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Invalidsko društvo ILCO Karlovac, osoba sa karcinomom s pomagalom, vrečicom – stomisti
održat će povodom listopada-mjeseca borbe protiv raka, 4.10.2011. u 10 sati u Gradskoj
knjižnici I.G.Kovačić susret "Ruka nade-zajedno u bolesti, zajedno u vjeri" s predavanjem
prof.dr.sc. Đulijanom Ljubičićem dr. med. iz Rijeke "Depresija i duhovnost".

Cilj održavanja susreta 4.10.2011. je porast općeg zadovoljstva stomiste kroz međusobno
upoznavanje i zbližavanje i potreba za osnivanjem psihološkog pristupa oboljeloj osobi i
njegovoj obitelji kod spoznaje dijagnoze karcinoma i sprečavanje depresije u liječenju .

Rak debelog crijeva ili kolorektalni karcinom je jedna od najčešćih malignih bolesti kod oba
spola. Po učestalosti je kod žena odmah iza karcinoma dojke, a kod muškaraca iza karcinoma
pluća. Ovo oboljenje ima visoku stopu smrtnosti, a porast broja oboljelih od raka debelog crijeva
u zadnjih dvadeset godina je značajan i evidentan. Osobe sa stomom svjedočiti će kako se živi
s rakom , koliko je važno na vrijeme otkriti rak debelog crijeva i prihvatiti preventivu putem
Nacionalnog programa otkrivanja raka debelog crijeva.

Za napredno liječenje potreban je individualan pristup pacijentu sa stručne strane i iz vlastitog
iskustva prihvaćanja života s karcinoma. Karcinom je bolest tijela, psihe i duha i tu je potrebna
suradnja kirurga, psihijatra i duhovna pomoć. Psihološka podrška je dio jačanja u prihvaćanju
stvarnosti i stvaranju motivacije života gdje se lijeći depresija i potrebno je stvoriti smisao
života.U tome pacijent treba sam sebe izgrađivati-mijenjati u prihvaćanju promjena načina
života i na taj način sudjelovati u svom liječenju. Za to je potrebno uskladiti brigu za tijelo i duh.
Potrebno je razvijati kreposti života u vjeri, nadi i ljubavi kako bi liječili duh koji je dio izlječenja
zloćudne bolesti.

Kako sam i sama stomista iz svog vlastitog iskustva želim pozvati građane na preventivu jer u vrijeme ka
Prije deset godina doznala sam da trebam za cijeli život nositi vrećicu na trbušnoj stijenci i tada je to bio
Zbog svih tih kreposti i osjećaja dužnosti da - život je vrijedan i samo jedan- želim pomoći svima koji žele
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