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DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA (DPOR)
Zapisnik
Zaključna seja strokovnega sveta in sveta za nadzor DPOR 2017-2021 – on
line
Termin:

9. december 2021 ob 13h

Lokacija:

Microsoft Teams

Prisotni:

Ministrstvo za zdravje: Mojca Gobec, Tanja Mate, Helena Ulčar
Šumčić, Vlasta Mežek
ZZZS: Andrej Franc Plesničar
Predstavniki zdravstvenih zavodov: Maja Ravnik, Irena Oblak, Urška
Janžič, Teja Oblak, Jadranka Buratović Ponikvar, Dunja Savnik
Winkler
Predstavniki civilnodružbenih organizacij: Kristina Modic, Ana Žličar,
Ivka Glas, Tanja Španić
Koordinatorji DPOR: Kristijane Hertl, Urška Ivanuš, Dominika Novak
Mlakar, Janez Žgajnar, Lorna Zadravec Zaletel, Mateja Lopuh, Jure
Janet, Maja Čemažar, Vesna Zadnik
DPOR: Branko Zakotnik, Sonja Tomšič, Jožica Poličnik
PR OIL: Amela Duratović Konjević
PR MZ: Irma Glaner
Janez Poklukar, Alenka Forte, Franc Vindišar, Robert Cugelj, Vesna
Kerstin Petrič, Primož Strojan, Tit Albreht, Matjaž Vogrin

Opravičili:

Dnevni red:
1. Poročilo DPOR 2017-2021 (10 minut)
2. DPOR 2022-2026 (20 minut)
3. Razprava
4. Razno
Prof. B. Zakotnik kratkem uvodu pozdravi in se zahvali vsem za prisotnost na
zaključni seji strokovnega in nadzornega sveta. V 11 letih njegovega delovanja na
področju snovanja, spremljanja in izvajanja DPOR je vse od leta 2010 je zaznan
velik napredek na številnih področjih obvladovanja raka, prav tako ostajajo tudi
izzivi za naslednje obdobje. V nadaljevanju izrazi zadovoljstvo, da je v času
predsedovanja Slovenije tudi Evropska komisija dala velik pomen boju proti raku,
saj je letos potrdila Evropski načrt boja proti raku in Misijo raka, čemur sledi tudi
slovenski DPOR 2022-2026.

Ad 1 Poročilo DPOR 2017-2021 – B. Zakotnik
Priloga 1: prezentacija
B. Zakotnik predstavi Poročilo DPOR 2017-2021, ki je priloženo temu zapisniku v
Prilogi 1.
Izpostavljeni zaključki/sklepi:
Sklep 1: Uresničenih ali delno uresničenih je 80 % zastavljenih ciljev, kar je dobra
osnova za nadaljnje delo.
Sklep 2: Izzivi za prihodnje petletno obdobje so predvsem na področju
izboljševanja kakovosti diagnostike in zdravljenja ter izboljševanju kakovosti
življenja bolnikov z rakom
Sklep 3: Za izboljšanje kakovosti in ažurnosti podatkov v RRRS in za vzpostavitev
kliničnih registrov je potrebno čimprej vzpostaviti aktivno registracijo pri vseh
izvajalcih

Ad 2 DPOR 2022-2026 – S. Tomšič
S. Tomšič predstavi DPOR 2022-2026, ki je priložen temu zapisniku v Prilogi 2.
Izpostavljeni zaključki/sklepi:
Sklep 1: Po potrditvi DPOR 2022-2026 na Vladi RSje potrebno čimprej:
- Imenovanje koordinatorja, namestnika, koordinatorjev področji, strokovnih skupin
DPOR, skupine predstavnikov izvajalcev.
- Vzpostavitev raziskovalne pisarne za področje raka (Mission Cancer): MIZŠ-MZ.
Sklep 2: Upravljanje DPOR 2022-2026: Onkološki inštitut Ljubljana koordinira in
upravlja program DPOR (koordinacija, komunikacija, administracija in povezovanje
z EU).
Sklep 3: Za uresničevanje ciljev DPOR 2022-2026 je pomembno sodelovanje
vseh sektorjev in NVO na področju raka.

Razprava:
M. Gobec se zahvali za obe predstavitvi in vidne dosežke, ki so vse od leta 2008
plod dobrega sodelovanja in vložene energije. Poudari, da je Evropska komisija
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poleg velikega pomena boju proti raku, temu področju namenila tudi izdatna
finančna sredstva. S tem bo Slovenija pridobila ogromno možnosti in priložnosti za
uspešnejše vključevanje in uresničevanje zastavljenih ciljev novega DPOR 20222026. Posebej se zahvali prof. Zakotniku, dr. Tomšičevi in vsem, ki so pripomogli k
nastanku pomembnega in kakovostnega dokumenta.
K. Modic pohvali dosežke preteklega obdobja in celoten nov DPOR 2022-2026, ki
je po njenem mnenju zelo dobro pripravljen. Glede na predstavljeno shemo
upravljanje DPOR je izpostavila predlog za dodatno strokovno skupino za redke
rake (predlog podpira tudi T. Španić), ki sicer niso tako pogosti, vendar tudi
številke na letni ravni niso tako zanemarljive.
Prof. B. Zakotnik potrdi, da redki raki zaradi svoje redkosti niso v prednosti, sploh v
tako majhni državi kot je Slovenija. Kot odgovor izpostavi, da je v novem DPOR
2022-2026 prvič vključena hematoonkologija, ki doslej še ni bila vključena. Poleg
hematoonkologije, ki predstavlja eno od 12 skupin redkih rakov, se na evropskem
nivoju OIL že vključuje v evropsko referenčno mrežo za redke rake (delovna
skupina za redke bolezni), ki bo omogočila slovenskim bolnikom z redkimi raki
vključevanje in morebitna dodatna zdravljenja. V nadaljevanju se strinja s
pomenom, da se izenači bolnike z redkimi raki z ostalimi raki v: dostopnosti,
zdravljenu in diagnostiki.
Dr. M. Ravnik pohvali dosedanje delo na področju obvladovanja raka, s čimer so
nastavljeni dobri pogoji za naprej. Pozdravlja in izpostavi velik pomen onkološke
mreže izvajalcev po Sloveniji. Želi si, da bi se tudi ostali centri aktivirali, ki se
doslej še niso. Zaveda se kadrovskih stisk, vendar meni, da je mreža izvajalcev
dobra osnova/temelj za vzpostavitev dobrega in transparentnega sodelovanja.
Prof. B. Zakotnik se strinja, da imenovanje skupine predstavnikov izvajalcev je
pomembno, še pomembneje se mu zdi, da v polni meri zaživijo aktivnosti teh
predstavnikov. Na voljo jim bodo podatki na osnovi katerih se bo ta skupina lahko
pogovarjala in odločala. Poudari, da mora biti ta skupina imenovana čim prej po
sprejemu dokumenta DPOR 2022-2026 na Vladi RS, ki je predviden 16. 12. 2021.
Prof. J. Žgajnar glede na povedano poudari velik pomen urejeno zapisanih
dokumentov DPOR zadnjih 11 letih. Meni, da je edino na ta način vidnega in
možnega več napredka, ki se je v Sloveniji, po njegovem mnenju, na podlagi tega
tudi zgodil. Pomembno se mu zdi, da je OIL z novim DPOR dobil vlogo
koordinatorja, ki jo že ima po funkciji.
V nadaljevanju je poudaril pomen pristojnosti in kompetentnosti posameznega
izvajalca na področju onkologije v relaciji izvajalec, plačnik in ministrstvo. Ta
mreža izvajalcev, ki se jo načrtuje, mora predstavljati mrežo kompetentnih
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izvajalcev, primerljivo kvalitetnih, da bo vsak bolnik imel možnost priti v enako
dobro in kvalitetno obravnavo. Prav tako meni, da bi moral vsak, ki se ukvarja z
rakom, v polnosti ponotranjiti vlogo onkologa med vsemi profili, ki vstopajo v to
področje, ne glede na to, kje so zaposleni (npr. zanimanje za DPOR, onkološki
vikendi,..). Na ta način bi tudi izkazali večjo pripadnost tako široki stroki, kot je
onkologija.
Ad 3 Razno
Prof. B. Zakotnik pove, da je bil 11 let v funkciji koordinatorja DPOR. Zaradi
odhoda v pokoj predaja funkcijo novo imenovanemu koordinatorju DPOR 20222026. Njegov predlog je, da je to epidemiologinja dr. Sonja Tomšič, ki je v zadnjem
letu sodelovala pri snovanju novega DPOR-ja in se podrobno seznanila z
dejavnostmi koordiniranja DPOR. Kot je predvideno v dokumentu DPOR 20222026 naj bi DPOR koordinirala koordinator (epidemiolog) in njegov namestnik
(klinik). Njegov predlog za namestnika koordinatorja DPOR v soglasju z OIL, ki bo
prevzel koordiniranje DPOR, je prof. Janez Žgajnar, saj kirurgija še vedno
predstavlja, glede na podatke, vodilno mesto v zdravljenju raka. Prepričan je, da
se bo uresničevanje zastavljenih ciljev novega DPOR uspešno nadaljevalo še
naprej. V vseh 40 letih njegovega aktivnega delovanja na onkologiji se je mnogo
spremenilo; tako na področju organizacije kot tudi pri izhodih. V njegovih začetkih
je bilo pod 30% 5 letno relativno preživetje, zdaj je nad 60%, veliko je napredka v
znanosti in izgledi za naprej so še bolj optimistični. Ob koncu se zahvali vsem s
katerimi je v tem obdobju sodeloval, z željo, da vsi ponotranjimo dobro zastavljen
nov DPOR 2022-2026, ki je pred nami.
Prof. I. Oblak se v svojem imenu in v imenu OIL zahvaljuje prof. Zakotniku za vso
opravljeno delo na področju DPOR, tudi kot specialistu internistične onkologije ter
kot njenemu mentorju.
Zapisala: Jožica Poličnik, Ministrstvo za zdravje
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