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Leder

Medisinsk forskning har kommet langt!
Stopp Kreft ønsker å informere om forskning,
så vel som å bidra med å sette fokus på
pasientens egen opplevelse og helsevesenets
rolle. Dagens og fremtidens medisin blir
spennende å følge. Hvis vi ser på den
medisinske utviklingen de siste 15 årene, ser vi
at kreftpasienter går en ny fremtid i møte. Dette
er det viktig å rette fokus mot. Medisiner som
kan gjøre deg helt frisk fra kreft er fortsatt å
etterstrebe, men vi ser også på viktigheten av
livsforlengende-og lindrende medisiner. Det er
et stort skritt i riktig retning at mange i dag lever
nokså normale liv med en kreftdiagnose. Dette
skyldes blant annet medisiner som både lindrer
og forlenger liv.

Som redaktør og kvinne, ble det en naturlig og
viktig oppgave for meg å rette fokus mot
brystkreftsaken i dette nummeret. Selv om vi
daglig leser om dette temaet i mediene, er det
stadig mye nytt å komme med. Forskning
har kommet langt på vei, nye medisiner prøves
ut og medisinske studier avsluttes med
interessante og positive opplysninger.
Det er en takknemmelig jobb som kvinnelig
redaktør, å kunne bidra til informasjonsarbeid
rettet mot mine medsøstere i alle aldre.
Redaktør
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Bioforskning styrker
helsevesenets innsats
Endre Vik, innehaver av AvantGarden har i en årrekke satt
fokus på å styrke immunforsvaret. Bakgrunnen for dette er at
han oppdaget at vegetabiler
har et immunforsvar, som han
har lykkes i å forsterke til å
motstå de alvorligste plantesykdommer.
- Med min bakgrunn fra Universitetet for Miljø og Bioforskning, har jeg gjennom løsning av
mange oppgaver og nyere
forskning lykkes med å fremstille et patentert kosttilskudd¸
et bio -forsknings produkt som
forsterker det menneskelige
immunforsvar og er ufarlig i
bruk. Dette uttaler innehaver av
Avant-Garden til «Stopp Kreft.»
- Det har gitt meg gleden av å
kunne gi redaksjonen noen
intervjuobjekter, som under
behandling for kreft, både cellegift og andre former for behandling, der kombinasjonen med
det patenterte kosttilskuddet
har vært positiv. Pasientene
uttaler at de har unngått kvalme
og oppkast i ukevis under og
etter cellegiftbehandlingen, sier
han.
Videre forteller han om at man i
sykdomssituasjoner bygger opp
næringstilførselen gjennom
kostholdet og intravenøst
tilsvarende styrken til en toppidrettsutøver, for å kunne bringe
pasienten gjennom operative
inngrep og annen behandling på
en vellykket måte. Det gjelder i
høyeste grad kreftpasienter på
cellegift, som med kvalme og
oppkast, lett taper perspektivet
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Endre Vik

på behandlingen og føres ut i
uvisshet om behandlingens
resultat. Det skyldes at cellegiften nedgraderer immunforsvaret, slik at pasienten
ligger åpen for alle mulige
infeksjoner og må inn igjen
på sykehuset og få behandling
med antibiotika.
La meg få tilføye, at AVANTGARDEN® er Patentert, med
den begrunnelse, at det
forsterker immunforsvaret og
er ufarlig i bruk. Uten en slik
klinisk forskningsmessig
dokumentasjon, utsteder ikke
Statens Patentstyre et Patent
på et kosttilskudd.
Endre Vik
- Når vi vet at sykehusene har
store uløste oppgaver og helsevesenet kutter kraftig ned på
budsjettene, ser en behovet for
at noen snakker sammen, eller
oppdaterer seg på aktuell
informasjon, som kan spare
pasienter for lidelser og
samfunnet for milliarder av
kroner.
Endre Vik etterlyser videre at
helsevesenet, de sykehusene
det gjelder og ikke minst politikerne som bærer ansvaret
oppdaterer seg på relevant
informasjon og tar de midler
som skal til i bruk for å løse
denne problematikken.

