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VSEBINA:

• Podatki o raku v Sloveniji (2008)
• breme raka,
• incidenca, umrljivost
• preživetje

• Slora
• DPOR
- cilji
- področja DP
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Breme raka v Sloveniji 2008

Odstotni delež vseh rakov po starosti v Sloveniji 2008

65+ : 60 %

65+ : 57 %

Najpogostejša mesta raka 2008
MOŠKI IN ŽENSKE - MALES AND FEMALES
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Najpogostejša mesta raka po spolu 2008
ŽENSKE - FEMALES
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Groba in starostno standardizirana (SSS) letna
incidenčna in umrljivostna stopnja ter povprečna
letna sprememba 1985-2008

Groba in starostno standardizirana (SSS) letna
incidenčna in umrljivostna stopnja ter povprečna
letna sprememba 1985-2008

Povprečni letni delež spremembe grobe in starostno
standardizirane (SSS) incidenčne stopnje desetih
najpogostejših rakov 1999-2008
ŽENSKE - FEMALES

MOŠKI - MALES
Prostata
Prostate

Koţa, melanom
Skin, melanoma

8,1
4,8

Koţa, melanom
Skin, melanoma

7,0

Koţa, razen melanoma
Skin, non-melanoma

5,4

Koţa, razen melanoma
Skin, non-melanoma

5,7
4,2
3,4
2,6
1,1
-0,8
-0,9
3,52

Vsi raki, razen koţnege
All cancer sites but skin

3,08

SSS / ASR

2

Groba stopnja / crude rate
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Pet-letno relativno preživetje (s 95 % intervalom
zaupanja) bolnikov, zbolelih za izbranimi raki v letih
1999–2003 in 2004–2008

2004−2008 (N = 29.334)

MOŠKI - MALES

1999−2003 (N = 23.883)
Modo (C62)

97
95

Koţa, melanom (C43)

87
75

Prostata (C61)

84
71

Ščitnica (C73)

82
89

Hodgkinova bolezen (C81)

82
88

Ledvica z ledvičnim mehom (C64−C65)

67
54

Grlo (C32)

65
62

Ne-Hodgkinovi limfomi (C82−C85)

61
57

Rektum in rektosigmoidna zveza (C19−C20)

59
47

Sečni mehur (C67)

57
47

Vezivno in mehko tkivo (C48−C49)

57
59

Debelo črevo (C18)

57
50

Limfatična levkemija (C91)

54
57

Usta (C00−C09)

52
45

Kosti (C40−C41)

46
70

Levkemije, drugo (C92−C95)

28
28

Ţrelo (C10−C14)

25
22

Ţelodec (C16)

25
22

Sapnik, sapnici in pljuča (C33−C34)

12
10

Poţiralnik (C15)

11
6

Jetra in intrahepatični vodi (C22)

8
4

Trebušna slinavka (C25)

5
5

Preţivetje je več kot 50 %
(49,3 % vseh ugotovljenih
rakov v 2004−2008)

Preţivetje je 10−50 %
(23,8 % vseh ugotovljenih
rakov v 2004−2008)

Preţivetje je manj kot 10 %
(4,1 % vseh ugotovljenih
rakov v 2004−2008)
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Vsi raki, razen koţnega (C00−C96 brez C44)
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2004−2008 (N = 26.847)

ŽENSKE - FEMALES

1999−2003 (N = 22.713)
Ščitnica (C73)

99
90

Koţa, melanom (C43)

94
84

Hodgkinova bolezen (C81)

92
89

Maternično telo (C54)

89
83

Dojka (C50)

88
81

Usta (C00−C09)

84
75

Maternični vrat (C53)

76
75

Ne-Hodgkinovi limfomi (C82−C85)

71
57

Grlo (C32)

71
63

Ledvica z ledvičnim mehom (C64−C65)

70
63

Debelo črevo (C18)

68
54

Kosti (C40−C41)

68
55

Rektum in rektosigmoidna zveza (C19−C20)

64
47

Limfatična levkemija (C91)

63
60

Sečni mehur (C67)

57
46

Vezivno in mehko tkivo (C48−C49)

50
61

Jajčnik (C56)

47
45

Ţrelo (C10−C14)

41
42

Ţelodec (C16)

32
28

Levkemije, drugo (C92−C95)

29
28

Poţiralnik (C15)

20
12

Sapnik, sapnici in pljuča (C33−C34)

19
12

Jetra in intrahepatični vodi (C22)

8
5

Trebušna slinavka (C25)

5
4

More than 50% survival
(55.1% of all cancers
diagnosed in 2004−2008)

10−50% survival
(13.6% of all cancers
diagnosed in 2004−2008)

Less than 10% survival
(3.5% of all cancers
diagnosed in 2004−2008)
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Vsi raki, razen koţnega (C00−C96 brez C44)
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INTERAKTIVNO SPLETIŠČE ZA DOSTOP
DO PODATKOV O RAKU

www.slora.si

Spletno orodje, ki strokovni javnosti,
zdravstveni politiki, organizacijam
zdravstvenega varstva, združenjem civilne
družbe, medijem in laični javnosti omogoča:
 ažuren, preprost in hkrati vseobsežen
pregled nad bremenom raka v Sloveniji, EU in
drugih svetovnih področjih,
 v dodatnih vsebinah pa vsebuje
verodostojne podatke o nevarnostnih
dejavnikih in možnih načinih preprečevanja
raka.

DPOR

PROGRAMSKI CILJI DPOR
•
•
•
•

Upočasniti povečevanje incidence raka
Zmanjšati umrljivost zaradi raka
Povečati preživetje
Izboljšati kakovost življenja bolnikov s celostno
rehabilitacijo in povečati delež bolnikov z napredovalo
boleznijo, ki so deležni paliativne oskrbe

http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
dokumenti_strategije_resolucije/
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PODROČJA DPOR
1. Spremljanje bremena raka
2. Primarna preventiva
3. Sekundarna preventiva
4. Diagnostika in onkološko zdravljenje
5. Celostna rehabilitacija bolnikov z rakom
6. Paliativna oskrba bolnikov z rakom
7. Izobraževanje
8. Raziskovalna dejavnost
9. Informatika
10. Stroškovna učinkovitost
11. Sodelovanja civilne družbe
12. Koordinacija in nadzor nad izvajanjem DPOR
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1. Spremljanje bremena raka
•
•

•

Register raka RS – eden najstarejših registrov raka
na svetu
Jeseni 2010 je bil vzpostavljen državni spletni portal
o raku v Sloveniji - SLORA (www.slora.si).
IZZIVI: Nadaljevati, izboljšati in razširiti (za
nekatere rake v obliki kliničnih registrov) zbiranje
podatkov v Registru raka RS.
– Nosilec: Onkološki inštitut Ljubljana
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2. Primarna preventiva
•
•
•
•
•
•

Prehrana
Telesna dejavnost
Nadzor nad tobakom
Alkoholna politika
Izpostavljenost neionizirajočim sevanjem
Okužbe, povezane z rakom

•

IZZIVI: Predlog kazalnikov in načrt zbiranja manjkajočih
kazalnikov za spremljanje ciljev DPOR na področju primarne
preventive, plan nadaljnih aktivnosti na vseh področjih,
medresorsko sodelovanje
•
Nosilci: Ministrstvo za zdravje (sodelovanje z drugimi
ministrstvi), Inštitut za varovanje zdravja, Zavodi za
zdravstveno varstvo
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3. SEKUNDARNA PREVENTIVA ZORA, DORA, SVIT
• ZORA (www.zora.si) dosega ciljno odzivnost in kaže javnozdravstvene
•

učinke.
IZZIV: Nadaljevati in kakovostno dopolnjevati državni program ZORA,
predvsem pa posodobiti in nadgraditi informacijske povezave!
– Nosilec: Onkološki inštitut Ljubljana

• DORA (http://dora.onko.si)

• IZZIV: Razširiti presejalni program za raka dojk DORA na
celotno slovensko populacijo, ohraniti zastavljeno kvakovost
– Nosilec: Onkološki inštitut Ljubljana
• SVIT – (www.program-svit.si) potencialno največji učinek
• IZZIVI: Nadaljevati in še izboljšati odzivnost državnega
programa SVIT. Povezava z Registrom raka RS.
– Nosilec: Inštitut za varovanje zdravja
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4. Diagnostika in onkološko
zdravljenje
• Zgodnja diagnostika: Podatkov o tem kakšne ovire v slovenskem
prostoru srečujemo na tem pomembnem področju nimamo (zavest in
skrb prebivalcev za zdravje, znanje zdravnikov, dostopnost do
preiskav).
• IZZIV: Izvedba raziskave za ugotavljanje tega stanja
– Noslici: Primarno in sekundarno zdravstveno varstvo.
• Diagnostika raka
– morfološka diagnostika
– Slikovna diagnostika
• Izziv: standardi (aparature, kadri)
– Nosilci: OIL, terciarne ustanove, RSK-ji
• Zdravljenje: multidisciplinarno
• IZZIVI: Priprava kliničnih smernic, merila za ustanove za obravnavo
rakov, vzpostavitev kliničnih registrov po prioritetah
– Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana, terciarne zdravstvene
ustanove, RSK-ji.
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5. Celostna rehabilitacija bolnikov
z rakom
• !!!
• IZZIV: Oblikovanje multidisciplinarnih timov na
področju celostne rehabilitacije in ambulantne
obravnave teh bolnikov
– Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana in Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut RS
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6. Paliativna oskrba bolnikov z
rakom
• Organizirana PO je osnova civiliziranega zdravstvenega sistema.
PO mora biti dostopna večini prebivalcev, ne glede na kraj
bivanja. Več kot polovica bolnikov, ki potrebuje paliativno oskrbo,
so bolniki z rakom.
• IZZIVI: Takoj pričeti z implementacijo PO kot je to definirano v
Akcijskem načrtu Državnega plana za paliativno oskrbo (DPPO):
– Imenovanje nacionalnega in regionalnih
koordinatorjev DPPO, ki so nosilci vseh nadaljnjih
aktivnosti pri uvajanju DPPO
• Nosilci: Ministrstvo za zdravje, nacionalni koordinator in
regionalni koordinatorji, terciarne ustanove za zdravljenje raka
23

7. Izobraževanje
• Z ustreznimi programi izobraževanja s področja onkologije za vse
skupine strokovnjakov na dodiplomskem, podiplomskem in
kontinuiranem izobraževanjem bomo največ prispevali k oskrbi
bolnikom z rakom. Poleg tega je nujno tudi osveščanje in
izobraževanje prebivalstva o raku.
• IZZIVI: Analiza stanja (dodiplomsko, podiplomsko,
kontoniuirano izobraževanje) in predlog izboljšav
– Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana in terciarne zdravstvene
ustanove v sodelovanju s fakultetami in zbornicami, nevladne
organizacije
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8. Raziskovalna dejavnost
• IZZIVI:
• objava vseh potekajočih raziskav v RS v
slovenskem jeziku na javnem portalu
• Zagotoviti možnosti sodelovanja bolnikov v
kliničnih in translacijskih raziskavah faze 1, 2, 3
• Izboljšati informiranost bolnikov o kliničnih
raziskavah
• usmeriti javna sredstva za raziskovanje v
onkologiji v klinične in javnozdravstvene raziskave
• večje povezovanje raziskovalnega prostora
– Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana, terciarne
zdravsvene ustanove
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9. Informatika

• Informatika je nepogrešljiv del vseh področij.
• IZZIV: e-zdravje
– Nosilec: Ministrstvo za zdravje
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10. Stroškovna učinkovitost
• Stroški onkoloških zdravljenj postajajo vse večji,
upravičeni so le stroškovno učinkoviti postopki
• IZZIV: merila stroškovne učinkovitosti, spremljanje
porabe sredstev z učinkovito informacijsko podporo.
– Nosilec: ZZZS, Ministrstvo za zdravje
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11. Sodelovanja civilne družbe
• Nujno je vključevanje civilne družbe v procese
odločanja in oblikovanja zdravstvene politike. Z strmim
večanjem prevalence bolnikov z rakom postaja moč
vpliva nevladnih organizacij na te procese odločanje
vse bolj realna.
• IZZIV: prioriteta vključevanja racionalnih, bolnikom
koristnih postopkov v osnovni paket pravic bolnikov
– Nosilci: Nevladne organizacije
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12. Koordinacija in nadzor nad
izvajanjem DPOR
• Koordinacija: imenovanje manjših delovnih skupin
po posameznih področjih (iz ustanov noslicev),
koordinacija med njimi s strani koordinatorja.
– Naloga delovnih skupin: oblikovanje aktivnosti
(akcijski plani po področjih), nadzor nad izvajanjem
(poročanje Svetu*)
• Nadzor: Svet* za spremljanje izvajanja nalog in
ukrepov DPOR, sestaja se 2x letno
– IZZIV: spremljanje in konstruktivno ukrepanje pri
spremljanju izvajanja DPOR
– Nosilec: Ministrstvo za zdravje
29
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Zaključek
• Incidenca raka še vedno strmo
narašča, pričakuje se, da se bo v 15
letih podvojila
• Brez uspešnih ukrepov za zniţanje
incidence in zgodnje odkrivanje
(pogosti raki!) nobena druţba ne bo
dovolj bogata (kadri, stroški) za
uspešno obvladovanje te epidemije

