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POVZETEK: Ob dobro znani pandemiji raka, s katero se razmeroma uspešno spoprijemamo in imamo izdelane strategije za njeno obvladovanje, se je leta 2020 pojavila nova
pandemija COVID-19, ki nas je presenetila in s katero se, kljub izjemnemu razvoju znanosti in tehnologije, danes spopadamo na enak naiin kot s špansko gripo pred 100 leti.
Z vseh koncev sveta in tudi iz Slovenije poroiajo o poslabšanju kazalcev življenjskega
sloga in zapoznelem odkrivanju predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb zaradi zaiasno prekinjenih presejalnih programov za raka ter oklevanja posameznikov za obisk
zdravnika ob simptomih in težav v dostopnosti do nekaterih zdravstvenih storitev. Vsaka
dolgotrajna sprememba življenjskega sloga, ki vodi v opušianje zdravih navad in izbir,
vsako opušianje udeležbe v presejalnih programih ZORA, DORA in Svit ali cepljenja
proti okužbam, ki povzroiajo raka, ter vsako odlašanje z obiskom zdravnika ob sumu na
raka ima lahko resne in dolgotrajne posledice za zdravje. Poveia se tveganje, da bo
posameznik zbolel za rakom, ki bi ga lahko prepreiili, in poveia se tveganje, da bo rak
odkrit v višjem stadiju, ko je zdravljenje intenzivnejše, prognoza in kakovost življenja pa
zato slabši. Zato smo na Zvezi slovenskih društev za boj proti raku v iasu pandemije
mobilizirali in povezali kljuine deležnike za obvladovanje raka in skupaj spodbujali
prebivalce, da tudi v iasu epidemije COVID-19 in po njej upoštevajo 12 priporoiil
Evropskega kodeksa proti raku in ne zanemarijo skrbi za zdravje na podroijih, ki niso
povezana z okužbo s SARS-Cov-2.

UVOD
Pandemija COVID-19 je globoko zarezala v vse segmente našega
življenja, tako na ravni posameznika kot družbe. Da bi prepreiili širjenje
okužbe s SARS-Cov-2 in s tem zmanjšali zbolevanje in umiranje zaradi
bolezni COVID-19 ter breme poznih posledic bolezni, smo tako v Sloveniji
kot po svetu uvedli priporoiila za poveianje zašiitnega vedenja na ravni
posameznika in sistemske ukrepe za zmanjševanje števila socialnih
kontaktov v družbi (1, 2). Na ravni posameznika se priporoia higiena rok
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in kašlja, ne dotikanje obraza, ohranjanje varne razdalje pri socialnih stikih,
nošnje mask, ko je to potrebno, in ie zbolimo, ostanemo doma. Sistemski ukrepi so bili in so številni. V obiiajni ritem življenja so najbolj posegli
zaprtje vseh šol in vrtcev, ukinitev javnega prevoza, zaprtje številnih dejavnosti in podjetij, spodbujanje dela na domu, omejevanje vseh stikov na
ožje družinske ilane in omejevanje gibanja na manjše administrativne
enote ter doloiene dele dneva. Zdravstvo se je reorganiziralo z namenom,
da se prepreii širjenje okužbe s SARS-COv-2 v zdravstvenih ustanovah
in zagotovi nujno obravnavo bolnikov s covidom-19.
Te spremembe so vplivale na vse ravni našega zdravja, tako na fiziino
kot duševno in socialno (3). Nenadna sprememba uteienega življenjskega ritma in navad je globoko zarezala tudi v življenjski slog številnih
posameznikov, iz razliinih koncev sveta pa poroiajo o pomembnem
poslabšanju kazalnikov zdravega življenjskega sloga (6). Ob vsem tem
se je zaradi nujne reorganizacije zmanjšala dostopnost do vseh ravni
zdravstvenega sistema, vkljuino s primarno, in s tem se je zmanjšalo
zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni, vkljuino z rakom (7, 8).
V Sloveniji smo ob prvi razglasitvi epidemije sistemsko zaustavili preventivne programe, vkljuino z vabljenjem in presejanjem v okviru vseh treh
organiziranih presejalnih programov za raka (9, 10). Opušianje preventivnih programov v zdravstvu, ieprav z jasnim namenom ohranjanja
nujnih storitev, lahko v javnosti in pri odloievalcih spremeni v desetletjih
trdega dela pridobljeno percepcijo o velikem pomenu primarne in sekundarne preventive za ohranjanje in krepitev zdravja.
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) je z 11 regijskimi
društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši
nosilec preventive na podroiju raka, deluje od leta 1971. Poslanstvo
Zveze je skupaj z regijskimi društvi prispevati k ustvarjanju take slovenske
družbe, v kateri ne bo nihie zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države. Eno glavnih vodil pri oblikovanju
strateških ciljev in programa dela Zveze je z leti postal Evropski kodeks
proti raku (Kodeks) (11). Kodeks izdaja in revidira Mednarodna agencija
za raziskovanje raka (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO).
Zveza je skrbnica Kodeksa v Sloveniji že od takrat, ko je izšla prva razliiica
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kodeksa. Program Zveze smo v letih 2017–2019 pomembno obogatili
v okviru projekta »Evropski kodeks proti raku: Priporoiila proti raku naj
ne obvisijo v zraku«, v letih 2020–2022 pa nadaljujemo z dejavnostmi
v okviru projekta »Evropski kodeks proti raku: Od mladih nog do zlatih let«.
Oba projekta financira Ministrstvo za zdravje, slednjega v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do
leta 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/19. Programa si ne
predstavljamo brez tesnega sodelovanja z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje
in Evropsko ligo proti raku (ECL), ki je skrbnica ozavešianja prebivalstva
o priporoiilih Kodeksa na evropski ravni.
Aktivnosti Zveze v iasu pandemije COVID-19 so osredotoiene v mobilizacijo kljuinih dolžnikov za obvladovanje raka v Sloveniji in ozavešianje
prebivalcev, kako pomembno je, da kljub pandemiji v najveiji možni meri
tako posamezniki kot družba ohranimo zdrav življenjski slog, skrbimo za
zdrave izbire, vkljuino z udeležbo na presejalnih programih za raka in
s cepljenjem proti okužbam s HBV in HPV, ki povzroiajo raka. Mednarodna
agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji
ocenjuje, da lahko z upoštevanjem 12 enostavnih priporoiil Evropskega
kodeksa proti raku prepreiimo okrog 40C% vseh smrti zaradi raka (11).
Za dosego tega cilja je potrebna tako aktivacija posameznika, da priporoiila izvaja, kot aktivacija družbe, ki mu to lahko olajša ali oteži. Zato
Zveza poziva in spodbuja prebivalce in odloievalce, da tudi v iasu epidemije COVID-19 in po njej upoštevajo priporoiila Evropskega kodeksa
proti raku in ne zanemarijo skrbi za zdravje na podroijih, ki niso povezana
z okužbo z novim koronavirusom. V nadaljevanju so opisane glavne aktivnosti Zveze v iasu od marca do novembra 2020. Aktivnosti so strnjene
tudi v infografikah (Slike 1–4) in na novi spletni podstrani Zveze (12),
Obvladovanje raka v 5asu epidemije COVID-19 in po njej.
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VSTOP SLOVENIJE V PANDEMIJO COVID-19 V 0ASU
37. SLOVENSKEGA TEDNA BOJA PROTI RAKU
37. slovenski teden boja proti raku se je zakljuiil tik pred razglasitvijo
spomladanske epidemije COVID-19. Potekal je pod geslom »Brez kajenja
je vei življenja«. Kljub bližajoii se pandemiji COVID-19 smo izpeljali skoraj celotni program tedna, vkljuino s slavnostno sejo na Ministrstvu za
zdravje in z žrebanjem nagrajencev iz osnovnih šol po vsej Sloveniji, ki
so v šolskem letu 2019/2020 sodelovali v programu Zveze »Življenje je
lepo – skrbim za svoje zdravje«. Odpovedali pa smo Dan odprtih vrat
Onkološkega inštituta Ljubljana in novinarsko konferenco – namesto tega
smo pripravili sporoiilo za javnost.

Slika 1. Infografika Zveze iz za5etnega obdobja pandemije, ki opozarja na soo5anje
z dvema pandemijama – že znani pandemiji raka se je pridružila pandemija novega
koronavirusa SARS-Cov-2. Za Zvezo izdelala: TJASART.

Že pred razglasitvijo prve epidemije COVID-19 smo v sporoiilu za
javnost ob slovenskem tednu boja proti raku opozorili, da nova pandemija
COVID-19 ne sme biti razlog, da prenehamo vlagati napore v zmanjševanje obsega in škode, ki jo povzroia druga pandemija – pandemija
raka, pri kateri ima kajenje posebno vlogo. Raba tobaka namrei povzroii
najvei prepreiljivih smrti in zgodnjih smrti ter rakov tako v svetu kot Sloveniji. Kajenju lahko pripišemo skoraj 15C% vseh novo ugotovljenih rakov
v Sloveniji. Kadi vsak ietrti prebivalec Slovenije, zaradi posledic kajenja
pa v Sloveniji vsako leto umre vei kot 3.000 ljudi. Glavno sporoiilo sode10

lujoiih deležnikov ob letošnjem tednu boja proti raku je bilo enotno – še
naprej se bomo skupaj zavzemali za uiinkovito zmanjševanje razširjenosti
rabe tobaka in posledic kajenja v okviru vseh ravni preventive in za ustrezno zakonodajo v upanju ter želji, da iez nekaj desetletij Slovenci ne bodo
vei zbolevali in umirali zaradi bolezni, povezanih s tobakom.

Slika 2. Infografika 37. slovenskega tedna boja proti raku, marca 2020, ki v ospredje
postavlja kajenje kot glavni povzro5itelj prepre5ljivih bolezni in rakov na svetu ter v Sloveniji.
Za Zvezo izdelala: TJASART.

LANSIRANJE NOVE SPLETNE STRANI OBVLADOVANJE RAKA
V 0ASU EPIDEMIJE COVID-19 IN PO NJEJ TER OZAVEŠ0ANJE
PREK MEDIJEV OB EVROPSKEM TEDNU BOJA PROTI RAKU
Preklic spomladanske epidemije COVID-19, vkljuino s ponovnim zagonom preventivnih dejavnosti v Sloveniji, je sovpadal z Evropskim tednom
boja proti raku. Zveza slovenskih društev za boj proti raku je zato v dveh
tednih mobilizirala in povezala kljuine deležnike za obvladovanje raka
vCSloveniji, poleg Zveze še Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut
za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in Državni program obvladovanja
raka. Konec maja smo vCmedijih skupaj izpostavili, kako pomembno je,
da Slovenke in Slovenci tudi v iasu epidemije COVID-19 in po njej skrbijo
za svoje zdravje na vseh podroijih, vkljuino s preventivo raka. Spomnili
smo, da je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti in prezgodnje smrti, opušianje
priporoiil proti raku pa lahko privede do hudih posledic za zdravje.
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Vzpostavili smo tudi prvo slovensko spletno stran, namenjeno Slovencem
in Slovenkam, na kateri smo objavili priporoiila 20 strokovnjakov in odloievalcev ter 11 video posnetkov (12, 13). Na spletni strani in vCmedijih
smo objavili prve analize obvladovanja raka vCiasu covida-19 vCSloveniji,
ozavešiali o pomenu preventive raka in pozvali prebivalce k upoštevanju
12 priporoiil proti raku tudi vCiasu pandemije COVID-19 s tem, da še
naprej skrbijo za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju škodljivim
razvadam, se odzovejo vabilom vCpresejalne programe za raka ter so
pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.

Slika 3. Pasica Zveze ob Evropskem tednu boja proti raku, maja 2020, ki v ospredje
postavlja aktivacijo posameznika za preventivo raka v 5asu pandemije COVID-19
s povezavo na novo spletno podstran Zveze z informacijami o obvladovanju raka v 5asu
pandemije COVID-19, dostopno na https://priporocila.si/covid-19/. Za Zvezo izdelali:
CNJ in TJAŠART.

RAZSVETLIMO SVET IN SLOVENIJO – LANSIRANJE GLOBALNE
STRATEGIJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA
ELIMINACIJO RAKA MATERNI0NEGA VRATU
SZO je 17. novembra 2020 lansirala globalno strategijo za eliminacijo
prvega raka na svetu, raka materniinega vratu (14). Ob tem je potekala
globalna akcija Razsvetlimo svet, s katero so številne države po svetu
obeležile ta zgodovinski dogodek z osvetlitvijo lokalnih znamenitosti
vCturkizni barvi. Akciji se je pridružila tudi Zveza slovenskih društev za boj
proti raku z regijskimi društvi. V turkizni barvi so se ta veier svetili Blejski
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Slika 4. Infografika ob lansiranju globalne strategije SZO za eliminacijo raka materni5nega
vratu 17. novembra 2020. Za Zvezo izdelala: TJASART.

grad, Mesarski most v Ljubljani, Karantena in Vetrinjski dvor v Mariboru
ter Hram kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi (Sliki 5 in 6). Pripravili smo poroiilo s fotografijami in z izjavami ministra za zdravje, predsednice Zveze, predstavnika Evropske zveze proti raku in drugih slovenskih
strokovnjakov ter županov vseh štirih obiin, v katerih so razsvetlili znamenitosti. Skupaj s široko skupino deležnikov pri obvladovanju raka mater
niinega vratu v Sloveniji – poleg Zveze še Državni program ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za
zdravje in Svetovna zdravstvena organizacija – smo pripravili tudi izjavo
za javnost. Aktivna so bila tudi regijska društva, še posebej v Mariboru,
kjer so razsvetlili kar tri znamenitosti, v vei regijah pa so objavili novico
tudi v lokalnih medijih.
Slovenski strokovnjaki in odloievalci so v družbi vabljenih strokovnjakov
iz tujine ta dan obeležili na 10. izobraževalnem dnevu programa ZORA,
ki je zaradi pandemije potekal virtualno. Dr. Vitaly Smelov iz SZO je vei
kot 600 udeležencem predstavil strategijo eliminacije raka materniinega
vratu in razložil, zakaj se je SZO odloiila za lansiranje strategije med pandemijo COVID-19. SZO je države pozval, naj se zavežejo k ciljem 90-70-90
in s tem pripomorejo k skupni viziji za svet brez raka materniinega vratu.
Ukrepajo naj v smeri, da iim prej dosežejo 90-odstotno precepljenost
deklic proti HPV, 70-odstotno udeležbo žensk v kakovostnem presejalnem
programu in vsaj 90-odstotno zdravljenje odkritih predrakavih in rakvah
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sprememb materniinega vratu. David Ritchie, strokovni sodelavec Evropske zveze proti raku, katere ilanica je tudi naša Zveza, je udeležence
pozdravil v imenu Evropske zveze in se pridružil mnenju drugih strokovnjakov, da bo morda Slovenija ena prvih evropskih držav, ki bo eliminirala
raka materniinega vratu kot javnozdravstveni problem.

Slika 5. Razsvetlimo svet in Bled. Razsvetljen Blejski grad ob lansiranju globalne strategije SZO za eliminacijo raka materni5nega vratu 17. novembra 2020. Avtor fotografije:
Miro Zalokar.

DRUGE AKTIVNOSTI ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV ZA BOJ
PROTI RAKU
Obvladovanju raka v luii preventive je bil posveien tudi XVIII. seminar
»In memoriam dr. Dušana Reje« v letu 2020, v okviru katerega je izšel
tudi ta zbornik prispevkov. Aktivnosti regijskih društev za boj proti raku
niso zastala in so svoje poslanstvo nadaljevala tudi v iasu pandemije
COVID-19 v sodelovanju z lokalnimi deležniki, vsako po svojih zmožno14

Slika 6. Kolaž razsvetljenih slovenskih znamenitosti v turkizni barvi ob lansiranju globalne strategije SZO za eliminacijo raka materni5nega vratu 17. novembra 2020.
Avtorji fotografij: Miro Zalokar (Bled), Darija Strah (Ljubljana), Borut Ambroži5 (Maribor
in Selnica ob Dravi).

stih. Aktivnosti društev bodo predstavljene v Poroiilu Zveze slovenskih
društev za boj proti raku za leto 2020, ki bo izšel predvidoma ob 38. slovenskem tednu boja proti raku marca 2021, nekatere pa so predstavljene
tudi v posebnem prispevku v tem zborniku (15). Društva so aktivnosti izvajala tudi v okviru projekta Zveze, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje
»Evropski kodeks proti raku: Od mladih nog do zlatih let«, in pod okriljem
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

15

ZAKLJU0EK
Pristopi primarne in sekundarne preventive so izjemno uiinkoviti za obvladovanje bremena raka, saj je z upoštevanjem 12 priporoiil proti raku
možno prepreiit okrog 40C% vseh rakov. Ker vseh rakov ne znamo in ne
zmoremo prepreiiti, je pomembno, da preostale odkrijemo v iim zgodnejši fazi, ko je zdravljenje manj intenzivno, prognoza in kakovost življenja
po zdravljenju pa boljši. V iasu epidemije COVID-19 in po njej se vsak
zase in skupaj kot družba sooiamo z negotovostjo na skoraj vseh podroijih svojega življenja. Zato je toliko pomembneje, da ne dopustimo, da
se negotovost prikrade na podroija, ki jih znamo in zmoremo obvladovati.
Sem sodi zagotovo tudi preventiva raka. Zato je Zveza slovenskih društev
za boj proti raku v iasu pandemije mobilizirala in povezala kljuine slovenske deležnike v boju proti raku. Skupaj smo se intenzivno lotili ozavešianja
in opolnomoienja prebivalcev za ohranjanje in krepitev zdravja ter izvajanje priporoiil proti raku. Verjamemo, da smo s tem doprinesli svoj
majhen doprinos k velikemu cilju – da se zaradi pandemije COVID-19
vCSloveniji pandemija raka ne bo poslabšala.
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