Vsakotedenska 90-minutna
skupinska psihoterapija je velik privilegij, ki omogoča sprotno

»Iz oznake rakavi bolnik je treba, ko je čas za
to, izstopiti. Torej jo v vseh pogledih pustiti za
seboj in nadaljevati življenje brez nje.«
razreševanje pomembnih vprašanj za posameznika in tako vnaprej prepreči stiske in posledične blokade v življenju. Je investicija
v prihodnost. Pri nas pa praviloma pridejo k psihiatru le tisti, ki so
že v hudi stiski.«
Kdo lahko pride k vam urgentno? »Takoj poskrbimo za vse tiste,
ki izražajo samomorilno vedenje ali doživljajo akutno poslabšanje

nekega že obstoječega bolezenskega stanja (na primer psihoze).
Pomembno varnost mojim pacientom zagotavlja tudi dejstvo, da
me lahko kadar koli pokličejo.«
Kaj je teže?
Številni pacienti, pripoveduje sogovornica, razlagajo o predsodkih
in nerazumevanju okolice glede težav z duševno stisko. »In vendar marsikdo med našimi bolniki ob primerjanju raka in depresije
slednjo ocenjuje kot hujše stanje. Zamislite si ambivalenco – ko

»Saj še zdravniki pravijo: »Ja kakšen pa naj bi
bil bolnik z rakom, če ne depresiven!?«
ljudje ogromno energije vlagajo v to, da bi premagali raka in
telesno ozdraveli, hkrati pa si želijo umreti zaradi depresije.« Pa
se kaže pozitiven vpliv psihoterapije na samo prognozo rakave
bolezni, smo še vprašali dr. Zvezdano Snoj. »Da, to potrjujejo raziskave in to empirično opažamo tudi v naših psihoterapevtskih
skupinah – za sodelujoče je značilna precej redka ponovitev telesne bolezni.« Dr. Snoj za nasvet, kam po ustrezno pomoč, lahko
pokličejo tudi bolniki z rakom debelega črevesa in danke, ki se
zdravijo drugje.

Telefonska številka, kjer se je mogoče naročiti
za psihoonkološko obravnavo, je 01 5879 170.
Pokličejo in pridejo lahko vsi zdajšnji in nekdanji bolniki OI Ljubljana ter njihovi svojci. Napotnice ne potrebujejo.
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Patronažna sestra v pomoč onkološkemu bolniku

»Veliko pomagamo, vendar ne
Po končanem zdravljenju v bolnišnici se domov še vedno vrača veliko bolnikov,
ki potrebujejo stalno pomoč in nego, vendar ju izven ustanove ne morejo dobiti. »Po večini gre za bolnike, ki so sami in nimajo nikogar, ki bi vsaj občasno
pomagal. Tudi v mestih še vedno pridemo k hudo bolnim posameznikom, ki
nimajo kopalnice, hodijo na stranišče izven stanovanja, ki živijo v vlagi, v popolnoma neustreznih razmerah. Neredko pa bolniki pridejo domov k dobro mislečim svojcem in šele nato vsi skupaj ugotovijo, kako drugače je kot prej, pred
boleznijo. K sreči vidimo tudi veliko dobrih razpletov,« razlaga vodja patronažne
službe Zdravstvenega doma Ljubljana Nataša Kunstič, dipl. medicinska sestra z
nalezljivim nasmehom.
Piše: Tina Kralj

Foto: Grega Žunič

»Odnos med bolnikom in svojci ter nami, patronažnimi sestrami,
je povsem drugačen, kot so odnosi v bolnišnici. Me vstopamo v
njihov osebni prostor, njihova pričakovanja so velika. Za začetek
nas vprašajo vse tisto, česar niso upali, zmogli ali imeli priložnosti
vprašati v bolnišnici. Takrat se rado izkaže, kako neobveščeni o
svojem stanju so se vrnili domov,« dodaja sogovornica.

Doma moramo skrbeti zase – tudi sami
Prvi obisk patronažne sestre na domu je namenjen pogovoru o
razmerah, potrebah in pričakovanjih bolnika in njegovih svojcev.
Nataša Kunstič: »Bolnika vidimo kot celoto, pri seznanitvi ugotavljamo njegovo psihično, fizično in socialno stanje ter duhovna
pričakovanja. Z njim in svojci se pogovorimo ter sestavimo načrt
zdravstvene nege, ki jo potrebuje. Velikokrat se izkaže, da oboji
pričakujejo stalno oskrbo prav z naše strani. Pojasniti jim moramo, da vloge svojcev ne moremo prevzeti.« Kaj pa vi sploh
počnete, je vprašanje, ki je na tedenskem urniku. »Pojasnimo jim,
da morajo sami oziroma njihovi svojci poskrbeti za vso logistiko.

Nataša Kunstič, dipl. med. sestra, vodja patronažne službe ZD Ljubljana: »V okviru patronažne službe tako preventivno kot kurativno delujemo diplomirane in srednje medicinske sestre. Kurativno dejavnost, kamor sodi oskrba
onkološkega bolnika, izvajamo po delovnem nalogu zdravnika. Če tak bolnik živi sam, vedno skušamo najti njegove svojce, ki bi morda lahko pomagali. Vendar smo velikokrat neuspešne.«
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e moremo prevzeti vloge svojcev!«
V Sloveniji je posamezna patronažna medicinska sestra zadolžena za območje z 2500
prebivalci, ne glede na gostoto poselitve. Morda bi sprva pomislili, da je ob vsej dostopnejši infrastrukturi laže za bolnike v mestih. Izkušnje naše sogovornice kažejo drugače:
»Na podeželju so ljudje veliko bolj povezani, družini s hudim bolnikom bo na pomoč
pristopila vsa vas. V mestu, denimo v bloku z 80 stanovanji, so tudi najhujši bolniki neredko povsem prepuščeni sami sebi. Včasih nas pokličejo ogorčeni sosedje, zakaj jim ne
pomagamo. Hkrati jim ne nesejo niti kosa kruha. To namreč ni njihova stvar.«
Pomagamo jim s podatki, kje lahko naročijo hrano ali dobijo
plenice in medicinsko-tehnične pripomočke. Povemo jim,
da za nego na domu skrbijo druge – doplačljive – institucije.
Doma se izkaže, kako draga je lahko bolezen, zato jim pomagamo čim prej vzpostaviti mehanizme finančne pomoči, ki so
na voljo. Ampak na pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo na domu je treba čakati.«
Kako nam pomaga patronažna sestra
Delovni nalog za pomoč patronažne sestre onkološkemu bolniku napiše osebni zdravnik, ki naj bi ga poklical bolnik sam
oziroma njegovi svojci. Prvi obisk patronažne sestre sledi dan
po odpustu iz bolnišnice. Nataša Kunstič: »Dragocene podatke o bolnikovih potrebah lahko razberemo z odpustnice in
obvestila bolnišnične zdravstvene nege. Sicer vse potrebne

»Bolnik v Sloveniji ne more umreti sam doma. Tudi če ga obiščemo iz oskrbe za nego
na domu trikrat dnevno in me vsak dan, je
še vedno 20 ur dnevno – sam.«
informacije iščemo med spoznavnim pogovorom.« Število in
pogostost obiskov patronažne sestre odredi zdravnik. Kadar
so potrebni večkrat dnevno, je čas pogostejšega prihajanja
omejen na mesec dni. V tem času o skrbi bolnika poučijo
svojce.
Velik delež bolnikov po zdravljenju raka na debelem črevesu
ali danki se vrne domov s stomo. »Praviloma ugotavljamo,
da so bolniki sicer poučeni o negi stome, vendar ne povsem
spretni, saj je do prihoda niso samostojno izvajali. Patronažna
sestra bolnika samooskrbe uči med vsakodnevnimi obiski v
prvem mesecu. Potem naj bi to izvajal sam oziroma njegovi
svojci.« Svojce naučijo tudi osnovne nege nepokretnega bol-

nika, torej kako ga umivati, mu menjati plenice in ga obračati.
Po zdravila moramo sami
Pri bolnikih, ki potrebujejo protibolečinsko terapijo, patronažna sestra podkožno aplicira injekcijo elastomerne črpalke ter
nadzoruje vbodno mesto. Svojci morajo sami skrbeti za recepte in hoditi po material v za to določene lekarne. »Patronažne sestre dajemo tudi vse subkutane in intramuskularne
injekcije, intravenskih pa ne zaradi možnih zapletov (oz. le
ob prisotnosti zdravnika). Pri vseh bolnikih smo v stiku s protibolečinsko ambulanto in sporočamo, ali je odmerjena mešanica zadostna ali ne. Naš cilj je bolnik brez bolečin. Redno
kontroliramo tudi stanje bolnikov v terminalni fazi življenja in
pri tem nudimo psihološko podporo svojcem.«
Bolnik ne zmore sam zauživati hrane in pijače
Pri posebnostih glede prehrane se patronažna sestra ravna
po navodilih iz bolnišnice. Redki bolniki pridejo domov z vensko valvulo in pred oskrbo vsakega takega opravi njegova
patronažna medicinska sestra posebno izobraževanje. »Za
nabavo ustrezne hranilne mešanice morajo znova poskrbeti
svojci. V splošnem je prav koordinacija vsega skupaj zanje
najtežja. Vsaka družina pa se drugače odzove na bolezen
njenega člana, ključni pri tem so že prej vzpostavljeni odnosi. Za nas, patronažne sestre, je najteže najti ustrezen način

Naš cilj je ohranjanje kakovosti življenja na
najvišji možni ravni.
komunikacije, ki je primeren za bolnika in svojce. V vsakem
domu moramo vzpostaviti profesionalen odnos, ki mora biti
prijazen do obeh strani, kar je velik izziv,« še pove naša sogovornica.
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Kolonoskopija

Strah pred njo
Vedno, kadar mi misli zaidejo k ustroju
človeškega telesa, se ne morem načuditi, kako je naravi ali stvarniku uspelo
ustvariti tako čudovit organizem, sestavljen iz velikega števila organov in
organskih sistemov, ki so vsi povezani
v fizično in funkcionalno celoto.
Piše: Zdenko Kikec, dr. med., gastroenterolog, SB Slovenj Gradec

Zelo pomembno mesto v našem organizmu, čeprav se tega ne
zavedamo vedno, imajo prebavila, ki zaužito hrano razgradijo na
osnovne delce, te delce transportirajo v kri, da postanejo dostopni vsaki celici našega telesa in omogočijo njihovo preživetje in
preživetje celotnega telesa. Sestavni del prebavil je tudi debelo
črevo, ki je dolgo približno meter in pol, je nadaljevanje tankega
črevesa in se konča kot danka. Njegova naloga je, da skladišči in
izloči neprebavljeno hrano ter posrka vodo in elektrolite iz zaužite hrane. Debelega črevesa, ki ga strokovno imenujemo kolon,
se običajno zavemo šele takrat, ko nam povzroči težave v obliki
napenjanja in bolečin v trebuhu, zaprtja, ko se pojavi driska ali
kadar opazimo kri med odvajanjem blata. Če opisane težave ne
minejo v kratkem času in jih z ostalimi preiskavami ne moremo
pojasniti, je potreben pregled debelega črevesa z endoskopom, ki
se imenuje kolonoskop, preiskava pa kolonoskopija.
Kolonoskop je približno 1,6 metra dolg in 12 mm debel gibljiv
aparat z malo kamero na njegovi konici, ki nam omogoča prenos
slike iz notranjosti črevesa na monitor. Po vsej dolžini kolonoskopa poteka še nekaj kanalčkov, ki nam omogočajo, da v kolon
dovajamo zrak ali vodo, kadar je to potrebno, iz njega pa ju
posrkamo. Delovni kanal nam dovoljuje uvajanje inštrumentov, s
katerimi odstranjujemo polipe, biopsiramo spremenjeno sluznico
črevesa ali dajemo zdravila.
Prvi korak: dobro očiščeno črevo
Pogoj za natančen pregled sluznice je dobro očiščeno črevo, tako
da v njem ni ostankov blata ali tekočine. To dosežemo s prilagoditvijo prehrane, zaužitjem odvajala in večje količine tekočine.
Nekaj dni pred preiskavo odsvetujemo uživanje polnozrnatih živil
in pečkatega sadja, dan pred preiskavo pa je dovoljena le tekoča
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hrana. Nekaj ur pred kolonoskopijo preiskovanec zaužije odvajalo
in večjo količino tekočine, zato se pospeši gibanje črevesne stene
in pojavi se pogosto odvajanje blata vse do izločanja čiste vode.
Zavedamo se, da je lahko priprava na kolonoskopijo za marsikoga
neprijetna, zato so se strokovnjaki trudili in se še vedno, da bi
našli način, ki bi bil za preiskovanca čim bolj prijazen. Moviprep
je sredstvo, ki ga trenutno najpogosteje uporabljamo za čiščenje
črevesa. Vsebino štirih vrečk odvajala raztopimo v dveh litrih
vode in popijemo v dveh seansah nekaj ur pred preiskavo. Za res
dobro očiščenost je potrebno zaužiti še pol do en liter tekočine.
Skupaj torej dva in pol do tri litre, kar je veliko manj kot včasih, ko je bilo potrebno zaužiti 6 do 7 litrov tekočine z odvajali.
Predvsem bolniki s srčnimi ali ledvičnimi obolenji imajo lahko ob
takšni količini zaužite tekočine težave z dihanjem ali oteklinami,
zato je pred izvedbo čiščenja potreben pogovor z osebnim zdravnikom. V redkih primerih se priprava izvede v bolnišnici. Nekateri
preiskovanci se pritožujejo zaradi bruhanja, pogosteje pa zaradi
pekočih bolečin zadnika, kar lahko olajšamo tako, da kožo zadnika namažemo s kremo in s tem preprečimo stik dražeče črevesne
vsebine s kožo. Čiščenje črevesa mora biti izvedeno še posebej
previdno, kadar sumimo, da je prisotna zapora črevesa.
Posebna priprava je potrebna pri sladkornih bolnikih in tistih, ki
prejemajo zdravila proti strjevanju krvi. Diabetolog bo prilagodil
način aplikacije insulina ali jemanja peroralnih antidiabetikov za
čas priprave na kolonoskopijo, med njo in po njej z namenom, da
se prepreči padec vrednosti krvnega sladkorja. Vsem, ki potrebujejo zdravila proti strjevanju krvi, pred preiskavo v antikoagulantni ambulanti ukinejo ali prilagodijo terapijo ter s tem zmanjšajo
možnost krvavitve v primeru, da je potrebno odvzeti vzorce črevesne sluznice ali odstraniti polipe.
Preiskava traja 20 do 60 minut
Kolonoskopija, ki običajno traja od 20-60 minut in jo najpogosteje
izvedemo ambulantno in le redko hospitalno, se začne s pogovorom s preiskovancem. Med njim ga seznanimo s potekom preiskave in možnih zapletih ter odgovorimo na vsa dodatna vprašanja. Na koncu podpiše privolitev za preiskavo. Zdravnik gastroenterolog, ki je dodatno usposobljen za izvajanje kolonoskopije, si
najprej ogleda zadnjično odprtino in z orokavičenim prstom, ki je
premazan z vazelinom, otiplje končni del danke. Ta del preiskave
se imenuje rektalni pregled. Z njim lahko vidimo ali otipljemo
zunanje ali notranje hemoroide, polipe, tumorozne spremembe, razpoke zadnjika ali spremenjeno prostato pri moških. Nato
uvede konico kolonoskopa v črevo preiskovanca in z njim počasi
s pomočjo vpihovanja zraka v črevo, sprememb položaja prei-

o je odveč
skovanca ter preprijemi rok medicinske sestre na trebušni steni
preiskovanca, potuje do njegovega začetnega dela (cekum),
običajno pa še skozi ozek prehod (valvula Bauchini) 10 do 20 cm
globoko v tanko črevo. Vpihovanje zraka preiskovancu povzroča
neprijetno tiščanje v trebuhu, zato je pomembno, da je ta med
preiskavo sproščen in da skozi zadnjično odprtino izpušča zrak, ki
pa nima neprijetnega vonja. Da bi bile omenjene težave manjše,
v zadnjem času vse pogosteje vpihujemo ogljikov dioksid, ki se
hitreje odstrani iz notranjosti črevesja ali instiliranje tople vode
namesto plinov. Raztegovanje in zavijanje črevesja, do katerega
prihaja med uvajanjem kolonoskopa, lahko povzroča kratkotrajne
bolečine. Kadar so te bolečine močnejše in dolgotrajnejše, preiskovancu damo sredstvo proti bolečinam in pomirjevalo, ki ga za
kratek čas uspavata in prekineta bolečino. V tem primeru preiskovanec po preiskavi odleži v prostoru za počitek približno eno uro,
za odhod domov pa potrebuje spremstvo.
Natančno preiskovanje
Ko endoskopist uvede kolonoskop do željene globine, se začne
drugi del preiskave, ko si med izvlekom kolonoskopa zelo natančno ogleda sluznico doseženega dela tankega in celotnega dela
debelega črevesa. Kadar opazi spremenjeno sluznico, s kleščicami
neboleče odščipne male delčke, ki jih patolog pregleda s pomočjo mikroskopa in postavi dokončno diagnozo. Ne tako redko naletimo med preiskavo na sluznične izrastke (polipe), ki običajno
niso rakavi, se pa iz njih v prihodnjih letih lahko razvije rakavo
obolenje, zato jih je potrebno odstraniti. Če so veliki le nekaj
milimetrov, jih odstranimo s kleščicami, vse večje pa s toplotno
zanko, ki odreže polip in prepreči krvavitev iz žil, ki ga oskrbuje
s krvjo. Vsak odstranjeni polip pregleda patolog, ker je od njegovega izvida ter od njihovega števila in velikosti odvisno, kdaj je
potrebno ponoviti kolonoskopijo, saj želimo preprečiti nastanek
raka debelega črevesa in danke.
Na koncu preiskave endoskopist preiskovancu razloži svoja opažanja in najdbe, do katerih je prišel med preiskavo. Od ostalega
medicinskega osebja pa dobi ustna in pisna navodila glede prehrane in možnih zapletov med preiskavo in po njej, ki se lahko
pokažejo šele kasneje. Včasih, kadar je bilo odstranjenih več polipov ali samo en velik, se odločimo za enodnevno varnostno hospitalizacijo, s katero skušamo preprečiti zaplet ali ga pravočasno
spoznati, če do njega prede, in ustrezno ukrepati. V veliki večini
primerov preiskovanci po preiskavi odidejo domov in jim svetujemo lažje obroke hrane, ki ne povzročajo napenjanja in sprehod,
da se iz črevesa čim hitreje izpraznijo plini.

Zapleti redki
Zapleti, ki so nočna mora vsakega endoskopista, so na srečo zelo
redki, vendar so možni in se dogajajo. Do krvavitve, ki se lahko
pojavi takoj ali nekaj tednov po kolonoskopiji, pride predvsem po
odstranitvi večjih polipov in sicer najpogosteje pri starejših preiskovancih ali pri tistih, ki so ponovno začeli jemati zdravila proti
strjevanju krvi. Spoznamo jo po pojavu odvajanja krvavega blata
ali celo same krvi. Zaplet običajno razrešimo konzervativno z infuzijami sveže zmrznjene plazme, ki vsebuje faktorje strjevanja krvi
ali s ponovno kolonoskopijo ter aplikacijo zdravila v mesto krvavitve, še pogosteje pa s kovinskimi sponkami, s katerimi zapremo
krvavečo žilo. Operativni poseg je potreben le izjemoma, enako
tudi transfuzije krvi.
Najhujši zaplet kolonoskopije je predrtje (perforacija) črevesne
stene, do katere lahko pride spontano pri starejših ljudeh, ki imajo v črevesu divertikle, ali po odstranitvi (polipektomiji) plazečih
polipov. Zaradi nastale komunikacije med notranjostjo črevesa in
trebušno votlino začnejo iz črevesa iztekati blato in prebavni sokovi, kar povzroči vnetje potrebušnice (peritonitis), s pojavom napihovanja, bolečinami v trebuhu in povišano telesno temperaturo, trebušna stena pa v nekaj urah postane povsem trda. Takšen
zaplet dokažemo z rentgenskim posnetkom trebuha v stoječem
položaju. Na posnetku se vidi zrak pod obema preponama, ki ga
drugače na teh mestih ni. Potreben je takojšen kirurški poseg, da
se predrta stena črevesa zašije, in antibiotično zdravljenje.
Po patohistološkem pregledu vzorcev črevesa, ki jih je endoskopist odščipnil med kolonoskopijo, dobi preiskovanec dokončno
mnenje, kjer je zapisana diagnoza, način zdravljena in časovni
okvir, kdaj je potrebna kontrolna kolonoskopija, če za to obstaja
potreba. Šele s prejemom končnega mnenja je kolonoskopski
pregled v resnici končan.
Kaj povedati na koncu? Debelo črevo je bilo dolgo časa skrivnosten organ, težko dostopen za natančen pregled in diagnosticiranje bolezenskih stanj. S pojavom prvih kolonoskopov v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, se je stanje spremenilo
na bolje, dolg cevast organ v temi je postal dostopnejši. Pravilno
in pravočasno diagnosticiramo vse več obolenj, ki jih lahko tudi
pozdravimo. Pomembno je, da se v času iskanja vzroka težav
zdravnik in bolnik skupaj odločita za kolonoskopski pregled debelega črevesa in danke, takrat ko je to potrebno, da se človeka po
nepotrebnem ne izpostavlja ne preveč prijetni pripravi na preiskavo in sami preiskavi.
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Utrinki s prvega izleta

Prvo druženje članov
Pa smo ga spravili pod streho! Naš prvi skupni izlet, ki smo ga snovali v mislih že dlje časa, prvo
oktobrsko soboto pa vendarle tudi uresničili. Po začetni negotovosti, ali se bo sploh kdo odločil in
šel na izlet v znano, a z neznano skupino ljudi, smo hitro ugotovili, da imamo nasprotno težavo, saj
smo bili na koncu v strahu, ali bomo lahko vsi šli na en avtobus. Resnici na ljubo smo bili neznanci
le kratek čas. Pogovor na avtobusu, ki nas je popeljal v Rogaško Slatino, je hitro stekel in po nekaj
skupnih urah druženja smo delovali kot velika prijateljska in ubrana skupina.
V Rogaško Slatino smo odšli z namenom, da združimo prijetno s
koristnim. Pod svoje okrilje nas je vzelo prijazno osebje Medical
centra, v katerem se pogosto zdravijo in rehabilitirajo tudi bolniki z gastrointestinalnimi boleznimi, torej tudi rakom debelega
črevesa in danke. Pripravili so nam vsebinsko bogat program, ki
je obsegal sprehod po središču kraja z ogledom znamenitosti,
hotelov z dolgoletno tradicijo, Aninega dvora, nove pridobitve
Rogaške Slatine, v katerem je poleg velike dvorane za različne
prireditve tudi muzej vode ter stalna zbirka steklarskih izdelkov.
Osrednji del našega obiska pa je bil vsekakor namenjen ogledu
Medical centra. Osrednja znamenitost centra je t.i. pivnica, v

kateri smo preizkušali Donat Mg v njegovi hladni in topli različici.
Celotno zgodbo zdravega življenja smo zaokrožili še z vodeno
telovadbo, ki smo ji bili kos vsi, tudi tisti malo manj gibčni in
razgibani. Vsekakor se v imenu združenja Europacolon Slovenija
zahvaljujemo vsej ekipi Medical centra, ki nas je nadvse gostoljubno sprejela medse in nam pričarala zares prijeten dan v
Rogaški Slatini.
Vsem, ki ste se nam pridružili na prvem izletu, hvala, vsem drugim pa velja vabilo: pridružite se nam na drugem skupnem izletu,
ki ga bomo organizirali konec pomladi.
MJS

Skupinski spomin na naš prvi izlet
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v Rogaški je uspelo!

Ena najlepših stavb v Rogaški
Slatini, ki jo še dodatno krasi
prečudovit, lani obnovljen park.

l čas za razm
Po kosilu je bi

igavanje telesa

in duha.

Donat Mg, ko
zarec čisteg
a zdravja, ki
ga naše član
so si
ice in člani pr
ivoščili izdatn
o.
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LETOS VNOVIČ
POMAGAM Z 0,5 %!

slovenija
združenje za boj
proti raku debelega
črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je vse večji javnozdravstveni problem; za njim vsako leto
zboli več kot 1.400 ljudi. Njegovo nenehno naraščanje lahko omejimo samo s čim zgodnejšim
odkrivanjem in ozaveščanjem prebivalstva. K temu cilju je zavezano tudi združenje Europacolon
Slovenija. Podprite naša prizadevanja k izboljšanju obravnave tega raka!
Davčni zavezanci za odmero dohodnine se lahko odločite, da do 0,5 odstotkov dohodnine,
odmerjene od vaših dohodkov, ki se štejejo v letno davčno osnovo

letos vnovič namenite tudi Združenju za boj proti raku debelega črevesa
in danke EUROPACOLON SLOVENIJA.
To lahko storite tako, da izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine na spodnjem obrazcu in
nam ga vrnete najkasneje do 30. decembra 2012 na Europacolon Slovenija, Poljanska 6, 1000
Ljubljana. Lahko pa obrazec izpolnete tudi na spletni strani eDavki.
Sredstva bomo porabili za izbrane projekte združenja ter za donacije kliničnim oddelkom slovenskih bolnišnic,
na katerih se zdravijo bolniki z rakom debelega črevesa in danke.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
(ime in priimek davčnega zavezanca)
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

Davčna številka
(pristojni davčni urad, izpostava)

(poštna številka, ime pošte)
ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oz. naziv upravičenca

Združenju za boj proti raku debelega
črevesa in danke europacolon slovenija

V/Na

dne

Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

26985217
podpis

0,5%

