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1. Uvod
DPOR - Celovit dokument za obvladovanje raka sprejet v sodelovanju stroke,
NVO in MZ, ki usmerja obravnavo raka, vodilnega zdravstvenega problema
zapadne družbe.
Strateški cilji DPOR:
1. Upočasniti povečevanje
incidence raka
2. Povečati preživetje
3. Izboljšati kakovost življenja
bolnikov z rakom
• s celostno rehabilitacijo
• paliativno oskrbo

Specifični cilji DPOR (84 ciljev):
1. Primarna preventiva
2. Sekundarna preventiva (presejalni programi)
3. Diagnostika in zdravljenje
4. Celostna rehabilitacija
5. Paliativna oskrba onkoloških bolnikov
6. Raziskovanje
7. Izobraževanje
8. Spremljanje bremena raka
9. Informacijska podpora
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2. Uresničevanje strateških ciljev

1.

SVIT
Trend SS incidence
raka pri moških se
je obrnil navzdol!

Kadilski raki
pri ženskah v
porastu!

3.

2.
5-letno relativno
preživetje

• Celostna rehabilitacija

• Pilotni projekt celostne rehabilitacije za rak dojke DPOR
2017-2021, na osnovi katerega bo napravljena
projekcija potreb in uvajanje celostne rehabilitacije za
vse bolnikom z rakom
• Paliativna oskrba onkoloških bolnikov
• Vrsta premikov na področju izobraževanja, publikacij za
strokovno javnost in bolnike, spletna stran za bolnike
in svojce, vzpostavljanje mobilnih timov in enot PO, …
• V celotni državi še vedno ni zagotovljena enakost
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3. Uresničevanje specifičnih ciljev DPOR 2017-2021 (1)
V DPOR 2017-2021 smo si zastavili 84 ciljev. Uresničili smo jih 17 (20,2%),
delno 50 (59,5%), 14 (16,7%) jih žal nismo uresničili. Za 4 cilje nismo prejeli
podatka (bronhoskopska diagnostika).
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3. Uresničevanje specifičnih ciljev(2)

Število ciljev

Uresničeni cilji

Delno uresničeni cilji

Neuresničeni cilji

3 (16,7%)

14 (77.8%)

1 (5,5%)

5 (62,5%)

3 (37,5%)

0 (0%)

8 (21%)

20 (52,7%)

10 (26,3)

0 (0%)

1 (50%)

1 (50%)

0 (0%)

3 (100%)

0 (0%)

1 (20%)

4 (80%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (33,3%)

2 (66,7%)

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

Primarna preventiva
18
Sekundarna preventiva
8
Diagnostika in zdravljenje
38
Celostna rehabilitacija
2
Paliativna oskrba
3
Raziskovanje
5
Izobraževanje
3
Spremljanje bremena raka
2
Informacijska tehnologija
1
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Zaključek (1)
• Uresničenih ali delno uresničenih 80 % zastavljenih ciljev – dobra
osnova za nadaljnje delo
➢Izzivi za prihodnje petletno obdobje so predvsem na področju izboljševanja
kakovosti diagnostike in zdravljenja ter izboljševanju kakovosti življenja
bolnikov z rakom

• Za izboljšanje kakovosti in ažurnosti podatkov v RRRS in za
vzpostavitev kliničnih registrov je potrebno čimprej vzpostaviti aktivno
registracijo pri vseh izvajalcih
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Zaključek (2)
• Zdravstvenega problema številka 1. smo se lotili
organizirano od leta 2010. Da je to smiselno in nujno
potrjujeta letos v EU sprejeta Misija rak (Mission Cancer)
in Evropski načrt boja proti raku (EU Beating Cancer
Plan)
• Imamo dobro začrtan dokument (to kažejo rezultati),
potrebno ga bo prilagoditi novim izzivom (MC, EBCP),
našim zmožnostim in izboljšati upravljanje programa!
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