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Vážené kolegyne a kolegovia,
v súčasnom čísle časopisu Onkológia sú v troch článkoch diskutované neskoré následky onkologickej liečby, sledovanie po onkologickej liečbe a kvalita života pacientov po absolvovanej onkologickej
liečbe. Pre našich pacientov, ktorí sú v súčasnosti liečení, ako aj tých,
ktorí absolvovali onkologickú liečbu, sú tieto témy nesmierne dôležité
a v poslednom období často diskutované.
Neskoré následky onkologickej liečby nadobúdajú význam niekoľko rokov po absolvovaní
onkologickej liečby, pričom pacient môže byť naďalej v aktívnej onkologickej liečbe a neskorá
toxicita predchádzajúcej liečby môže limitovať aktuálne liečebné možnosti, alebo sa neskoré
následky onkologickej liečby môžu objaviť v čase, keď je pacient považovaný za vyliečeného
a do istej miery už opadá strach z návratu ochorenia. Teda je to v čase, keď pacient prekročil
určitú časovú hranicu, za ktorou sa riziko rekurencie primárneho onkologického ochorenia
stáva minimálnym, avšak možnosť oneskorenej toxicity, inej závažnej komorbidity či duplicitných malígnych ochorení nadobúda význam a pre onkológov a všetkých lekárov, ktorí
majú pacienta v starostlivosti, je povedomie o týchto možnostiach žiaduce.
Poznanie prirodzeného priebehu primárneho onkologického ochorenia, iných možných
ochorení a absolvovanej onkologickej liečby s jej možnými toxickými vplyvmi má význam
pre racionálne sledovanie onkologických pacientov, v rámci ktorého v súčasnosti neexistujú
jednoznačné štandardy a odporúčania môžu byť kontroverzné. Sledovanie pacientov po
liečbe má však okrem svojich určitých logických medicínskych odôvodnení aj psychologický
význam a ovplyvňuje kvalitu života pacientov.
Do popredia záujmu onkológov a investigátorov sa v poslednom období dostala aj
téma kvality života pacientov, ktorá je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definovaná
ako stav úplného fyzického, psychického a sociálneho blaha, a nielen ako neprítomnosť
choroby. V predkladanom článku je diskutovaná problematika kvality života z pohľadu
psychológa všeobecne v onkológii, ako aj v rámci najčastejších onkologických ochorení
a v oblasti paliatívnej medicíny.
Veríme, že diskusia týchto vybraných tém bude pre čitateľov prínosom.
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