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Staranje prebivalcev
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2016 :

Incidenca:     15 072

Prevalenca: 107.093  

STARANJE 

PREBIVALSTVA  

(2/3)

DEJAVNIKI 

OKOLJA (1/3)

VZROKI ZA PORAST 

INCIDENCE:

Vir: www.slora.si



OECD 2019: pričakovana življenjska doba 2018

Ženske 84 let

Moški 78,2 

let!

81.1let

Pričakovana življenjska doba v SLO:  1990 - 73  let                      

2018 – 81,1 let! 

Rak na 1. mestu kot vzrok umrljivosti 

pri moških! (10 držav EU)



Število smrti zaradi raka, moški, 
Slovenija, 2016
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Umrljivost zaradi raka pri moških na 1. mestu med 

vsemi vzroki smrti!



Strateški cilj DPOR 2017-2021 
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1. Upočasniti povečevanje incidence raka
2. Povečati preživetje
3. Izboljšati kakovost življenja bolnikov z 

rakom:
- s celostno rehabilitacijo
- s paliativno oskrbo



Kako uresničujemo zastavljene strateške cilje?

1. Upočasniti povečevanje incidence raka
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Incidenca



Kaj vpliva na incidenco in katere 
intervencije so bile uspešne?

Na incidenco vpliva: Starost prebivalcev, življenjski slog in 
genetski dejavniki, dejavniki okolja,  -

• Pričakovana življenjska doba se je v Sloveniji v zadnjih 25 let 
podaljšala za 8 let (moški 9, ženske 6), 60% raka po 65. letu!

Uspešne intervencije:
• Primarna preventiva KNB (CINDI, primarno ZV z referenčnimi 

ambulantami in CKZ) 

• Presejanje za rak materničnega vratu in rak debelega črevesa in 
danke 

• Ukrepi proti okužbam povazanim s Haelicobacter pylori
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Kako uresničujemo zastavljene strateške cilje?

2. Povečati preživetje
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Slovenija: 5-letno relativno preživetje

2016: 64%!

1985: 36%!



Kaj vpliva na preživetje in katere 
intervencije so bile uspešne?
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• Stadij bolezni
• Zdravljenje

• V Sloveniji dobro dostopno 
(op, RT, Sist Th)

• Sistemskega pregleda o 
časovno in strokovno 
primernih postopkih 
diagnostike in zdravljenja 
nimamo (klinični registri!) 



HR=0,18; 95% CI 0,11- 0,28 p<0,0001

92.1

63.7Rak materničnega vratu

ZORA

neZORA

Stadij
FIGO

ZORA
odzivnice

neZORA
neodzivnice

p<0,00001

N
%

n
%

I
240 81,1 124 40,8

II
46 15,5 91 29,9

III
9 3,1 58 19,1

IV
1 0,3 31 10,2

VSI 296 100 304 100

Stadij ob diagnozi in 5-letno relativno preživetje bolnic z rakom 

materničnega vratu glede na odziv na presejalni program ZORA 

LETA



HR=0,26; 95% CI 0,23-0,29; p<0,0001

SVIT

88.4

57.1

Rak debelega

črevesa in danke

Stadij
TNM

SVIT
odzivniki

neSVIT
neodzivniki

p<0,00001
n % n %

I 608 44,8 370 13,5

II 255 18,8 655 23,9

III 391 28,8 910 33,1

IV 103 7,6 809 29,5

VSI 1357 100 2744 100

SVIT

neSVIT

Stadij ob diagnozi in 5-letno relativno preživetje bolnic/kov z rakom debelega 

črevesa in danke glede na odziv na presejalni program SVIT 

LETA



HR=0,25; 95% CI 0,17-0,37; p<0,0001

89

99

Stadij DORA
Vabljene in 
odzivnice

neDORA
Nevabljene in 
neodzivnice

n % N %

I 450 65,6 951 40,2

II 178 25,9 830 35,0

III 54 7,9 414 17,5

IV 4 0,6 174 7,3

VSI 686 100 2369 100

Rak dojke

Stadij ob diagnozi in 5-letno relativno preživetje bolnic z rakom dojke 

glede na vabljenje/odziv na presejalni program DORA 

neDORA

DORA

LETA

HR=0,25; 95% CI 0,17-0,37; p<0,0001



Starostno standardizirano 5-letno relativno preživetje 

bolnikov zbolelih 2010-2014 (The Lancet, January 2018)

DEBELO ČREVO DOJKA MATERNIČNI VRAT

SVIT
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Kako uresničujemo zastavljene strateške cilje?

3. Izboljšati kakovost življenja bolnikov  

z rakom:
- s celostno rehabilitacijo
- s paliativno oskrbo
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• celostna rehabilitacija (prevalenca 107.000!)
• Smernice (psihološka podpora, fizikalna rehabilitacija,  

prehrana, socialna in delovna rehabilitacija, spolno 
zdravje, ….)

• pilotni projekt  - CRP ARRS/MZ (rak dojke)

• paliativna oskrba! (ne samo za bolnike z rakom)
Kurikulum paliativne oskrbe v vse klinične specializacije  in 

družinsko medicino

• V vse bolnišnice  oddelki/enote/ambulante za paliativno 
oskrbo!

• Integracija s projektom dolgotrajne oskrbe (socialna skrb)
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Zaradi rasti incidence (staranje prebivalcev) raste 
umrljivost zaradi raka
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2016: 6.247!

1985: 3.917!



Izzivi obvladovanja raka v Sloveniji?

• Paliativna oskrba

• Celostna rehabilitacija

• Kadri (nepriljubljene specializacije)

• Vzpostavitev mreže zdravljenj

• Spremljanje in kontrola kakovosti
• Register raka (1950) -> aktivna registracija

• Klinični registri v vzpostavljanju, mreže zdravljenja

• Poenotena informacijska tehnologija v slovenskem zdravstvu

• Čakalne dobe (diagnostika, zdravljenje)

• Raziskovanje
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Europe Beating Cancer Plan

• Preventiva

• Zgodnje odkrivanje in diagnostika

• Zdravljenje

• Kakovost življenja bolnikov in svojcev

• Znanje, podatki, raziskovanje

• Ravnokar zaključeno pridobivanje mnenj s strani javnosti (“public 
consultation”)

• Predvideno sprejetje dokumenta – zadnja četrtina 2020
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DPOR 2022-2026

• Srečanja z deležniki, priprava novih izhodišč

• Javna razprava

• Priprava končnega besedila novega DPOR

• Potrditev DPOR 2022-2026 na vladi

• Veljavnost novega DPOR

Drugo iPAAC srečanje deležnikov in organizacij, ki delujejo na področju obvladovanja raka_29.5.2020

junij 2020 –
april 2021

maj 2021

junij – sept. 2021

okt. – nov. 2021

jan. 2022 –
dec 2026



• Obvladovanje raka je kompleksno in ni samo naloga 
zdravstvene stroke

• V veliki meri ga lahko preprečimo, odgovornost za to je na 
posamezniku in družbi (regija, država, globalno)

• Organiziran pristop k temu kot so DPOR, iPAAK in EU Beating
Cancer Plan je pomemben
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Zaključek


