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prichádza k vám nové číslo časopisu, tentoraz s hlavnou témou
„Skríning nádorových ochorení“. Samozrejme, ide o vysoko aktuálnu a široko diskutovanú tému na domácej a aj na medzinárodnej
úrovni. Tri excelentné články venované skríningu karcinómu prostaty
(P. Bujdák), krčka maternice (O. Sadovský) a prsníkov (O. Osifová)
naznačujú nielen pozíciu, v ktorej sa skríning týchto nádorov dnes nachádza, ale aj
viaceré otázky, ktoré ho sprevádzajú. Myslím, že tieto články zaslúžene upútajú pozornosť čitateľov. Navyše, sú aj výzvou pre redakciu (a ďalších autorov, ktorých redakcia
určite osloví), aby táto téma pokračovala aj v niektorom z nasledujúcich čísiel časopisu.
Najnovší vývoj v oblasti skríningu karcinómu hrubého čreva, skríningu karcinómu pľúc
a v problematike genetických testov pri určení susceptibility a rizika nádorových ochorení
si určite tiež zasluhuje pozornosť.
Dnes niet pochybnosti o tom, že skríning vybraných nádorových ochorení zachraňuje ľudské životy. Skríning má však nielen technické a odborné hľadiská, ale spája sa aj
s najbežnejšou ľudskou emóciou – strachom. Strach v súvislosti so skríningom má dve
podoby. Môže viesť k uskutočneniu skríningového vyšetrenia alebo môže viesť k vyhnutiu
sa vyšetreniu. Niekto z obavy pred nádorovým ochorením spolupracuje a vidí skríningové vyšetrenie ako bežnú zdravotnú starostlivosť. Mnohí však majú strach z vyšetrenia
a z procedúr, ktoré sú s ním spojené, nehovoriac o nedôvere k samotným vyšetreniam
a, žiaľ, aj k tým, ktorí ich robia. Ak sa cítia byť zdraví, na skríningu sa nezúčastnia. Ak
chceme, aby skríning vybraných nádorových ochorení na Slovensku naozaj fungoval,
tak okrem riešenia technických a odborných otázok budeme musieť prelomiť aj bariéru
strachu, neinformovanosti a nedôvery.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Vychádza v spolupráci so:
• Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS
(www.onkologia.sk).
• Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS
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