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REKONSTRUKCIJA DOJK 

PRI ZDRAVLJENJU RAKA

Z REKONSTRUKCIJO SKUŠAMO ODPRAVITI ESTETSKO MOTNJO, KI NASTANE 
PO KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU RAKA DOJK IN OBSEVANJU. Z NJO ŽELIMO VZ-
POSTAVITI TELESNO CELOVITOST IN IZBOLJŠATI PSIHOLOŠKO STANJE BOL-
NICE TER KAKOVOST NJENEGA ŽIVLJENJA. PRI TEM REKONSTRUKCIJA NE SME 
VPLIVATI NA POTEK ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA (NA OSNOVNO OPERACIJO, 

OBSEVANJE IN SISTEMSKO ZDRAVLJENJE).

REKONSTRUIRANA DOJKA DAJE ŽENSKI BOLJ NARAVEN VIDEZ KOT BRAZGOTI-
NA PO ODSTRANITVI DOJKE, KAR POMEMBNO PRISPEVA K POVRNITVI OBČUT-

KA ŽENSKOSTI, PRIVLAČNOSTI IN SAMOZAVESTI. V SODOBNIH CENTRIH JE 
REKONSTRUIRANA DOJKA SESTAVNI DEL ZDRAVLJENJA RAKA DOJK.

METODE REKONSTRUKCIJE DOJK

Kdaj?

Po izrezu raka in pripadajočega tkiva dojke se videz dojke spremeni v različnem obsegu. 
Estetsko motnjo lahko popravimo z različnimi tehnikami:   

neposredno po odstranitvi tumorja (takojšnja ali primarna rekonstrukcija) –    
operacija kot neposredno nadaljevanje onkološke operacije,

z operacijo po končanem onkološkem zdravljenju (odložena ali sekundarna 
      rekonstrukcija) – kadarkoli po končanem onkološkem zdravljenju 

kot druga ločena operacija.

1

2

Kako?

Za oblikovanje nove dojke lahko uporabimo: 

avtologna rekonstrukcija ali pa 

rekonstrukcija s 
                  tkivnim razširjevalcem (angl. ekspanderjem) in anatomsko oblikovanim 
                  silikonskimi vsadkom (enakim, kot ga uporabljamo v estetski kirurgiji).

V zadnjem času za manjše korekcije oblike in prostornine dojk uporabljamo tudi lastno 
maščevje, s katerim lahko zapolnimo manjše tkivne vrzeli in dosežemo boljšo obliko in 
prostornino dojke.

Na izbor najprimernejše metode rekonstrukcije vplivajo številni dejavniki:

stadij bolezni, morebitno pooperativno obsevanje, tj. načrt onkološkega 
                  zdravljenja, 

telesne značilnosti bolnice, kot so indeks telesne teže (ITT razmerje med 
                  telesno višino in težo), količina tkiv, ki so na voljo za avtologno rekonstrukcijo,   
                  prejšnje operacije in brazgotine, velikost in oblika dojk,

pridružene bolezni npr. sladkorna bolezen in razvade (kajenje),

         psihofozočni stanje in želje bolnice.
                                                        

Določen problem z vidika rekonstrukcije lahko predstavljajo zelo suhe ali zelo debele 
bolnice, tiste s pridruženimi boleznimi in kadilke. Veliko bolj kot kronološka starost sta 
za rekonstrukcijo namreč pomembni biološka starost bolnice in njene 
psihofizične značilnosti.

O možnostih, poteku in možnih zapletih rekonstrukcije se pogovorimo 
bolnica, kirurg onkolog ter plastični rekonstrukcijski in estetski kirurg 
na onkološko-rekonstruktivnem konziliju, kjer sprejmemo tudi 
odločitev o tem, kateri način rekonstrukcije je najbolj primeren. 

Manjše nepravilnosti, zlasti pri velikih dojkah, lahko popravimo s tehnikami 
onkoplastične kirurgije. Če je treba odstraniti večji del tkiva dojke ali 

dojko v celoti, pa je potrebna celovita rekonstrukcija dojke. 
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NAČINI REKONSTRUKCIJE DOJK 

AVTOLOGNA REKONSTRUKCIJA ALI 

REKONSTRUKCIJA Z LASTNIM TKIVOM

Pomeni, da novo dojko oblikujemo z delom kože s podkožnim maščevjem in včasih tudi 
zdelom mišice z drugega dela telesa (navadno s trebuha ali s hrbta). Del lastnega tkiva 
obrnemo ali popolnoma ločimo od telesa in prestavimo na mesto odstranjene dojke ter 

oblikujemo novo, po obliki in prostornini podobno dojko.

V primeru da onkolog odstrani celotno dojko, nastane velika tkivna vrzel. Navadno 

imajo ženske po 40. letu na trebuhu veliko tkiva, ki je po sestavi zelo podobno tkivu 

dojke, zato bolnici predlagamo rekonstrukcijo z lastnim tkivom, ki ga vzamemo iz 

spodnjega dela trebuha in ga prenesemo na mesto odstranjene dojke. 

Ta vrsta rekonstrukcije je kompleksna in zahteva znanje mikrokirurške tehnike. 
Zagotavlja trajen rezultat in najnaravnejšo obliko in strukturo dojke. 
Pogoj za njeno izvedbo je primerna količina kože in podkožnega maščevja na 
trebuhu in ustrezna kirurška ekipa, ki je sposobna varno opraviti dobro načrtovan 
poseg v nekaj urah.

TRAJANJE OPERACIJE:

ANESTEZIJA: 

TVEGANJE ZA ZAPLETE: 

BIVANJE V BOLNIŠNICI: 

OKREVANJE:

Če bolnica potrebuje obojestransko (bilateralno) rekonstrukcijo in ima na trebuhu 
dovolj tkiva, je možna tudi rekonstrukcija obeh, navadno nekoliko manjših dojk.
 
Dojka, oblikovana z lastnim tkivom (kjer prevladuje maščevje), se z bolnico redi oziro-
ma hujša in ima stalno telesno temperaturo ne glede na zunanje vplive. 

Prednost tovrstnega posega je zlasti ena sama operacija in dobra simetrija s sosedn-
jo, zdravo dojko ter tudi sočasno preoblikovanje trebušne stene pri ženskah s pre-
komerno telesno težo (enako kot pri posegu, ki je v estetski kirurgiji znan pod imenom 
abdominoplastika oziroma estetska korekcija trebušne stene). 

1 2 3 4

Naris poteka kirurških rezov Kirurg onkolog odstrani obolelo 
tkivo dojke in ekipa rekonstrukci-
jskih kirurgov istočasno odvzame 
tkivo s trebuha.

Tkivo s trebuha prenesemo na 
prsni koš s pomočjo mikroskopa 
zašijemo žile in oblikujemo novo 
dojko

Brazgotine po posegu
1 2 3 4

3-5 UR

SPLOŠNA

1-5 %

5-7 DNI (PREDVIDOMA)

TEŽJA OPRAVILA ODSVETUJEMO 

8-12 TEDNOV
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Pri izbranih bolnicah, kjer so telesne značilnosti dodobra spremenjene in nimamo mer-
skih podatkov o odstranjeni dojki (bolnice z odstranjeno dojko in zdravo dojko lepe 
oblike) si lahko pomagamo s sodobnimi tehnološkimi rešitvami. Pred rekonstrukcijo s 
slikanjem zdrave dojke izdelamo računalniški tridimenzionalni (3D) model, ki ga nato 
preprosto prezrcalimo in izdelamo 3D-kalup. Tega uporabimo med operacijo, da lažje, 
hitreje in bolj zanesljivo ter natančno oblikujemo s trebuha odvzeto tkivo v novo dojko.

Skeniranje zdrave dojke s pomočjo laserskega 3D skenerja in uporaba ustreznih raču-
nalničih programov omogočata nastanek kalupa, ki je podlaga za rekonstrukcijo nove 
dojke.

V primeru da bolnica nima dovolj tkiva na trebuhu in ima manjši 
dojki, lahko predlagamo rekonstrukcijo s široko hrbtno mišico. Večjih 
funkcionalnihežav zaradi prenosa mišice bolnice nimajo. Možni, a 
redkejši odvzemni mesti tkiva, ki je primerno za novo dojko, sta tudi 
ritnica in notranja stran stegen.

V bolnišnici 

Tkivo s trebuha, ki ga oblikujemo v novo dojko, prvih nekaj dni medicinsko osebje 
kontrolira vsako uro. Zaradi protibolečinskih zdravil se bolnica lahko počuti nekoliko 
omotično. 

Takoj po operaciji morate imeti okončine v kolenih delno pokrčene in nositi steznik za 
trebuh, da se zmanjša pritisk na trebušno steno. Iz spodnjega dela trebuha in rekon-
struirane dojke bo potekalo več drenažnih cevk, ki jih v dneh po operaciji postopno 
odstranimo.

Prvi dan po operaciji bolnica ob pomoči fizioterapevtov poseda v postelji, drugi dan pa 
že vstaja in hodi. Bolnica ostane v bolnišnici predvidoma teden dni. V primeru zapletov 
z režnjem (v 1–5 %) je včasih potreben dodaten poseg v splošni anesteziji. V času bol-
nišničnega zdravljenja so bolnici ves čas v veliko pomoč medicinske sestre, ki izvajajo 
nego in prijazno skrbijo za bolnico.

Po odpustu iz bolnišnice

Ob odpustu iz bolnišnice dobi bolnica datum prvega kontrolnega pregleda, navodila za 
domačo oskrbo, protibolečinska zdravila in program rehabilitacije. Doma se lahko tuši-
ra preko obližev, razen če kirurg ne svetuje drugače. Trebušni steznik mora nositi od ne-
kaj tednov do treh mesecev. Dokler traja napetost v trebušni steni, priporočamo spanje 
z vzglavnikom ali zvito odejo pod koleni. Priporočamo nošenje ustreznega nedrčka. 

Izogibati se je potrebno pritisku na dojko in izvajati vaje, ki omogočajo hitrejšo rehabil-
itacijo. Težja opravila odsvetujemo približno 8 do 12 tednov. Glede na stopnjo telesne 
aktivnosti nekaj tednov po operaciji svetujemo povijanje nog z elastičnim povojem in 
podkožno vbrizgavanje sredstva za preprečevanje krvnih strdkov v venah nog, kar pre-
prečuje morebitni nastanek pljučne embolije (redek zaplet po večjih operacijah).
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PRIMERI AVTOLOGNE REKONSTRUKCIJE

Primer takojšnje avtologne rekonstrukcije. Zgornja vrsta prikazuje bolnico z rakom v desni dojki pred operacijo. 

Spodnja vrsta prikazuje končni rezultat po kirurški odstranitvi leve dojke ter takojšnji sodobni rekonstrukciji s telesom 

lastnim tkivom.

OPOZORILO: Slika prikazuje idealen rezultat, ki ga ni mogoče zagotoviti v vseh primerih. 

B

*
Primer takojšnje avtologne rekonstrukcije. Zgornja vrsta prikazuje bolnico z rakom v desni dojki 

pred operacijo. Spodnja vrsta prikazuje končni rezultat po kirurški odstranitvi leve dojke ter takojšnji 

sodobni rekonstrukciji s telesom lastnim tkivom.

OPOZORILO: Slika prikazuje idealen rezultat, ki ga ni mogoče zagotoviti v vseh primerih

*

Takojšnja ali PRIMARNA rekonstrukcija Odložena ali SEKUNDARNA rekonstrukcija
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REKONSTRUKCIJA S TKIVNIM RAZŠIRJEVALCEM 
(ANGL. EKSPANDERJEM) IN VSADKOM 

Novo dojko lahko oblikujemo tudi z umetnim materialom. S tkivnim razširjevalcem 
najprej raztegnemo kožo na prsnem košu (ekspanzija kože). Z novim posegom 
razširjevalec zamenjamo z anatomsko oblikovanim silikonskim vsadkom, ki ga sicer v 
estetski kirurgiji uporabljamo za povečanje dojk. 

Za rekonstrukcijo z vsadki se odločimo:

če ima bolnica majhni dojki, 
če avtologna rekonstrukcija zaradi različnih vzrokov ni mogoča, 
na željo bolnice, 
če obsevanje ni potrebno, 
če si bolnica želi mladostnejši videz dojk in sočasno estetsko preoblikovanje 
zdrave dojke, 
lahko tudi ob preventivni odstranitvi dojk pri mutaciji genov BRCA1 in 2. 

TUDI REKONSTRUKCIJA Z VSADKI JE LAHKO TAKOJŠNJA (PRIMARNA) ALI ODLOŽE-
NA (SEKUNDARNA) IN ENOSTRANSKA ALI OBOJESTRANSKA, ENOSTOPENJSKA ALI 

Prednost rekonstrukcije dojk s tkivnim razširjevalcem in vsadkom v primerjavi z avto-
logno rekonstrukcijo je ta, da ni dodatnih brazgotin, saj ni potreben odvzem tkiva s tre-
buha oz. drugega odvzemnega mesta. 

Operacija je krajša, krajše je tudi okrevanje. Zaradi uporabe umetnega materiala zelo 
redko pride do zapletov z vsadkom. Glavna slabost rekonstrukcije s tkivnim razširjev-
alcem in vsadkom je ta, da je potrebnih več operacij do končnega estetskega rezultata. 

Rekonstrukcija z vsadkom največkrat poteka v dveh fazah, z dvema operativnima 
posegoma v razmiku 6 mesecev. 

Prva faza (prvi poseg)

Po odstranitvi dojke vstavimo ustrezno velik tkivni razširjevalec pod veliko prsno 
mišico. Potem ga na nekaj tednov postopoma polnimo in s tem raztegujemo tkiva do 
primerne velikosti. Vsako bolnico opozorimo, da zaradi tkivnega razširjevalca, ne sme 
opraviti preiskave z magnetno resonanco. V razširjevalcu je namreč kovinska podloga 
zaklopke, ki bi lahko povročila poškodbo tkiva.

TRAJANJE OPERACIJE:

ANESTEZIJA: 

TVEGANJE ZA ZAPLETE: 

BIVANJE V BOLNIŠNICI: 

OKREVANJE:

1 URO

SPLOŠNA

2 %

2-5 DNI (PREDVIDOMA)

TEŽJA OPRAVILA ODSVETUJEMO 

3-6 TEDNOV
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Druga faza (drugi poseg)

Navadno po šestih mesecih tkivni razširjevalec zamenjamo s trajnim, zdravi dojki 
podobnim silikonskim vsadkom. Tako zagotovimo naravno obliko dojke in simetrijo. 

Dosedanje klinične izkušnje pri nas kažejo, da je uporaba tkivnega razširjevalca in vsad-
ka varna metoda in da so zapleti zelo redki. Trajne vsadke je potrebno odstraniti le izj-
emoma, če povzročajo težave (npr. če se okrog vsadka oblikuje čvrsta vezivna ovojnica, 
se vsadek obrne ali se pojavi vnetje). Stanjšana koža, zlasti pri suhih bolnicah, lahko 
vpliva na slabši estetski rezultat. V primeru da mora biti bolnica obsevana, priporoča-
mo avtologno rekonstrukcijo, saj so estetski rezultati rekonstrukcije z vsadki v primeru 
obsevanja slabši.

ENOSTOPENJSKA 

REKONSTRUKCIJA Z VSADKOM 

Pri natančno izbranih bolnicah (mlajše bolnice z gensko mutacijo ali bolnice z začetnim 
stadijem bolezni, pri katerih onkolog pri odstranitvi obolelega tkiva ohrani tudi brada-
vico in kolobar), lahko napravimo tudi enostopenjsko rekonstrukcijo z vsadkom. Podob-
no kot pri takojšnji avtologni rekonstrukciji z lastnim tkivom v primeru enostopenjske 
rekonstrukcije z vsadkom poseg opravimo med isto anestezijo. Onkolog odstrani do-
jko, rekonstruktivni kirurg pa pod veliko prsno mišico vstavi ustrezno natančno izbran 
in anatomsko oblikovan silikonski vsadek (enak kot ga uporabljamo v estetski kirurgiji 
povečanja dojk). Za ohranitev dobrega položaja vsadka in velike prsne mišice uporabi-
mo tudi posebno mrežico. Bolnica iz operacijske dvorane pride brez obolelega tkiva in s 

simetričnima rekonstruiranima dojkama. 
TRAJANJE OPERACIJE:

ANESTEZIJA: 

TVEGANJE ZA ZAPLETE: 

BIVANJE V BOLNIŠNICI: 

OKREVANJE:

1 URO IN POL

SPLOŠNA

2 %

4 DNI (PREDVIDOMA)

TEŽJA OPRAVILA ODSVETUJEMO 

3-6 TEDNOV
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Doma priporočamo:

                  proti ključnici, če je tako predpisal zdravnik.

Zapleti so zelo redki. Če se pojavijo, jih je potrebno prepoznati in ustrezno ukrepati. V 
zgodnjem obdobju po operaciji lahko pride do nabiranja tekočine  v žepu ob vsadku, kar 
se kaže z naraščajočo oteklino dojke in bolečinami, ali do vnetja, ki se kaže s povišano 
telesno temperaturo, kljuvajočo bolečino in pordelostjo kože. Določen delež zapletov se 
lahko pojavi tudi kasneje, zlasti nagubanje kože nad vsadkom, premik ali rotacija vsadka 
in oblikovanje čvrste vezivne ovojnice okoli vsadka, ki se lahko prične prekomerno krčiti 
in spremeni obliko in trdoto rekonstruirane dojke.

Prvi dan po operaciji bolnica poseda v postelji, vstaja iz postelje in hodi. V primeru 
krvavitve, ki je zelo redek zaplet (v manj kot 2 %), je lahko potreben dodaten poseg v 
splošni anesteziji. 
V bolnišnici ostane predvidoma 2–5 dni. Okrevanje je odvisno od različnih dejavnikov 
(lastnosti tkiva, velikosti vsadka, ali so bile odstranjene bezgavke v pazduhi ipd.). Na-
vadno so prve dni po operaciji prisotne zmerne bolečine, ki so posledica raztegnitve 
mišice in kože ter pritiska na čutilne živce. Zato v rano vstavimo kateter, preko katerega 
2 ali 4 dni počasi dajemo lokalni anestetik, kar močno zmanjša bolečine. V nekaj dneh 
kirurg odstrani kateter in drenažne cevke.
Lažjih telesnih dejavnosti se bolnica lahko loti že teden dni po operaciji. Do odstranitve 
drenažnih cevk navadno prejema tudi antibiotik.
K hitrejšemu okrevanju in primernemu položaju vsadka pomembno vpliva tudi nošenje 
posebnega nedrčka. Ta naj bo oblikovan tako, da omogoča dodatno oporo med okrevan-
jem in zmanjšuje bolečine. 
V primeru dvostopenjske rekonstrukcije je neposredno po prvi operaciji dojka veliko 
manjša kot zdrava dojka in tudi ploska; koža je v osrednjem delu napeta, na robovih 
lahko nekoliko nagubana. V osrednjem delu pa je različno dolga brazgotina. Kasneje s 
postopnim polnjenjem tkivnega razširjevalca povečamo prostornino in spremenita se 
oblika in velikost nove dojke. Ob tem se  izravnajo tudi kožne gube.
V primeru enostopenjske rekonstrukcije z anatomsko oblikovanim vsadkom pa so zara-
di slabše prekrvavitve, ki nastane zaradi onkološkega zdravljenja, potrebne ustrezna 
nega kože in preveze. Lahko se pojavijo tudi drobni mehurčki in slabše celjenje ali delno 
odmrtje kože, zlasti v področju kolobarja in bradavice, kar lahko zahteva nekoliko daljše 
celjenje.

Ob odpustu iz bolnišnice kirurg določi datum prvega kontrolnega pregleda, bolnici 
posreduje navodila za domačo oskrbo in v primeru bolečin predpiše protibolečinska 
zdravila.

OKREVANJE BOLNICE PO REKONSTRUKCIJI S 

TKIVNIM RAZŠIRJEVALCEM IN VSADKOM
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PRIMERI DVOSTOPENJSKE 

REKONSTRUKCIJE Z VSADKOM

Primer takojšnje dvostopenjske rekonstrukcije dojke s tkivnim razširjevalcem in vsadkom. Zgornja vrsta prikazuje bolnico z visoko 
ogroženostjo za raka jajčnikov in dojke (BRCA 1) pred profilaktično odstranitvijo obeh dojk. Spodnja vrsta prikazuje končni rezult 
po kirurški odstranitvi obeh dojk ter takojšnji rekonstrukciji.

OPOZORILO: Slika prikazuje idealen rezultat, ki ga ni mogoče zagotoviti v vseh primerih

PRIMERI ENOSTOPENJSKE

REKONSTRUKCIJE Z VSADKOM 

Primer takojšnje enostopenjske obojestranske rekonstrukcije dojke z anatomsko oblikovanima trajnima vsadkoma in podporno 
mrežico. Zgornja vrsta prikazuje bolnico z visoko ogroženostjo za raka jajčnikov in dojke (BRCA 1) pred profilaktično odstranitvijo 
obeh dojk. Spodnja vrsta prikazuje končni rezultat po kirurški odstranitvi obeh dojke ter takojšnji rekonstrukciji.

OPOZORILO: Slika prikazuje idealen rezultat, ki ga ni mogoče zagotoviti v vseh primerih
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DODATNI KIRURŠKI POSEGI ZA 

IZBOLJŠANJE ESTETSKEGA VIDEZA

Z ustrezno izbiro kirurških tehnik se skušamo pri rekonstrukciji čim bolj 
približati stanju dojke pred zdravljenjem raka. Doseči želimo čim bolj 
naraven videz rekonstruirane dojke in skladnost telesa, da se lahko bol-
nica po bolezni čim bolj samozavestno vrne v običajni življenjski ritem.

Med dodatne posege sodijo:

Po šestih mesecih od končane rekonstrukcije na željo bolnice oblikujemo novo brada-
vico. Poseg traja 20 minut in je opravljen v lokalni anesteziji. Mesec dni kasneje sledi 
tetovaža kolobarja. Postopek opravi medicinska sestra; anestezija navadno ni potreb-
na, le občasno uporabimo anestetik v obliki mazila ali injekcije. Čez čas lahko tetovaža 
zbledi in je potrebno postopek ponoviti.

Rekonstrukcija 
bradavice in kolobarja 

Korekcije brazgotin in različnih manjših nepravilnosti 
v obliki, prostorninskih vrzeli ali izboklin (preoblikovanje dojke) 

Z avtologno rekonstrukcijo oblikovano dojko lahko zmanjšamo – odvečni volumen 
maščobe posesamo (liposukcija); dojko lahko tudi preoblikujemo z manjšim dobro 
načrtovanim izrezom odvečnega tkiva. 

Estetska korekcija zdrave 
dojke za doseganje simetrije 

Če  ima bolnica tudi zdravo dojko neprimerne oblike (zelo majhno, povešeno ali veliko), 
lahko z estetsko korekcijo zdrave dojke (dvig, zmanjšanje, povečanje)  dosežemo celo 
lepši estetski videz dojk kot pred zdravljenjem raka. Najpogosteje takšno operacijo 
naredimo v splošni anesteziji. V primeru da je zdrava dojka zelo majhna (prazna), jo 
lahko tako kot pri estetski kirurgiji povečamo z vstavitvijo silikonskega vsadka.

REŠEVANJE ZAPLETOV

Pri vseh metodah rekonstrukcije lahko pride do nepričakovanih lokalnih in sistemskih 
zapletov; ti so sicer redki (pod 5 %).  Pri avtologni rekonstrukciji lahko pride do delnega 
(pri 2–3 % bolnic) ali popolnega (pri 1 %) odmrtja režnja. V tem primeru je potrebno 
odmrlo tkivo odstraniti in nastalo vrzel z novo operacijo popraviti. Ob tem navadno iz-
beremo druge možne metode rekonstrukcije. V primeru zapletov na drobnožilnih pov-
ezavah pa moramo hitro posredovati in zaplet odpraviti s ponovnim mikrokirurškim 
posegom. V dobrih centrih je takih posegov malo (pod 5 %).

V primeru rekonstrukcije z vsadki pa se rezultat operacije lahko v naslednjih mesecih ali 
letih poslabša zlasti zaradi krčenja tkivne ovojnice, ki se tvori okrog vsadka. Če čvrsta 
vezivna ovojnica (kapsula) spremeni obliko in strukturo vsadka, je potrebna operacija, 
pri kateri izrežemo celotno tkivno ovojnico ali le njen del, ponovno vstavimo silikonski 
vsadek na primerno mesto in oblikujemo dojko. Dodatni posegi so potrebni tudi v prim-
eru premika ali rotacije vsadka ali ob pojavu vnetja.

Slabši rezultat in pogostejše zaplete pa lahko pričakujemo zlasti pri bolnicah, pri kat-
erih je zaradi zdravljenja osnovne bolezni potrebno obsevanje dojke.

Pri rekonstrukcijah z vsadki lahko manjše vrzeli zapolnimo z lipofilingom: maščobo iz 

enega dela telesa odvzamemo s postopkom liposukcije, kar lahko opravimo v lokalni, 

pogosteje pa v splošni anesteziji. Na mesto vrzeli ali brazgotine nato dodajamo 

manjše količine maščobe. Rezultati lipofilinga so dobri, saj lahko dosežemo naraven 

videz dojk, zapleti pa so redki in malo nevarni. Glavni problem sicer enostavne tehnike 

je neprevidljivost in neobstojnost estetskega rezultata.
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VAŠA ODLOČITEV ZA KIRURŠKO 
ZDRAVLJENJE RAKA IN REKONSTRUKCIJO

Rak dojk ostaja zelo pogosta in resna bolezen. Na srečo pa nam sodobno znanje in teh-
nologija omogočata, da veliki večini bolnic lahko pomagamo in poleg zdravja povrnemo 
tudi telesno skladnost, ki prispeva h kakovosti njenega življenja.

V zadnjih letih število rekonstrukcij v Sloveniji raste; operacije so varne, predvidljive, 
krajše kot nekoč, z malo zapleti. To UKC Ljubljana uvršča med najboljše centre za re-
konstrukcijo dojk v svetu. Z dobrimi rezultati so se povečala tudi pričakovanja bolnic, ki 
pogosto tudi medsebojno primerjajo rezultate, ocenjujejo obliko, velikost in simetrijo. 
Vendar se je potrebno zavedati, da ima vsaka bolnica drugačne telesne lastnosti, različ-
no obliko in stadij bolezni, ki zahtevajo specifično onkološko zdravljenje, kar pomem-
bno vpliva na končni rezultat rekonstrukcije. Bolnice imajo tudi različne spremljajoče 
bolezni, predhodne kirurške posege, prehrambene navade in razvade, ki tudi vplivajo na 
končni rezultat. Zato je primerjava rezultatov neprimerna in lahko negativno vpliva na 
požrtvovalno delo kirurške ekipe, ki se za vsako bolnico posebej trudi doseči optimalen 
rezultat. 

Če ste se na osnovi ustreznih in celovitih informacij odločili za kirurško zdravljenje raka 
in rekonstrukcijo, ste prevzeli tudi svoj del odgovornosti. Zato se morate na zdravljenje 
ustrezno pripraviti in se seznaniti z vsemi postopki pred, med in po operaciji. Zavedati 
se morate, da dnevi v bolnišnici ne bodo prijetni. Vendar so vsi postopki nujno potrebni 
za dosego cilja – ozdravitev in povrnitev telesne celovitosti. 

POZOR! 

V knjižici smo predstavili slikovno gradivo idealnih rezultatov, ki jih ni moč zagotoviti v 
vseh primerih. 

Več si lahko preberete v knjigi: Ko se življenje obrne na glavo, kjer so natančno 
predstavljeni različni primeri rekonstrukcij in je v obliki reportaže tudi natančno opisan 
postopek operacije in bolnišničnega zdravljenja. Dodane so fotografije in izpovedi 
bolnic, ki so nam zaupale svojo zgodbo. 

Priprava na kirurški poseg 

Na kirurški poseg se morate psihofizično pripraviti in storiti vse za čim boljši rezultat 
zdravljenja (operacije). Pomembno je, da imate tudi v domačem okolju podporo in po-
moč družine in prijateljev, da lahko pridete v bolnišnico mirni, preudarni in pripravljeni 
na različne situacije, povezane z bolnišničnim zdravljenjem in okrevanjem. 
Pred posegom morate imeti urejene spremljajoče bolezni (povišan tlak, sladkorno 
bolezen ipd.). Škodljive razvade morate opustiti ali vsaj zelo zmanjšati količino npr. al-
kohola, cigaret. Vsaj tri tedne pred načrtovano operacijo prenehajte kaditi, kajti kajenje 
vpliva tako na uspešnost preživetja tkiva kot na zaplete po operaciji, dihalni sistem in 
na celjenje ran.  Poskrbite za ustrezno raznovrstno prehrano, naučite se dihalnih vaj in 
poskrbite za telesno pripravljenost in vaje za sproščanje.

Končna odločitev o zdravljenju in rekonstrukciji

Ko bolnica opravi vse preiskave, lahko ekipa zdravnikov na osnovi splošnega zdravst-
venega stanja in vseh zbranih rezultatov opredeli bolezen in predlaga ustrezno zdravl-
jenje. Končno odločitev o zdravljenju in rekonstrukciji pa vedno sprejme bolnica na 
osnovi informacij, ki jih dobi od tima zdravnikov in na onkološko-rekonstrukcijskem 
konziliju. V pomoč ji je lahko tudi pogovor s prostovoljko, ki ima lastno izkušnjo raka, je 
uspešno prestala zdravljenje in prebrodila marsikatero težavo. 
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KORISTNE POVEZAVE IN NASLOVI:  

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 430 32 63
Gsm: 041 835 460
Fax: (01) 430 32 64

E-mail: dobslo@siol.net
http://www.onkologija.org

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1986. Združuje bolnike z 
rakom, njihove svojce in prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki želijo sodelovati 
pri reševanju problematike raka, se zavzemati za krepitev zdravja in čim bolj kakovost-

no življenje z boleznijo. 

Pomembna dejavnost društva je organizirana samopomoč bolnikov/bolnic z rakom 
»Pot k okrevanju«, ki temelji na dejstvu, da si ljudje z enako izkušnjo bolezni in s podob-
nimi težavami najlaže zaupajo svoje stiske in učinkovito nudijo oporo z globoko em-
patijo in razumevanjem ter izmenjavo izkušenj. Programe samopomoči izvajajo posebej 

usposobljeni prostovoljci/ke in zdravstveni strokovnjaki. 

Postanite član/ica tudi Vi!
Članstvo v društvu je prostovoljno. Za včlanitev izpolnite pristopno iz-
javo, ki jo dobite v pisarni društva, v skupinah za samopomoč ali na 
društvenih spletnih straneh. Pošljite jo na naslov društva. Člani prejmejo 
člansko izkaznico, plačujejo članarino, prejemajo društveno glasilo Okno, 
kjer so tekoče obveščeni o delu društva in programih, v katerih lahko 
sodelujejo. Na skupščini, ki je najvišji organ društva, volijo in so voljeni v 

organe društva. 
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FIHO 

Ministrstvo za zdravje RS 

ISBN

IZDAJO KNJIŽICE SO FINANČNO OMOGOČILI: Anketni list 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 

Poljanska c. 14 

1000 Ljubljana 

Spoštovani! 

Informiranje in ozaveščanje bolnikov z rakom in njihovih  

svojcev kot tudi zainteresirane javnosti je med pomembnimi 

nalogami Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Zato bi 

želeli izvedeti za Vaše mnenje o knjižici Kirurško zdravljenje 

raka dojk in rekonstrukcija dojke – ali ste dobili v njej odgov-

ore na Vaša vprašanja in ali imate še kakšne želje. 

Prosimo Vas, da odgovorite na vprašanja na hrbtni strani in 

list z odgovori pošljite na naslov Društva. Iskrena hvala! 

Zaradi statističnih razlogov bi radi izvedeli tudi 

Vašo starost:__________________________ 

Vaš spol:_____________________________ 

Vaš poklic:____________________________ 

Zagotavljamo Vam, da bomo varovali zaupnost 

podatkov in jih ne bomo uporabljali v nobene 

druge namene.  
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Ali ste 

Bolnik                                         svojec/bližnji                              zainteresirani

Ali je knjižica odgovorila na Vaša vprašanja?
zelo dobro    dobro   zadovoljivo   nezadovoljivo 

O diagnozi            

O zdravljenju        

O rehabilitaciji      

Ali je besedilo napisano v razumljivem jeziku? 
            zelo dobro           dobro          zadovoljivo             nezadovoljivo 

Ali Vam je slika (so slike) v pomoč?
            zelo dobro           dobro          zadovoljivo             nezadovoljivo  

Ali bi potrebovali še kakšne informacije? Katere? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________             

Kje in od koga ste dobili knjižico? 
            bolnišnica            zdravnik          skupina za samopomoč 

            prostovoljec/ka         svojci/prijatelji          obvestilo v medijih  

            naročilo preko interneta   

Drugo:_________________________________________

Koliko oseb je še prebralo to knjižico? 

            1                              2 do 4                        več kot 4  

Ali ste Društvo onkoloških bolnikov Slovenije poznali že prej? 

            da                           ne 

Informiranje in ozaveščanje bolnikov z rakom in njihovih svojcev kot 

tudi zainteresirane javnosti je med pomembnimi nalogami Društva 

onkoloških bolnikov Slovenije. Zato bi želeli spoznati Vaše mnenje o 

knjižici; ali ste dobili v njej odgovore na Vaša vprašanja in ali imate še 

kakšne želje. 

Prosimo Vas, odgovorite na vprašanja na hrbtni strani in list z odgovori 

pošljite na naslov društva. Iskrena hvala! 

Zaradi statističnih razlogov bi radi izvedeli tudi: 

Vašo starost:__________________________ 

Vaš spol:_____________________________ 

Vaš poklic:____________________________ 

Zagotavljamo vam, da bomo varovali zaupnost podatkov in jih ne 

bomo uporabljali v druge namene.  
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“Danes ljudje težimo k popolnosti, 

telesni celovitosti, svobodi, 

radostim življenja in ustvarjalnega 

bivanja. Moški in ženske. Vsi enaki. 

Vsi pomembni. Svet brez žensk je 

prazen, svet brez srečnih in veselih 

žensk pa je žalosten. Naredimo 

svet lepši! Skupaj.”

Nova knjiga dr. Uroša Ahčana

Ko se življenje 
obrne na glavo
Vse kar bi morali vedeti o raku in 
rekonstrukciji dojke

Izide 25.novembra 2013

O knjigi 

Avtor: Dr. Uroš ahčan

Naslov: Ko se življenje obrne na glavo

Podnaslov: Vse kar bi morali vedeti o raku in rekonstrukciji dojke

• trda vezava

• dimenzija 19 x 26 cm

• skupaj več kot 270 barvnih strani z več kot 400 fotografijami

• resnični primeri in rešitve

• označevalec strani

• pregledno in prijazno oblikovano

• najpopolnejši in sodobnejši priročnik v slovenščini do zdaj

Obširno, pregledno in bralkam prijazno 

• Dojka kot osrednji del ženskega telesa

• Vloga dojke v zgodovini človeštva

• Plastični kirurgija 

• Osnovne informacije o onkološkem zdravljenju raka dojke 

• Kirurško zdravljenje in tehnike rekonstrukcije dojke

• Nasveti za lažjo odločitev o načinu rekonstrukcije

• Pregled postopka: od sprejema do odpusta

• Mnenja bolnic, ki so se odločile za rekonstrukcijo

Promocijska cena

• Cena v redni prodaji: 39 EUR

• Cena ob prednaročilu je 20% ceneje:    31 €

-20 %

Kako do knjige po prednaročilu?

Izpolnite ali skenirajte pripravljen obrazec in ga pošljite na 

naslednji naslov ali elektronski naslov:

Človek za lepe stvari
Ulica Lepih stvari 17
1000 Ljubljana
Slovenija
E-naslov: uros.ahcan@gmail.com

Nakazilo za prednaročilo nakažite na naslednji tekoči račun:

Banka Koper: SI-0432 432 4066 6546 43

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 090 324 324 

Ime:

Priimek:

Naslov:

Kraj:

Pošta:

E-naslov:

Telefon:

Način plačila (označite):

Plačal bom v enkratnem znesku na zgoraj naveden TRR

Plačati želim s položnicami v treh obrokih brez obresti. 
Prvi obrok poravnam zdaj.

1 EUR od prodaje je namenjen za 

združenje Evropa Donna

Klinika Juventina
Vilharjev podhod 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Za dodatne informaciji obiščite spletno stran: 
www.lekarnaljubljana.si/artikel/
ko-se-zivljenje-obrne-na-glavo-knjiga

info@juventina.siE-naslov:




