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V zadnjih letih v Sloveniji za rakom zboli
več kot 14.000 prebivalcev, umre pa jih blizu
6.000. Čeprav je porast števila novih primerov
mogoče zavirati s številnimi preventivnimi
ukrepi in ravnanji, smrtnost in umrljivost pa
manjšati z vse boljšim zdravljenjem, je skupno
število primerov raka in smrti zaradi njega še
vedno vsako leto več. Rak je namreč
predvsem bolezen starejših, in ker se naša
družba hitro stara, vse več njenih članov
tudi zboli.

Zaradi velikih in različnih razsežnosti problema
raka je pomembno, da se na vseh ravneh
obvladovanja raka, od izobraževanja
prebivalstva o možnostih preprečevanja
raka do pomoči bolnikom, vključuje tudi
civilna družba, organizirana v razna
društva. Med njimi ima najdaljšo tradicijo
prav naša Zveza slovenskih društev za boj
proti raku, ustanovljena 6. aprila 1984.
Nasledila je Društvo za boj proti raku, ki je
bilo ustanovljeno 6. aprila 1970 na pobudo
prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne
direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je
skupaj z regijskimi društvi med nevladnimi
organizacijami najstarejši in najpomembnejši

nosilec preventive na področju raka. Naše
osnovno poslanstvo je skupaj z regijskimi
društvi prispevati k ustvarjanju take slovenske
družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl
za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi
brezbrižnosti države.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je
pri svojem delovanju sledila programu Evropa
proti raku, ki ga je Evropska zveza vzpostavila
že leta 1985 in je deloval do leta 2003. Tako je
4. marca 1991 izdelala in sprejela prvi 10-letni
program z nazivom Slovenija 2000 in rak. Cilj
programa je bil zmanjšati zbolevnost in
umrljivost za rakom s promocijo Evropskega
kodeksa proti raku, ki je nastal v okviru tega
programa. Drugi desetletni program je Zveza
slovenskih društev za boj proti raku pripravila
skupaj z Ministrstvom za zdravje, Onkološkim
inštitutom Ljubljana, Ministrstvom za šolstvo in
šport, Rdečim križem Slovenije, Inštitutom za
varovanje zdravja in Zavodom za šolstvo.
Imenoval se je Slovenija proti raku – 10-letni
program 2000–2010. Podpisan je bil 8. marca
2000. Poudaril je predvsem pomen
organizirane primarne preventive, presejanja
in zgodnjega odkrivanja raka. Tudi s tretjim
10-letnim programom Slovenija proti raku –
10-letni program 2010–2019 si je Zveza, v
skladu s svojo tradicijo in priporočili številnih
svetovnih in evropskih organizacij, zadala
nalogo sodelovati pri obvladovanju raka na
vseh področjih celovitega obvladovanja te
bolezni, od preprečevanja do večje
učinkovitosti zdravljenja in pomoči bolnikom.

Po današnjem znanju ocenjujemo, da je z
ukrepi primarne in sekundarne preventive
mogoče zmanjšati incidenco raka za 30–50 %.
Dokazano je, da ogroženost z rakom vpliva
življenjski slog – večajo jo npr. razne razvade,
način prehranjevanja in telesna dejavnost,
svoj delež pa seveda prispeva tudi
izpostavljenost nevarnostnim dejavnikom iz
okolja – fizikalnim, kemičnim in/ali biološkim.

POZDRAV PREDSEDNICE
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Preventiva raka mora zato obsegati širši
spekter ukrepov: ni dovolj, da osvešča
strokovno in laično javnost, sodelovati mora
tudi pri oblikovanju okoljske, poklicne in
zdravstvene zakonodaje. Kako si je
mogoče zmanjšati ogroženost z rakom,
sporoča tudi leta 2014 posodobljeni
Evropski kodeks proti raku.

V Sloveniji nam je – podobno kot v nekaterih
drugih, na področju zdravstvene preventive
uspešnih evropskih državah – uspelo že veliko
narediti za bolj zdravo življenje prebivalcev,
vendar pa dosežki niso enaki v vseh regijah
in v vseh skupinah prebivalstva; nezdravi
življenjski slog še vedno bolj ogroža socialno
šibkejše ljudi z nižjo izobrazbo. K razširjenosti
raka in z njo povezanimi posledicami, kot
sta večanje obremenjenosti zdravstvene
službe in slabšanje družbenoekonomskega
položaja, dodatno prispeva daljšanje
življenjske dobe prebivalstva.

Preventiva je dolgoročna naložba, ki pa se
zagotovo obrestuje. To se pri nas kaže pri
zbolevanju moških za pljučnim rakom.
Sistematičnemu prizadevanju za manj
kajenja je mogoče pripisati zaslugo, da se
je zmanjšal delež kadilcev pri moških, žal pa
ne tudi pri ženskah. Leta 1975 je kadilo 50 %
odraslih moških, potem pa vse manj, le do
nekaj več kot 20 %. Manjšanje deleža moških
kadilcev se je pokazalo z upadanjem
primerov kadilskega pljučnega raka pri
moških, tako da se je okrog leta 1995 ta
»epidemija« ustavila. Ženske kajenja niso
opuščale; celo nasprotno, delež kadilk se je
večal, s tem pa tudi incidenca ženskega
pljučnega raka, ki je še vedno v porastu.

Zveza zato vztraja pri svojem že 20-letnem
prizadevanju za spodbujanje nekajenja
med osnovnošolci. Upamo, da se bo med
mladino delež kadilcev vendarle postopno
manjšal. Seveda pa Zveza slovenskih
društev za boj proti raku ne deluje le med
mladimi in v šolah. Svoje preventivno
delovanjem si prizadeva približati vsem
skupinam prebivalcev Slovenije.

V tem poročilu predstavljamo delo Zveze in
regijskih društev za boj proti raku v letu 2015.
Svoj program smo izpolnili. Med drugim smo
spomladi skupino navdušenih osnovnošolcev,
naključno izbranih med zapriseženimi
nekadilci, spet popeljali v Gardaland, jeseni

pa smo bili veseli velikega obiska Seminarja
v spomin dr. Dušana Reje, ki smo ga tokrat
posvetili prenovljenemu Evropskemu kodeksu
proti raku. Več o delu Zveze in regijskih
društev si lahko preberete v tem poročilu.

Za sodelovanje in požrtvovalnost se
najlepše zahvaljujem vsem sodelavkam in
sodelavcem Zveze in regijskih društev, za
denarno podporo Fundaciji invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO) ter drugim
finančnim podpornikom. Najlepša hvala
tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali
uresničevati naše programe.

Maja Primic Žakelj, predsednica Zveze

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV
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Povzetek. Četrto, dopolnjeno različico kodeksa
so leta 2014 izdelali strokovnjaki, zbrani pod
okriljem Mednarodne agencije za raziskovanje
raka, specializirane agencije Svetovne zdrav -
stvene organizacije. Kot so bila že poprejšnja, je
tudi večina sedanjih 12 nasvetov taka, da
njihovo upoštevanje ne zmanjša le grožnje raka,
pač pa tudi drugih kroničnih bolezni, pred vsem
bolezni srca in žilja, ki so tudi sicer najusodnejše.
Čeprav je skrb za lastno zdravje dolžnost
slehernega, pa jo lahko udejanjamo samo v
državi, ki podpira zdravje v vseh politikah, zato v
preventivi raka in drugih bolezni ne gre pozabiti
tudi na odgovornost družbe.

UVOD

Na svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji so rakave
bolezni iz leta v leto vse večji javnozdravstveni
problem. Po podatkih Registra raka RS v
Sloveniji zboli za rakom že okrog 14.000 ljudi
na leto, umre pa jih približno 6.000.
Pričakujemo lahko, da bosta do 75. leta svoje
starosti za rakom zbolela eden od dveh
moških in ena od treh žensk, rojenih leta 2010.

Dejstvo je, da bi bilo mogoče skoraj
polovico vseh rakavih bolezni preprečiti z
zdravim življenjskim slogom, redno udeležbo
v presejalnih programih za raka, pa tudi z
življenjem v čim manj onesnaženem
bivalnem in delovnem okolju.

Leta 1986 so strokovnjaki programa Evropa
proti raku na osnovi dotedanjih spoznanj,
kateri dejavniki iz življenjskega, delovnega
in bivalnega okolja so povezani z nastankom
raka in kaj je mogoče ukreniti, da se zmanjša
nevar nost te bolezni, izdelali prvo različico
Evropskega kodeksa proti raku, ki je štel
deset priporočil [1]. Gre za nasvete, kako
živeti, da bi si vsakdo kar najbolj zmanjšal
individualno ogroženost z rakom, seveda
ob podpori države. Nova spoznanja o
nevarnostnih dejavnikih raka in tudi o ukrepih
za čim prejšnje odkrivanje morebitne bolezni
so vodila do dopolnitev Kodeksa najprej
leta 1995 [2], potem 2003 [3] in nato še leta
2014 [4, 5].

Četrto, dopolnjeno različico Kodeksa so
leta 2014 izdelali strokovnjaki, zbrani pod
okriljem Mednarodne agencije za
raziskovanje raka, specializirane agencije
Svetovne zdravstvene organizacije. Kot so
bila že poprejšnja, je tudi večina sedanjih
nasvetov taka, da njihovo upoštevanje ne
zmanjša le grožnje raka, pač pa tudi drugih
kroničnih bolezni, predvsem bolezni srca in
žilja, ki so tudi sicer najusodnejše [4, 5].
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raku. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj
proti raku, 2015, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 2146427]



Čeprav je skrb za lastno zdravje dolžnost
slehernega človeka, pa jo lahko
udejanjamo samo v državi, ki podpira
zdravje v vseh politikah, zato v pre ventivi
raka in drugih bolezni ne gre pozabiti tudi
na odgovornost družbe.

NOVOSTI EVROPSKEGA KODEKSA 2014

V primerjavi s prejšnjimi ima sedanja različica
12 nasvetov. Večina ni novih, podkrepljeni
so le z večjim številom raziskav, ki nasvete
dodatno podpirajo ali kažejo na dodatne
vrste rakov, povezanih s škodljivimi dejavniki.
Na novo so dodani nasveti v zvezi z radonom,
rakom pri ženskah in cepljenjem, pri prehrani
pa svari tudi pred pitjem sladkih pijač.

Vse več je znanstvenih dokazov, da pljučni
rak ni le posledica kajenja, pač pa tudi
vdihavanja radona, radioaktivnega plina,
ki je v zemlji. Če je v zem ljišču več radona,
lahko prodira v stavbe – v bivalne in delovne
prostore. Dolgotrajna izpostavljenost večjim
koncentracijam tega plina je povezana s
pljučnim rakom. Z rednim zračenjem
prostorov je mogoče pomembno zmanjšati
koncentracijo radona v prostorih, zato je ta
nasvet pomemben za prebivalstvo. 

Hormoni za lajšanje menopavznih težav
imajo, kot vsa zdravila, lahko tudi stranske
učinke; med njimi tudi raka dojk,
materničnega telesa in jajčnikov. Tveganje
je največje v času jemanja teh zdravil in se
pet let po prenehanju vrne na izhodiščno
vrednost. Ženskam zato kodeks svetuje, da
se o jema nju teh zdravil posvetujejo z
zdravnikom, jemljejo pa jih čim krajši čas.

Dojenje ni koristno le za dojenčka, ampak
tudi za mamo; dojenje manjša nevarnost
raka dojk pred menopavzo in po njej; čim dlje
matere dojijo, manj jih ogroža rak dojk, zelo
verjetno pa tudi rak maternice in jajčnikov.

V zdravi prehrani je poleg zelenjave in sadja
tudi več stročnic in polnozrnatih žit, pa
malo rdečega mesa (govedina, svinjina) in
mesnih izdelkov. S sladko pijačo dobi telo
veliko nepotrebnih kalorij, zato je za žejo
pametnejše piti vodo ali nesladkan čaj.

Vse članke z znanstveno utemeljitvijo
posameznega priporočila 4. različice

evropskega kodeksa najdete na spletnem
naslovu http://cancer-code-europe.
iarc.fr/index.php/en/scientific-justification.

ZAKLJUČEK

Pretekla desetletja je zaznamoval velik
napredek v spoznavanju bremena raka in
dejavnikov, ki so povezani z njegovim
nastankom. Napoved, kako bo z zbolevnostjo
in umrljivostjo za rakom v prihodnjih desetletjih,
je na osnovi preteklih trendov tvegana, saj
ne vemo, kako se bo spreminjala raz širjenost
nevarnostnih dejavnikov in kako bodo na
umrljivost vplivale nove metode odkrivanja
in zdravljenja rakavih bolezni. Zagotovo pa
je mogoče napovedati velike demografske
spremembe. Generacija »baby-boom« je
zdaj stara 50 let in več. V mladosti je še
precej kadila, se »neobremenjeno« sončila,
se navduševala nad hitro prehrano …
Skratka, izpostavljala se je številnim znanim
dejavnikom tveganja. Ker je rak pretežno
bolezen starejših, lahko že zaradi večjega
števila ljudi predvidevamo večanje
absolutnega števila primerov rakavih bolezni,
s tem pa še večjo obremenitev zdravstve -
nih sistemov. Skrajni čas je, da zmanjšamo
vsaj vpliv tistih dejavnikov, ki so v domeni
našega nadzora. Zato je Evropski kodeks
proti raku dobro vodilo za vse, ki želijo
zmanjšati svojo ogroženost z rakom, pa tudi
drugimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

LITERATURA
1. Boyle P, Veronesi U, Tubiana M, et al.
European School of Oncology advisory report to
the European Commission for the Europe against
cancer programme European Code against
Cancer. Eur J Cancer 1995; 31A: 1395–405.
2. Boyle P, Autier P, Bartelink H, et al. European
Code against Cancer and scientific justification:
third version (2003). Ann Oncol 2003; 14: 973–1005.
3. Schüz J, Espina C, Villain P, et al. Working
groups of scientific experts. European Code
against Cancer 4th edition: 12 ways to reduce
your cancer risk. Cancer epidemiology 2015; 1–10.
4. European Code gainst Cancer: 12 ways to
reduce your cancer risk. Dosegljivo na:
http://cancer-code-europe.iarc.fr/.
5. 2 Ponatis. PRIMIC-ŽAKELJ, Maja. Kaj je evropski
kodeks proti raku. V: BELOVIĆ, Branislava (ur.), et al. 
6. Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti
raku. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj
proti raku, 2015, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 2146427]
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Povzetek. Maligna transformacija celice oz.
karcinogeneza je proces, ki je posledica kopi -
čenja mutacij v deoksiribonukleinski kislini (DNA).
Različni karcinogeni dejavniki povzročajo
mutacije genov, ki nadzirajo celični ciklus,
apoptozo, popravilo DNA itd. Vse te spremembe
v celicah vodijo v nastanek malignih celic, ki se
ne odzivajo na signale, ki upravljajo rast, smrt in
dife ren ciacijo celic. Maligno spremenjene celice
imajo značilne biološke lastnosti, kot so
neprestana celična delitev in invazivnost, njihove
molekularne zna čil nosti pa so tarča raznih vrst
zdravljenj.

UVOD

Rak je bolezen, oziroma skupina bolezni, za
katere je značilna nenadzoro vana rast
celic v različnih organih, brez fiziološke
funkcije za ta organ. Tumor, ki nastaja,
okvarja fiziološke funkcije organa, zaradi
invazivnosti celic pa nastajajo oddaljeni
zasevki ali metastaze. Nastanek rakavih
celic ali karci nogeneza je proces, kjer z
mutacijami genov v celici nastajajo
spremembe, ki povzročijo nenadzorovano
celično delitev, invazivnost in metastaziranje.
Vzrokov mutacij je več in postopno
spreminjajo fiziološke lastnosti celic [1].
Pridobljene lastnosti so mnogotere in jih
lahko razvrstimo v več kategorij značilnosti
raka, angleško imenovanih »hallmarks of
cancer« [2]. S pozna vanjem molekularnih
mehanizmov maligne transformacije celic
spozna va mo tudi njihove pridobljene
specifične lastnosti, proti katerim se v
zadnjem času razvijajo terapevtski pristopi,
t.i. tarčno zdravljenje s tarčnimi zdravili [3].

RAK IN MALIGNA TRANSFORMACIJA
CELICE

V zdravem organizmu je delitev celic
uravnavan proces – celice se za rast organov
in njihovo obnavljanje delijo glede na
potrebe. Zato je delitev ustavljena, ko je
celic zadosti, in znova spodbujena, ko so
potrebne nove celice. Po prenehanju
celične delitve celice vstopijo v proces
diferenciacije, s katerim pa tudi izgubljajo
sposobnost delitve. Zato imamo v organih
izvorne (matične) celice, ki so sposobne
celične delitve, in zrele celice, ki te
sposobnosti nimajo več [4].

Proces karcinogeneze je večstopenjski
proces. Maligno transformirane celi ce
nastajajo pod vplivom karcinogenih

KAKO IN ZAKAJ NASTANE RAK*

Gregor Serša
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dejavnikov, ki povzročajo poškodbe
(mutacije) v genih (molekule DNA). Te
mutacije za celico niso smrtne, ampak ji
omogočijo nadaljnjo delitev. Znanih je več
vrst karcinogenih dejavnikov – od kemičnih,
fizikalnih (UV-sevanje, ionizirajoče sevanje)
do bioloških (virusi), ki lahko povzročajo
mutacije v DNA-molekuli katere koli celice;
imenujemo jih iniciatorji karcinogeneze,
celico, ki je postala poško dovana (mutirana)
pod vplivom karcinogenega dejavnika, pa
inicirana celica. Poleg tega k nastanku raka
prispevajo tudi dejavniki, kot so hormoni in
drugi promocijski dejavniki; ne delujejo
neposredno na DNA, ampak spodbujajo
celično delitev iniciranih celic. V DNA celic
pa je znanih vedno več mutacij, ki so
prirojene, podedovane od staršev; to so t.i.
dedne muta cije, ki so značilne pri nekaterih
vrstah rakov, npr. raku dojke. To vrsto rakov
imenujemo dedni raki. Podedovane
mutacije večajo ogroženost z rakom, kar
pomeni, da se lahko rak pojavi v zgodnejšem
obdobju življenja.

Za transformacijo v rakavo celico, torej da
celica pridobi vse lastnosti rakave, je
potrebnih več zaporednih, časovno ločenih
dogodkov (mutacij in promocij) [1, 5].

BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI MALIGNO
SPREMENJENIH CELIC

Nastanek rakave celice je torej večstopenjski
proces, kjer različni dejavniki postopoma
spreminjajo lastnosti celic v smeri manjše
odzivnosti na signale, ki regulirajo rast, smrt
in diferenciacijo celic. Signali, ki regulirajo
rast, smrt in diferenciacijo celic, delujejo kot
spodbujevalci in kot zaviralci celične delitve.
Tako signali za spodbujanje celične delitve
vplivajo na gene v celici, ki spodbudijo
celico, da vstopi v celični ciklus, v proces
rasti celice, podvaja nja DNA-molekule in
celične delitve. V normalnih celicah so to
protoonkogeni, ki so v malignih celicah
mutirani v onkogene. Ti geni pa so pod
nadzorom genov, ki so sposobni zavreti
celico v celični delitvi, torej so sposobni
ustaviti celice v celičnem ciklusu; imenujemo
jih supresorski geni tumorja. Če ti geni
mutirajo, se lahko izgubi nadzor nad celičnim
ciklusom. Mutacija enega od alelov
protoonkogena lahko povzroči, da se ti niso
sposobni odzvati na zaviralne regulacijske
signale in neprestano spodbujajo celico k
celični delitvi. Gre za onkogene. Tudi
mutacija supresorskih genov tumorja lahko
povzroči spremenjeno signalizacijo v celici,
saj produkti teh mutiranih supresorskih genov
ne ustavljajo celice v njeni delitvi. Za njihovo
učinkova nje je potrebna mutacija na obeh
alelih supresorskih genov, ker je njihova
funkcija v celici recesivna. Pri onkogenih pa
govorimo o dominantni funkciji njihovega
produkta (proteina). Poleg teh opisanih
genov v celici delujejo tudi drugi geni, ki
skrbijo za popravljanje napak pri prepisovanju
DNA in nasploh za prepoznavanje napak v
genomu celice. Ti geni, ki jih imenu jemo
popravljalni geni DNA, so tudi lahko mutirani
in doprinesejo k maligni transformaciji celic.
Poleg mutacij v genih, ki nosijo zapis za
proteine, pa k maligni transformaciji
doprinesejo tudi mutacije v regijah molekule
DNA, ki nosijo zapis za molekule mikro-RNA
(miRNA). Te miRNA uravnavajo izra žanje
proteinov na posttranskripcijski ravni, na
ravni razgradnje sporočilne RNA (mRNA).
Če je torej miRNA mutirana in je vpletena v
nadzorovanje izražanja protoonkogena ali
supresorskega gena tumorja, lahko ta
mutacija doprinese k maligni transformaciji
celice [4–6].

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV
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SLIKA 1. MALIGNE CELICE IMAJO NEKAJ ZNAČILNIH BIOLOŠKIH LASTNOSTI, 
T.I. »HALLMARKS OF CANCER«. POVZETO PO HANAHAN AND WEINBERG [3].



Pri maligni transformaciji celic se tako
kopičijo mutacije v genih, ki skrbijo za rast,
smrt in diferenciacijo celic. Zato je maligno
spremenjena celica manj diferencirana kot
normalna celica in ima sposobnost
neskončne celične delitve, kot tudi večjo
mobilnost in invazivnost, da lahko potuje v
bližnje bezgavke ali vstopa v žilje; v obeh
primerih tvori oddaljene metastaze ali
zasevke. Poleg teh opisanih lastnosti pa imajo
rakave celice še vrsto drugih lastnosti, kot je
sposobnost izločanja angiogenih dejavnikov,
ki spodbujajo rast žilja tumorjev [2].

Rakave celice v procesu maligne
transformacije pridobijo več lastnosti, ki so
posledica mutacije genov. V zadnjem času
je vedno več znanega o vrstah mutacij, ki
lahko nastanejo v nekaterih vrstah rakavih
celic. Za lažje razumevanje sta Hanahan in
Weinberg združila nekatere vrste mutacij v
skupine, ki dajejo specifično lastnost rakavi
celici, in jih poimenovala »hallmarks of
cancer« [2, 3]. Gre za vrsto značilnosti:
samozadostnost v proizvodnji rastnih signalov,
neobčutljivost na zaviralce rasti, spodbujanje
invazije v tkiva in metastaziranje, izogibanje
celični smrti, spodbujanje tvorbe žil in najbolj
poznane pridobljene lastnosti – izogibanje
imunskemu nadzoru, deregulirana celična
presnova in genomska nestabilnost (slika 1).

TUMOR KOT KOMPLEKSNO TKIVO

Včasih smo mislili, da so za rast in razvoj
tumorja pomembne samo tumor ske celice,
sčasoma pa se je uveljavil pogled na tumor
kot kompleksno tkivo. Poleg tumorskih celic
ga sestavljajo tudi stromalne celice –
fibroblasti, imunske celice in novo nastale
žile z endotelijskimi celicami (slika 2).
Zanimivo je, da so te, t.i. »normalne celice«
v tumorju spremenjene, tako da sodelujejo
s tumorskimi celicami in jim omogočajo
oziroma pomagajo pri njihovem razvoju in
rasti. Znano je, da so endotelijske celice
spremenjene; imajo drugačne celične
markerje kot endotelijske celice v zdravih
tkivih. Poleg tega so imunske celice v
tumorju onemogočene in ne morejo
uničevati novonastalih tumorskih celic.

Na tumor je treba gledati tudi kot na
dinamično tkivo, ki se s časom spreminja.
Spreminjajo se populacije tumorskih celic z
vedno novimi mutacijami, ki so posledica
njihove genomske nestabilnosti. V času
razvoja tumorja se zara di imunskega odziva
in njegove interakcije s tumorskimi celicami
izvaja t.i. imunsko urejanje (ang.»immuno
editing«). Na začetku je imunski sitem še kar
učinkovit, a se tumorske celice prilagajajo
in izogibajo imunskemu nad zoru. Zato se
tumorske celice selekcionirajo, ostajajo
vedno bolj »sposobne«, agresivne celice
[7]. Tudi žilje tumorja se prilagaja njegovi
rasti; v različnih fazah rasti tumorja je
različna tudi njegova ožiljenost, kar vpliva
tudi na presnovne lastnosti tumorskih celic.

Kompleksno tumorsko tkivo torej sestavljajo
različne populacije tumorskih celic in
normalne (stromalne), a pod vplivom
tumorskih celic se celice spre minjajo. Prav
te spremembe pa so možna tarča, na
katero je mogoče ciljati z novimi terapijami;
v zadnjem času postaja zanimiva tarča
tumorsko žilje [3, 8–10].

11

SLIKA 2. TUMOR JE KOMPLEKSNO TKIVO, SESTAVLJENO IZ TUMORSKIH
IN STROMALNIH CELIC. STROMALNE CELICE SO FIBROBLASTI, IMUNSKE 
IN ENDOTELIJSKE CELICE V NOVO NASTALEM ŽILJU TUMORJEV. 
POVZETO PO HANAHAN AND WEINBERG [2].



KATERE LASTNOSTI MORAJO CELICE
PRIDOBITI?

Danes za mnoge vrste tumorjev že dobro
poznamo proces maligne trans formacije na
molekularni ravni. To pomeni, da vemo,
kateri geni so mutirani in kakšna poškodba
je nastala na tem delu molekule DNA v
večstopenjskem procesu maligne
transformacije. Če pogledamo »Hallmarks
of cancer«, morajo celice pridobiti vsaj nekaj
osnovnih lastnosti, ki jim omogočijo stalno
proliferacijo in invazijo v okolna tkiva.
Zanimivo pa je, da za maligno trans formacijo
različnih vrst rakov obstajajo različna
zaporedja teh mutacij, ki pa vse vodijo v
razvoj rakave celice (slika 3). Tudi dogma
delitve tumorjev na benigne in maligne ni
več zveličavna, zato ker s pridobivanjem
novih last nosti v času maligne transformacije
celice pridobivajo nove lastnosti, ki
spreminjajo neinvazivne celice v invazivne.

ČEMU JE NAMENJENO VSE TO ZNANJE?

Vprašali se boste, kaj nam pomaga, če
vedno več vemo? Ali to lahko upo rabimo 
pri zdravljenju raka? Dejansko je novo
znanje omogočilo premik v zdravljenju – 
z nespecifičnih na specifična, določenemu
tipu raka prilago jena zdravljenja. Specifična
zdravljenja razumemo kot pristope, ki delujejo
na pridobljene lastnosti tumorskih celic, ki so
zanje specifične in jih nimajo zdrave celice.
Taka zdravljenja naj bi delovala samo na
tumorske celice in se imenujejo tarčna
zdravljenja. O teh zdravljenjih je slišati
vedno več.

Slika 4 prikazuje povezave med »hallmarks of
cancer« in novimi tarčnimi pristopi zdravljenja
raka. Trenutno se večinoma zdravijo bolniki z
eno vrsto tarčnih zdravil, dejansko pa imajo
njihove tumorske celice lahko več speci fičnih
tarč, ki bi jih lahko sočasno napadli [11, 12].
Podoben koncept kot pri poli-kemoterapiji
lahko uporabimo za večtarčno zdravljenje.
Verjetno ni daleč čas, ko bo dejansko
možno prilagoditi zdravljenje vsakemu
bolniku posebej in bomo dosegli že davno
zastavljeni cilj individualiziranega zdrav ljenja
bolnikov z rakom.

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

SLIKA 3. V PROCESU MALIGNE TRANSFORMACIJE CELICE PRIDOBIVAJO 
NOVE LASTNOSTI. ZA POPOLNO PREO BRAZBO V MALIGNE MORAJO 

PRIDOBITI NEKAJ ZNAČILNIH LASTNOSTI. ZAPOREDJE PRIDOBIVANJA TEH 
LASTNO STI JE ZA NASTANEK RAZLIČNIH VRST RAKA LAHKO RAZLIČNO. 

POVZETO PO HANAHAN AND WEINBERG [2].
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SLIKA 4: PRIDOBLJENE LASTNOSTI RAKAVIH CELIC SO DEJANSKO MOLEKULE, KI JIH
PROIZVAJAJO CELICE PO ZAPISIH MUTIRANIH GENOV. S SPOZNANJEM TEH 

MOLEKUL DOBIMO TARČE, PROTI KATERIM LAHKO RAZVIJAMO TARČNAZDRAVILA. 
TAK PRISTOP JE PRISTOP INDIVIDUALIZIRANEGA ZDRAVLJENJA, KI NAJ BI IMEL 

SPECIFIČNO DELOVANJE NA TUMORSKE CELICE IN NE BI IMEL STRANSKIH 
NEŽELENIH UČINKOV. POVZETO PO HANAHAN AND WEINBERG [3].
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Povzetek. Karcinogene snovi so razvrščene
glede na stopnjo znanstvenih dokazov, da
je neka snov karcinogena. Odločitev o
karcinogenosti je rezultat presoje skupine
strokovnjakov, katerih razvrstitev
karcinogena sloni na pregledu relevantne
znanstvene literature. V Evropi se v
glavnem poslužujemo IARC-ove klasifikacije
karcinogenov, ki snovi, pogoje
izpostavljenosti in mešanice snovi glede na
dokazanost povezave z rakom razdeli v
skupine 1, 2A in 2B, ter 3. Za praktično
uporabo svetujemo posebno pozornost pri
izpostavljenosti snovem skupine 1 in 2A ne
glede na domače veljavne predpise. V
Sloveniji je še vedno največ raka zaradi
izpostavljenosti azbestu, ne gre pa
zanemariti izpostavljenosti organskim
topilom, lesnemu prahu, industriji jekla in
aluminija.

UVOD

V svetu imamo veliko inštitutov, ki
preučujejo rakotvornost posamezne
kemijske snovi. Odločitev, ali je neka snov
karcinogena, mutagena ali teratogena ni
lahka tudi zato, ker je letno na trgu nekaj
tisoč novih kemijskih snovi in ni mogoče v
kratkem času, kar eno leto je, preučiti
njihovega vpliva na zdravje človeka.
Preučevanje karcinogenosti se običajno
začne z eksperimentom na živali, iz
rezultata eksperimenta pa je potrebno
sklepati, ali je mehanizem nastanka bolezni
pri živali enak, podoben ali analogen
človeškemu in bi bilo iz njega mogoče
sklepati, da je snov karcinogena tudi za
človeka.

Pri odločanju, ali je neka snov karcinogena
ali ne, strokovnjaki poleg eksperimentalnih
študij vedno preučijo tudi epidemiološke. Pri
teh gre lahko za t.i. »naravni« eksperiment
(primer Hirošima in Nagasaki (ionizirajoče
sevanje), Seveso (dioksini), Bophal (dioksini),
Vietnam (agent orange), pri nas Anhovo
(azbest), Mežica (svinec), Semič
(poliklorirani bifenili) …), ko preučujemo
posledice neke nesreče ali nenadzorovane
uporabe kemijske snovi, ali gre za
usmerjene analitične študije (kohortne in/ali
študije primerov s kontrolami), ki preučujejo
predvsem izpostavljenost delavcev in
posledice take izpostavljenosti. Seveda so
vse kohortne študije praviloma
retrospektivne, kar pomeni, da je
izpostavljenost nastopila nekoč v
preteklosti, danes pa opazujemo
»rezultate«, to je bolezen. Primer trenutnega
intenzivnega preučevanja so npr. vplivi
nanodelcev na zdravje delavcev, o čemer
se še veliko ne ve, kljub temu, da je
nanotehnologija že močno uveljavljena
veja ne le v kemijski industriji pač pa tudi v
medicini.

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

POKLIC IN RAK*

Metoda Dodič Fikfak

14

* Ponatis. DODIČ FIKFAK, Metoda. Poklic in
rak. V: BELOVIĆ, Branislava (ur.), et al. Kaj
sporoča prenovljeni evropski kodeks proti
raku. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za
boj proti raku, 2015, str. 50–55.



Ko imamo torej tako zbrane eksperimentalne
študije na živalih in epidemiološke študije,
skupina najuglednejših svetovnih strokov -
njakov na določenem področju temeljito
preštudira relevantno recenzirano literaturo,
izloči vse študije, kjer je mogoče pričakovati
pomembno sistematično napako ali
močne moteče spremenljivke, ki verjetno
spremenijo vrednosti realnega rezultata in
odločajo, ali je gotovo, verjetno ali
mogoče, da je neka snov karcinogena.
Odloča skupina okrog dvajset strokovnjakov
in skoraj nikoli niso soglasni. Snov je
proglašena za karcinogeno takrat, ko
večina za to glasuje. Zato je mogoče, da je
ista snov karcinogen v eni agenciji,npr.
IARC (Internatonal Agency for Research on
Cancer, Mednarodna agencija za
raziskovanje raka, posebna agencija
Svetovne zdravstvene organizacije) ne pa v
drugi, npr. ACGIH (American Conference
of Industrial Hygienists). Pri tem je potrebno
vedeti še, da za državo velja, da je neka
snov karcinogena šele, ko je to objavljeno v
državnih pravnih aktih. Tako je npr. že kar
nekaj let silicijev dioksid razvrščen po
klasifikaciji IARC-a v prvo skupino
karcinogenov, vendar ga v našem
Pravilniku o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim
in / ali mutagenim snovem, ni [1]. Zato so
lahko delavci nemoteno izpostavljeni
silicijevemu dioksidu tako pri delu kot v
prostem času (umetne plaže), na
varnostnem listu pa ni napisano, da gre za
karcinogen. Je pa npr. v ZDA na vrečah
mivke za igranje otrok napisano opozorilo:
Snov je rakotvorna…

Naslednji pomemben dejavnik v
priznavanju karcinogena je pogosto
podkupovanje raziskovalcev [2]. Odmeven
je primer dr. Carla la Vecchie, urednika
Evropske revije za preventivo raka
(European Journal of Cancer Prevention) in
dr. Paola Boffette, podpredsednika
Mednarodnega raziskovalnega inštituta za
preventivo (International Prevention
Research Institute), ki sta pred italijanskim
sodiščem nastopila kot izvedenca v korist
firme Montefibre in trdila, da je bila pri
delavcih, ki so bili izpostavljeni azbestu in so
zboleli za mezoteliomom odgovorna za
bolezen le izpostavljenost v letih 1950 in
1960, da pa poznejše izpostavljenosti pri
istih ljudeh niso vplivale na nastanek

bolezni. Članek z naslovom The role of
stopping exposure and recent exposure to
asbestos in the risk of mesothelioma sta
objavila v reviji European Journal of Cancer
Prevention. V članku La Vecchia in Boffetta
trdita, da je kritični pregled znanstvene
literature pokazal “konsistentne dokaze, da
za delavce, ki so bili izpostavljeni azbestu v
oddaljeni preteklosti, izpostavljenost v bližnji
preteklosti ni pomembna.« Članek je bil
poslan uredništvu 28. septembra, sprejet v
objavo pa štiri dni pozneje, kar vemo, da je
absolutno prekratek čas za resno recenzijo
[3, 4].

Ko gre za nevarno kemijsko snov pa preti
vsaj še ena nevarnost: iskana snov se
pojavlja pod zelo številnimi imeni. Na ta
način se iskalec zmede ali pa snovi sploh
ne najde. Da bi lajšali iskanje, so
strokovnjaki izdali zbirko imen za iste
kemijske snovi.

KARCINOGENE SNOVI

Strokovnjaki se držimo predvsem IARC-ove
klasifikacije karcinogenov in se ne opiramo
na trenutno veljavne zakonske predpise.
IARC razdeljuje karcinogene na tri skupine:
skupino 1, skupino 2A in 2B in skupino 3.

V prvi skupini je 117 karcinogenov, v drugi A
74, v drugi B 287, v tretji pa 503. V prvo
skupino sodijo snovi, ki so dokazano
karcinogeneza človeka, v drugi A so
verjetni karcinogeni za človeka in v B možni
karcinogeni za človeka, v tretji skupini so
snovi, ki se jih še ni uspelo razvrstiti med
karcinogene za človeka.

Pri razporejanju si strokovnjaki pomagajo z
naslednjimi izrazi:

1. Zadostni dokaz za rakotvornost: vtem
primeru delovna skupina meni, da je bila
med izpostavljenostjo in boleznijo (rakom)
dokazana vzročna povezava. To pomeni,
da je bila taka povezava dokazana v
študijah v katerih so bili slučaj, sistematična
napaka ali moteče spremenljivke z veliko
verjetnostjo izključeni.

2. Ugotovitev, da gre za zadosten dokaz je
dopolnjena s tarčnim organom, kjer se
opaža povečano tveganje za nastanek
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raka. Vendar ta dopolnitev ne izključuje
možnosti, da rak zaradi iste izpostavljenosti
ne nastane na neki drugi lokaciji.

3. Omejen dokaz za karcinogenost
pomeni, da se opaža sicer pozitivna
povezava med izpostavljenostjo in
nastankom raka, vzročna povezava je
pomembna, vendar ni mogoče z veliko
verjetnostjo izključiti slučaja, sistematične
napake ali pomembnih motečih
spremenljivk, ki bi lahko vplivale na rezultat.

4. Nezadosten dokaz za karcinogenost:
razpoložljive študije niso dovolj kakovostne
ali so nekonzistentne ali imajo premajhno
statistično moč, da bi bilo mogoče
zaključiti, da gre za vzročno povezavo
med karcinogenom in boleznijo ali pa da
take povezave sploh ni. Lahko pa, da
podatki o karcinogenosti pri človeku niso
na voljo.

Podobna klasifikacija velja tudi za
karcinogenost pri eksperimentalni živali.

Končno delovna skupina razvrsti
(predvsem) kemijske snovi v eno od skupin:
1, 2A in 2B ali v C skupino.

V skupino 1 sodijo snovi za katere se
ugotovi, da obstaja zadosten dokaz za
karcinogenost pri človeku. Izjemoma je
lahko v tej skupini snov, kjer je dokaz za
karcinogenost pri človeku manj kot
zadosten, vendar obstaja zadosten dokaz
za karcinogenost pri eksperimentalni živali
in močan dokaz pri izpostavljenih ljudeh, da
snov deluje po relevantnih mehanizmih
karcinogenosti.

Za skupino 2A velja, da je dokaz o karcino -
genosti skoraj zadosten, ali pa ni podatkov
o karcinogenosti pri človeku, vendar je
zadosten dokaz o karcinogenosti pri
eksperimentalni živali. Snovi se v tej skupini
razdelijo na skupini 2A in 2B pri čemer velja,
da sodijo v skupino 2A verjetni karcinogeni,
v 2B pa možni karcinogeni. Pri tem je
potrebno poudariti, da besedi verjetno in
možno nimata številčne vrednosti, sta le
deskriptivni, da pa verjetno pomeni večjo
stopnjo dokaza kot možno.

V 2A skupino sodijo tiste snovi za katere
obstaja omejeni dokaz za karcinogenost pri

človeku, vendar zadostni dokaz za
karcinogenost pr eksperimentalni živali. V
tej skupini obstajajo tudi izjeme.

V skupini 2B sodijo tiste snovi za katere
obstaja omejen dokaz za karcinogenost pri
človeku in manj kot zadosten dokaz za
karcinogenost pri eksperimentalni živali.
Tudi tu obstajajo izjeme.

V skupini 3 so snovi, kjer obstaja nezadosten
dokaz za karcinogenost pri ljudeh in neza -
dosten ali omejen dokaz za karcinogenost
pri eksperimentalni živali [5, 6].

V prvo skupino karcinogenov sodijo arzen,
azbest, azbestiformna vlakna, ki vsebujejo
talk, benzen, berilij, kadmij, krom VI, etilen
oksid, nikljeve spojine,formaldehid, radon,
silicijev dioksid, ultravijolična sevanja …

Poleg posameznih snovi, so v isti skupini še
t.i. pogoji izpostavljenosti. Gre za
proizvodnje v celoti, kjer ni mogoče izločiti
eno samo snov, ki je karcinogena, zato
pravimo, da je karcinogena celotna
proizvodnja ali drugače, da so izpolnjeni
pogoji izpostavljenosti. Sem sodijo npr:
proizvodnja aluminija, proizvodnja in
popravljanje čevljev, proizvodnja pohištva,
proizvodnja jekla…

V isto skupino tudi sodijo t.i. mešanice: to je
izpostavljenost tobačnemu dimu, alkoholu,
mineralnim oljem, lesnemu prahu…

V skupino 2A sodijo androgeni steroidi,
benzopiren, kloramfenikol, dietil-sulfat,
fenacetin, tetra-Cl-etilen ...

V isti skupini imamo med pogoji
izpostavljenosti npr.: umetniško izdelovanje
stekla, frizerje, rafinerije nafte, med
mešanicami pa dizel, nearzenske
insekticide, poliklorirane bifenile…

V skupini 2B med snovmi srečamo:
acetaldehid, acetamid, antimon trioksid,
atrazin, brom-diklor-metan, kafeinsko kislino,
keramična vlakna, ogljikov tetra-klorid,
kloroform, alfaklorirane toluene,
klorofenoksi herbicide, svinec…, med
pogoji izpostavljenosti npr. tapetništvo,
kemijsko čiščenje, tekstilno industrijo, med
mešanicami pa varilne pline, polibromirane
bifenile, bencin…
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V svetu je še vedno najpogostejši
karcinogen iz delovnega mesta in
bivalnega okolja azbest. Po podatkih
Registra raka RS na Onkološkem inštitutu
Ljubljana se je incidenca mezotelioma
večala od leta 1970, še najbolj med leti
1998–2003 (za 13,5 % v povprečju na leto);
po letu 2004 je incidenca ustaljena, zboli
okrog 32 ljudi na leto. Prepoved uporabe
azbesta je bila sprejeta z zakonom leta
1996, zato praviloma v prihodnje ne bi
smelo priti do nadaljnjega bistvenega
večanja incidence. Ker pa države še nismo
očistili azbesta in ker je latentna doba zelo
dolga (tudi 40–60 let), tudi ni pričakovati,
da se bo v naslednjih letih incidenca hitro
zmanjšala [7, 8].

Nikakor ne gre v Sloveniji zanemariti
organskih topil, ki jih še vedno uporabljamo
nenadzorovano, predvsem benzena, ki
povzroča levkemijo, formaldehida, ki
povzroča raka zgornjih dihal, industrijo
aluminija, jekla, izpostavljenost lesnemu
prahu …

ZAKLJUČEK

Ena največjih nevarnosti je, da zaradi
velikega števila snovi, ki povzročajo raka ali
sodelujejo pri nastanku raka zmanjšujemo
resnost izpostavljenosti določeni snovi na
način, da tveganje prikazujemo kot
neizogibno in majhno. Velikokrat resnost
učinka nekega karcinogena zmanjšuje tudi
neznanje t.i. strokovnjakov.

Pri nas priznavamo in odkrivamo le poklicne
rake, ki so povezani z izpostavljenostjo
azbestu, medtem ko vse druge
zanemarjamo. Pri tem mislim, da gre
predvsem za pomanjkanje znanja in
nerazumevanje pomena prevladujočega
vzroka bolezni. Korak k odkrivanju poklicnih
rakov bi bila dobro vzeta anamneza o
izpostavljenosti na delovnem mestu,
čeprav imamo pred seboj že
upokojenega bolnika. Gre za podatke o
izpostavljenosti pred 30 ali celo 40 leti.
Nikakor ne smemo namreč zanemariti
latentne dobe, ki se z manjšanjem stopnje
izpostavljenosti podaljšuje. Latentna doba
je za vse poklicne rake 10 do 15 let, le
izjemoma pri levkemijah in raku ščitnice
okrog 2 leti [9].

Tveganje raka je v večini primerov odvisno
od kumulativne doze, ki jo dobimo, če
intenziteto pomnožimo s časom
izpostavljenosti. Tvegaje raka se linearno
veča s kumulativno izpostavljenostjo [10].

LITERATURA
1. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem, Ur.l. RS, št. 101/2005.
2. Huff J. IARC monographs, industry influence,
and upgrading, downgrading, and under-
grading chemicals: a personal point of view.
International Agency for Research on Cancer. 
Int J Occup Environ Health 2002; 8 (3): 249–70.
3. La Vecchia C, Boffetta P. Role of stopping
exposure and recent exposure to asbestos in the
risk of mesothelioma. Eur J Cancer Prev 2012; 21
(3): 227–30.
4. http://European+Journal+of+Cancer+Prevention
5. Preamble to the IARC Handbooks of Cancer
Prevention. IARC Sci Publ 1996; (139): 1–12.
6. http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/
CurrentPreamble.pdf
7. Zadnik V, Žagar T, Jarm K, Primic-Žakelj M. 
The evaluation of the mesothelioma epidemic 
in Slovenia. In: 35th International Association of
Cancer Registries Conference, 22–24 October
2013, Buenos Aires. Programme & abstracts.
Buenos Aires: The National Cancer Institute, 
2013: 109.
8. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in
rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki
inštitut Ljubljana. www.slora.si (16. 9. 2015).
9. Yang M. A current global view of
environmental and occupational cancers. J
Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol
Rev 2011; 29 (3): 223–49.
10.Checkoway H, Pearce N, Kriebel D. Exposure
risk models. In: Research methods in
occupational epidemiology. Oxford, New:
Oxford: UniversityPress, 2004, 249–50.

17



Povzetek. Mednarodna agencija za
raziskovanje raka je leta 2014 pripravila
četrto, dopolnjeno različico Evropskega
kodeksa proti raku. Med dvanajstimi nasveti
kako zmanjšati ogroženost z rakom sta dva,
povezana s sevanjem. Prvi nasvet govori o
previdnosti pri sončenju in drugi o
zmanjšanju izpostavljenosti radioaktivnemu
plinu radonu. Kožni rak se največkrat razvije
zaradi poškodb, ki so nastale zaradi
pretiranega in nezdravega izpostavljanja
ultravijolični svetlobi. Ključnega pomena so
poškodbe kože, še posebej opekline, ki so
nastale do 20. leta starosti, čeprav se
simptomi kožnega raka pogosto pojavijo
šele čez več desetletij. Najbolj ranljivi so
torej tisti, ki so vrsto let nezaščiteni
izpostavljeni soncu. Radioaktivni plin radon
pa predstavlja največji prispevek k
izpostavljenosti ljudi zaradi ionizirajočih
sevanj. Izpostavljenosti radonu sicer ne
moremo preprečiti, lahko pa jo zmanjšamo,
predvsem na mestih, kjer se ljudje dalj časa
zadržujemo, torej v domovih in na delovnih
mestih. Ocenjujejo, da je radon povzročitelj
vsakega desetega pljučnega raka. Nasvet
sestoji iz ugotavljanja ravni koncentracije
radona v prostorih ter na osnovi tega izvajanje
ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti.

UVOD

Spektroskopija je področje fizike, ki
obravnava spektre oziroma porazdelitve
elektromagnetnega valovanja po valovni
dolžini ali frekvenci ali porazdelitve izsevanih
delcev po kinetični energiji. Glede na
frekvenco ali valovno dolžino delimo
elektromagnetno valovanje na nizko,
srednje in visoko frekvenčno elektromagnetno
valovanje, mikrovalove, infrardeče valove,
vidno svetlobo, ultravijolično svetlobo,
rentgensko svetlobo in sevanje gama.
Valovanje z daljšo valovno dolžino ima nižjo
frekvenco in obratno. Največje energije
imajo kvanti z najvišjo frekvenco in najkrajšo
valovno dolžino. Med naštetimi so to fotoni
sevanja gama in visokoenergijski fotoni
rentgenske svetlobe (Slika 1). Sevanje je
prenos energije v obliki toka delcev ali
širjenja elektromagnetnega valovanja.
Elektromagnetno valovanje je sklopitev
električnega in magnetnega polja, ki
omogoča širjenje sprememb v električnem
in magnetnem polju skozi prostor.

Skupno ime za delce in visokofrekvenčno
elektromagnetno valovanje, ki pri prehodu
skozi snov povzročajo ionizacije atomov in
molekul, je ionizirajoče sevanje. Med
glavne oblike ionizirajočega sevanja poleg
delcev alfa in beta ter sevanja gama
prištevamo še rentgensko svetlobo.
Ultravijolična svetloba s frekvencami,
manjšimi od 3×1015 Hz, vidna in infrardeča
svetloba ter elektromagnetno valovanje pa
so neionizirajoča sevanja, ki nosijo premalo
energije, da bi snov ionizirali [1].
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Mednarodna agencija za raziskovanje raka
(IARC) od leta 1974 sistematično ocenjuje
rakotvorne učinke posameznih snovi in
dejavnikov, ki smo jim ljudje izpostavljeni in
jih razvršča v pet skupin in sicer 1, 2A, 2B, 3 in
4. V skupino 1 so uvrščene snovi in dejavniki
za katere obstajajo zadostni dokazi o
rakotvornosti pri človeku. V to kategorijo
sodijo npr. tobak, azbest, alkoholne pijače,
naravna in umetna ultravijolična (UV)
svetloba ter ionizirajoča sevanja. V skupino
2A so razvrščene snovi in dejavniki, ki so
verjetno rakotvorni za ljudi, kar je podprto z
omejenimi dokazi rakotvornosti pri ljudeh in
zadostnimi dokazi pri živalih. V kategorijo 2B
so razvrščene snovi in dejavniki, ki so
mogoče rakotvorne za človeka. Sem so
uvrščene snovi in dejavniki za katere
obstaja omejen dokaz za rakotvornost pri
človeku in manj kot zadosten dokaz pri
živalih. Poleg npr. steklene volne in kave so
v to skupino razvrščena še nizkofrekvenčna
magnetna polja in visokofrekvenčna
elektromagnetna valovanja. V skupino 3 so
razvrščene snovi in dejavniki za katere ni
dovolj ustreznih dokazov o rakotvornosti za
človeka in vse tiste, ki jih ne moremo uvrstiti
v nobeno drugo skupino. V skupino 4
spadajo snovi, ki verjetno niso karcinogene.

IARC je leta 2014 pripravila četrto, dopolnjeno
različico Evropskega kodeksa proti raku.
Nova spoznanja o tem kateri dejavniki so
povezani z nastankom raka ter o ukrepih
kako živeti, da bi zmanjšali ogroženost

prebivalstva in zbolevnost ter umrljivost za
rakom, so bili povod za to. Med dvanajstimi
nasveti kako zmanjšati ogroženost z rakom
sta dva, katerih vzrok je sevanje. Prvi nasvet
govori o previdnosti pri sončenju in drugi o
zmanjšanju izpostavljenosti radioaktivnemu
plinu radonu.

NEIONIZIRAJOČA SEVANJA IN RAK

Visokofrekvenčna elektromagnetna
sevanja in nizkofrekvenčna magnetna polja
je IARC uvrstila v skupino 2B, v kateri so
snovi in dejavniki, ki so mogoče rakotvorni,
medtem ko je ultravijolično svetlobo, tako
naravno kot tisto v solarijih uvrstila v skupino
1, kjer ni dvoma o njihovi rakotvornosti. V
naslednjih poglavjih bodo opisani vplivi
vseh treh navedenih vrst neionizirajočih
sevanj na zdravje.

Neionizirajoča sevanja uvrščena v skupino 2B

Znanstveni odbor za nova zdravstvena
tveganja (Scientific Committee on Emerging
and Newly Identified Health Risks – SCENIHR)
pri Evropski komisiji je januarja 2015 sprejel
mnenje o potencialnih vplivih za zdravje
zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim
sevanjem. Odbor je mnenja, da ni očitnih
škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izposta -
v ljenostih, ki so pod mejnimi vrednostim, ki
jih določa zakonodaja Evropske Unije (EU).
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Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja.
Večletne analize uporabe mobilnih telefonov
so privedle do ugotovitve o možnem
zmernem povečanju tveganja za pojav
glioma, maligne vrste raka na možganih in
akustičnega nevrinoma, benignega tumorja
na slušnem živcu. Poudariti pa je potrebno,
da povezava med izpostavljenostjo visoko -
frekvenčnim elektromagnetnim sevanjem
zaradi mobilnega telefona in gliomom ali
akustičnim nevrinomom, ne dosega kriterijev
za nedvoumno potrditev vzročne povezave.
Zato je potrebno ugotovljeno povezavo
med visokofrekvenčnimi sevanji mobilnih
telefonov in možganskim tumorjem razumeti
kot šibko, a vendar pozitivno, medtem ko je
povezava med vsemi drugimi vrstami raka
nezadostna za izoblikovanje končnih
zaključkov [2].

Uvrstitev sevanja mobilnega telefona v
skupino mogoče rakotvornih dejavnikov, pa
pomeni, da je potrebno upoštevati načelo
previdnosti ter zmanjšati izpostavljenost na
najmanjšo možno mero. Obstajajo hipoteze,
da so otroci med tretjim in petnajstim letom
občutljivejši na elektromagnetna sevanja,
zato jih je smiselno ozaveščati, naj čim manj
uporabljajo mobilne telefone, kar velja tudi
za odrasle. Zato, ko je to mogoče raje
uporabljajmo klasičen stacionarni telefon.
Za zmanjševanje izpostavljenosti sevanju
izberemo mobilni telefon z nizko vrednostjo
stopnje specifične absorpcije (SAR), manjšo
od 0,6 Wkg-1 in uporabljamo komplet za
prostoročno telefoniranje. Ko aparat
vzpostavlja zvezo, ga držimo stran od
glave, saj takrat deluje z največjo oddajno
močjo, ušesu ga približamo šele tedaj, ko je
zveza vzpostavljena. Izogibamo se
pogovorom, ko je signal šibek. Med rabo
držimo mobilni telefon na spodnjem delu, s
čimer dosežemo, da mobilni telefon ne
oddaja z večjo močjo, saj je na zgornji
zunanji strani vgrajena antena [2].

Nizkofrekvenčna magnetna polja. Epidemi o -
loške študije kažejo na možnost povečanega
tveganja za levkemijo pri otrocih ki so
izpostavljeni magnetnim poljem z vrednostmi
gostote magnetnega pretoka višjimi od 0,4
mikroT (24-urno povprečje). Vendar brez
nedvoumnih dokazov kancerogenih vplivov
pri odraslih, znanstvene razlage mehanizma
vpliva na nastanek bolezni ali verodostojnih
razlag na podlagi eksperimentov na živalih

ali izoliranih celicah, epidemiološki dokazi
niso dovolj trdni za sklep, da takšna polja
povzročajo levkemijo pri otrocih. Opaženo
povezavo med izpostavljenostjo nizko frek -
ven čnim magnetnim poljem in levkemijo pri
otrocih je mogoče pripisati tudi drugim
razlogom [3].

Načelo previdnosti, pa priporoča izvajanje
ukrepov med katere sodijo kontinuirano
obveščanje in izobraževanje javnosti ter
spodbujanje podjetij za prenos in distribucijo
električne energije, naj prostovoljno zmanjšajo
izpostavljenost ljudi, kjer je to možno.

Neionizirajoča sevanja kot dejavnik
rakotvornosti

Kožni rak predstavlja eno tretjino vseh
primerov raka, ki jih diagnosticirajo v svetu.
Izpostavljenost UV-svetlobi je najbolj znan
zunanji dejavnika tveganja za nastanek
kožnega raka. Ločimo melanomski in
nemelanomski rak kože in sicer, glede na
vrsto celic, iz katerih se razvije. Najpogostejši
vrsti nemelanomskega kožnega raka sta
bazalnocelični karcinom (80–85 %) in
ploščatocelični karcinom (15–20 %).
Tveganje za razvoj teh dveh vrst raka je
odvisno od tipa kože in je večje pri ljudeh, ki
so bolj dovzetni za sončne opekline. Zlasti
ploščatocelični karcinom je povezan s
ponavljajočo se dolgotrajno izpostavljenostjo
soncu in je pogostejši pri ljudeh, ki delajo na
prostem.

Maligni melanom predstavlja med 5 in 10 %
vseh kožnih rakov, odgovoren pa je za več
kot 90 % vseh smrti zaradi kožnega raka,
njegova incidenca pa se hitro veča. Tveganje
za nastanek melanoma je povezano z barvo
polti, saj se melanom pojavlja pretežno pri
beli rasi in pretežno pri ljudeh svetlih kožnih
tipov. Med ljudi pri katerih je tveganje večje,
spadajo rdečelasi in svetlolasi ljudje, ki jih
sonce pogosto opeče in ki nikoli ne porjavijo
ali porjavijo le minimalno, medtem ko je
tveganje pri temnopoltih manjše. Tveganje
za nastanek melanoma je večje pri ljudeh s
pozitivno družinsko anamnezo, tistih, ki so v
preteklosti že zboleli za to boleznijo ter pri
ljudeh s številnimi pigmentnimi znamenji in
netipičnimi znamenji. V Sloveniji je leta 2011
za malignim melanomom kože na novo
zbolelo 481 ljudi [4,5,6,7].
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Ultravijolična svetloba. Ultravijolična (UV)
svetloba je elektromagnetno valovanje z
valovno dolžino krajšo od valovne dolžine
vidne svetlobe, vendar daljšo od valovne
dolžine rentgenske svetlobe. Pri preučevanju
vpliva UV-svetlobe na zdravje človeka se
UV območje običajno deli na območje 
UV-A (A kot »aging«– staranje) z valovnimi
dolžinami med 380 in 315 nm, UV-B (B kot
»burning«– opeklina) z valovnimi dolžinami
med 315 in 280 nm ter UV-C (C kot 
»cyto-toxic«– toksičen za celice) z valovnimi
dolžinami med 280 in 100 nm. Zaradi
absorpcije sončeve UV-svetlobe v ozonski
plasti atmosfere Zemljino površino ne
doseže UV-C svetloba, UV-B le deloma
(5 %), UV-A pa skoraj v celoti (95 %). Jakost
UV-svetlobe na Zemljini površini se spreminja
z letnim časom, zemljepisno širino, delom
dneva in vremenom. Zaradi tanjšanja plasti
ozona se jakost sončeve UV-svetlobe v
zadnjih desetletjih povečuje in zato do
zemeljskega površja pride več UV-svetlobe
kot v preteklosti [4].

Posledice izpostavljenosti ultravijolični
svetlobi. Sončni žarki imajo na kožo in človeški
organizem pozitivne in negativne učinke.
Zmerna izpostavljanje soncu ugodno vpliva
na organizem. Omogoča nastajanje D
vitamina v koži in krepi obrambno
sposobnost organizma, pozitivno vpliva na
naše psihično in fizično počutje. Poudariti
pa je potrebno, da je za zadostno tvorbo
vitamina D dovolj že vsakodnevna nekaj
deset minutna izpostavljenost obraza in rok
soncu. Večjo pozornost je zato potrebno
nameniti negativnim učinkom, ki jih delimo
na takojšnje in zakasnele.

Takojšnji posledici prekomerne
izpostavljenosti kože UV-B svetlobi, sta
porjavelost in sončne opekline. Sončne
opekline, niso tipične opekline, saj ne
nastanejo zaradi toplote, videti pa so kot
rdečica in oteklina, ki ju spremlja bolečina,
pekoč občutek in povišana temperatura
kože. Reakcija nastane približno pol ure po
sončenju in je najmočneje izražena šele po
12 do 24 urah. Prav ta zakasnela reakcija
nas lahko zavede, da se ne umaknemo s
sonca pravočasno.

Zakasnela učinka pa sta staranje kože in
kožni rak. UV-A svetloba, zaradi daljše
valovne dolžine prodira v globlje plasti kože

in povzroča pospešeno staranje kože.
Spremembe so posledica strukturnih
sprememb v povrhnjici in usnjici kože in se
kažejo kot suha, usnjata in nagubana koža
z nepravilnimi pigmentacijami. Sončne
opekline zlasti v otroštvu, predstavljajo
enega pomembnih dejavnikov tveganja za
razvoj malignega melanoma. UV-B svetloba
je glavni vzrok za nastanek opeklin, vendar
relativna vloga, ki jo imata UV-A in UV-B
svetloba pri nastanku melanoma, še vedno ni
popolnoma pojasnjena. Zato je priporočljivo,
da občutljivi posamezniki omejijo izpostav -
ljenost tako UV-B kot UV-A svetlobi [4,7]

Solariji. Ker je uporaba solarijev enako
nevarna kot naravno sončenje, je IARC,
leta 2009 uvrstila tako naravno UV-svetlobo
kot tudi UV-svetlobo solarijev v skupino 1
rakotvornih snovi in dejavnikov.

Solarij je naprava, ki vsebuje sijalke kot vir
UV-svetlobe in je namenjena umetnemu
sončenju v kozmetične namene. Glede na
moč UV-A in UV-B svetlobe so solariji
razdeljeni v štiri razrede. V kozmetične
namene se uporabljajo le solariji III. razreda,
pri katerih je vrednost gostote pretoka moči
za vsako območje UV-A in UV-B svetlobe
posebej manjša od 0,15 Wm-2. Obe vrsti
sevanja lahko poškodujeta DNA v celicah
kože. Da bi pospešili proces pridobivanja
porjavelosti, v zadnjih letih uporabljajo
sijalke, ki proizvajajo višjo raven UV-B
svetlobe. Sončenje v solarijih prav tako
povzroča raka. Solariji so za namen
pridobivanja porjavelosti na voljo šele
zadnjih petindvajset let, zaradi dolge
latentne dobe kožnega raka in poškodb
oči pa se negativni vplivi na zdravje
pogosto pojavijo šele čez daljši čas.
Raziskave kažejo, da je pri ljudeh, ki so pred
svojim tridesetim letom začeli redno
uporabljati solarij, pojav melanoma
povečan za 75 % [4].

Nasveti za zmanjšanje izpostavljenosti 
UV-svetlobi

Koža ima obrambne mehanizme, ki
predstavljajo določeno naravno zaščito
pred sončno svetlobo. V koži nastaja
barvilo melanin, ki se po sončenju
pomakne v gornje plasti kože, zato po 24
do 72 urah koža potemni. Porjavela koža
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torej ni znak zdravja, ampak znak obrambe
organizma, ki pa ne zadošča za zaščito
pred soncem. Najbolj učinkoviti ukrepi
zoper razvoj kožnega raka so izogibanje
neposrednemu izpostavljanju soncu med
10. in 16. uro, kar velja tudi v bolj oblačnih
dneh oziroma zadrževanje v senci. Pri tem
se je potrebno zavedati, da pesek, voda in
sneg odbijajo sončno svetlobo in tako
povečujejo jakost izpostavljenosti. Za
zmanjšanje izpostavljenosti soncu je tako
pomembna omejitev časa na soncu, kot
tudi uporaba ustrezne obleke, sončnih očal
in pokrival ter sončne kreme. Glede na
učinkovitost zaščite imajo sončne kreme
različen UV faktor, ki nam pove kolikokrat
dlje smo lahko na soncu glede na
nezaščiteno kožo. Kremo je potrebno
nanesti vsaj 20 do 30 minut preden smo
izpostavljeni soncu in pozneje vsaj vsaki dve
uri, ko smo na soncu. Nanašati jo je
potrebno enakomerno in v zadostni količini,
saj nezadostna količina bistveno zmanjša
učinkovitost. Krema z zaščitnim UV
faktorjem 30, katere naneseni sloj je pol
tanjši od priporočenega, nudi le zaščito, ki
bi jo bi dal ustrezno nanesen sloj kreme z
zaščitnim UV faktorjem 5,5. Po plavanju,
močnem znojenju ali brisanju kože, je
potrebno kremo ponovno nanesti. Še
posebno pomembna je zaščita otroške
kože, saj imajo otroci tanjšo in bolj
občutljivo kožo kot odrasli. Dojenčkov in
malih otrok ne smemo neposredno
izpostavljati soncu [4,7] .

V nekaterih državah kot npr. v Avstraliji in
Braziliji so uporabo solarijev prepovedali, v
evropskih državah, pa se uvaja prepoved
uporabe do 18. leta starosti. Uporabo
solarija se zato močno odsvetuje, razen v
primeru morebitne zdravstvene indikacije.

IONIZIRAJOČA SEVANJA IN RAK

Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem
predstavlja tveganje, ki se mu je treba
izogniti, vendar že zaradi prisotnosti naravnih
virov sevanja tega v popolnosti ni mogoče
doseči. Poleg naravnega ozadja je vzrok za
izpostavljenost lahko tudi človeškega
izvora. Sem sodi uporaba virov ionizirajočih
sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti v
zdravstvu, industriji in znanosti ter uporaba
jedrske tehnologije. Za zagotovitev

varnega dela z viri sevanj in z namenom,
da se preprečita ali zmanjšata radioaktivna
kontaminacija življenjskega okolja ter
izpostavljenost delavcev in prebivalstva, se
izvajajo ukrepi varstva pred sevanji.

Učinki ionizirajočih sevanj

Ionizirajoče sevanje povzroči v živi snovi
zaporedje fizikalnih, kemičnih in bioloških
procesov, ki vodijo do sprememb, katerih
posledice so lahko škodljive. O zunanji
izpostavljenosti govorimo takrat, ko je vir
zunaj telesa, notranja obsevanost pa je
posledica vnosa radioaktivne snovi v
organizem. Učinke sevanja delimo na
naključno razporejene, verjetnostne, tj.
stohastične pojave in na vzročno nujne
posledice, tj. deterministične.

Stohastični učinki sevanja. Stohastični
učinki so naključne narave in torej samo
verjetna posledica sevanja. Tako ne
moremo z gotovostjo napovedati, kaj se bo
zgodilo s poškodovanimi celicami, lahko
samo ugotovimo, da je verjetnost za
nastanek takšnih sprememb sorazmerna s
prejeto dozo, stopnja potencialne škode
pa ni odvisna od velikosti doze. Stohastične
učinke delimo na somatske in dedne. Prvi
zadevajo izpostavljenega posameznika, če
pa se posledice pojavijo na potomcih,
govorimo o dednih učinkih. To so zakasnele
posledice izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem in se kažejo v povečanem številu
različnih bolezni ali nepravilnosti v razvoju
raznih organov prihodnjih generacij. Med
somatske učinke prištevamo nastanek in
razvoj raka. Ker je pojav naključen, ne
moremo napovedati, pri katerih organizmih
se bodo spremembe zgodile in pri katerih
ne. Stohastične učinke opazimo le, če
primerjamo dve dovolj veliki skupini ljudi, od
katerih je bila ena obsevana, druga pa ne.
Pogostost pojavljanja neke oblike raka v
obsevani skupini bo višja kot v neobsevani.
Do černobilske nesreče so se primerjave v
glavnem opirale na spremljanje
izpostavljenih pacientov, skupin poklicno
izpostavljenih delavcev in preživelih po
jedrskih eksplozijah. Povečana pojavnost
raka med preživelimi po jedrskih eksplozijah
v Hirošimi in Nagasakiju je potrdila, da lahko
tudi nizke ravni izpostavljenosti povzročijo
razvoj raka. Ker so podatki temeljili skoraj
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izključno na izpostavljenostih pri visokih
dozah, so tveganje pri nizkih dozah ocenili z
ekstrapolacijo in sprejeli linearni model
odziva doza – učinek. To pomeni, da se
stohastičnim učinkom ni mogoče
popolnoma izogniti in da tveganje obstaja
tudi pri najnižjih dozah. Model je bil izbran
po načelu previdnosti, ki temelji na
predpostavki, da ne smemo dopustiti
zmote v škodo izpostavljenega [8,9].

Za ovrednotenje verjetnosti za nastanek
določene vrste stohastičnih učinkov z
upoštevanjem resnosti njihovih posledic
uporabljamo efektivno dozo, dozimetrično
količino, ki predstavlja merilo tveganja
zaradi stohastičnih učinkov. V tabeli 1 so
predstavljene ocenjene verjetnosti za
nastanek raka na podlagi podatkov
dolgotrajnega spremljanja zdravstvenega
stanja izpostavljenih skupin ljudi. Verjetnost
za nastanek raka, utežena z resnostjo škode
in izgubljenimi leti življenja zaradi bolezni, je
ocenjena na 0,0041 % pri izpostavljenosti 1
mSv za odrasle med 18. in 64. letom starosti
in 0,0055 % za vse starostne skupine, ki
vključujejo tudi otroke in mladostnike kot
občutljivejši skupini. Verjetnost za nastanek
dednih učinkov je nekaj desetkrat manjša in
je ocenjena na podlagi poskusov na živalih,
saj pri ljudeh dedni učinki zaradi
izpostavljenosti niso potrjeni [10].

Deterministični učinki sevanja.
Deterministični učinki se pojavijo, kadar je
prizadet zadosten delež celic v kakšnem
tkivu ali organu. So vzročno nujna posledica
sevanja, ki sledi, če obsevanost preseže
neko mejno dozo ali prag, ki je odvisen od
vrste izpostavljenega tkiva ali organa. Če
bo torej obsevanost presegla dozo praga,
se bodo učinki z gotovostjo pojavili, pri nižji
izpostavljenosti pa ne. Prag je seveda odvisen
od zdravstvenega stanja in starosti obsevane
osebe in je tako različen za otroke, odrasle,

ostarele in bolne ali zdrave. Stopnja poškodb
z velikostjo doze nad pragom narašča.
Vzrok za poškodbe organov je smrt
matičnih celic, ki so najbolj občutljive za
ionizirajoče sevanje. Matične celice so
sposobne samopodvojevanja in dozorevanja
v specializirane celice, s tem pa zagotavljajo
normalno delovanje tkiv in organov.

Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem

Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem je
lahko zunanjega ali notranjega izvora. O
zunanji izpostavljenosti govorimo takrat, ko
je vir zunaj telesa, notranja obsevanost pa
je posledica vnosa radioaktivne snovi v
organizem. Notranje obsevanje lahko
povzročijo zaužitje kontaminirane hrane,
vdihovanje kontaminiranega zraka in vnos
radioaktivnih snovi skozi kožo ali odprte
rane. Notranja obsevanost z radioaktivnimi
snovmi, ki razpadajo z razpadom alfa in
beta, je posebej nevarna, saj delci oddajo
vso energijo v neposredni bližini mesta
razpada.

Povprečna letna efektivna doza ionizirajočih
sevanj naravnega izvora kot posledica
radioaktivnih snovi v zemeljski skorji (0,5 mSv),
vnosa radioaktivnih snovi v telo z zaužitjem
– ingestijo in vdihavanjem – inhalacijo (oboje
skupaj 0,3 mSv), sevanjem iz vesolja (0,4 mSv)
ter izpostavljenosti radioaktivnemu plinu
radonu (1,3–1,6 mSv) je v različnih delih
Slovenije med 2,5 mSv in 2,8 mSv.

Povprečni Slovenec zaradi uporabe
ionizirajočega sevanja letno prejme
efektivno dozo 0,7 mSv, ostali viri prispevajo
manj kot pol odstotka. Iz navedenega sledi,
da radon prispeva med 40 in 45 % k
izpostavljenosti zaradi ionizirajočih sevanj in
je zato omejevanje prioritetnega pomena
[9,11,12,13].

TABELA 1. OCENJENA VERJETNOST ZA NASTANEK RAKA IN DEDNIH UČINKOV PRI EFEKTIVNI DOZI 1 MSV ZA ODRASLE MED
18. IN 64. LETOM STAROSTI IN ZA VSE STAROSTNE SKUPINE.

 Rak Dedni učinki Skupaj 

Odrasli (18–64 let) 0,0041 % 0,0001 % 0,0042 % 

Vsi 0,0055 % 0,0002 % 0,0057 % 
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Izpostavljenost radonu

Radon v bivalnem in delovnem okolju
prispeva največji delež k letni izpostavljenosti
zaradi naravnih virov ionizirajočih sevanj in
je drugi najpogostejši povzročitelj pljučnega
raka takoj za kajenjem. IARC je radon leta
1988 uvrstila v skupino rakotvornih snovi.
Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih
posledica radona oziroma njegovih razpadnih
produktov. Zelo pomembno je zavedanje
povezave med izpostavljenostjo radonu in
kajenjem. Evropske študije kažejo, da je
kumulativno tveganje smrti za pljučnim
rakom do 75. leta starosti za nekadilce
0,41 %, za trajne kadilce pa 10,1 %. Zaradi
izpostavljenosti radonu pri koncentraciji 
100 Bqm-3 se pri nekadilcih tveganje
poveča na 0,47 %, pri trajnih kadilcih pa 
na 11,6 %. Pri koncentraciji 400 Bqm-3 se
tveganje pri nekadilcih poveča na 0,67 %,
pri trajnih kadilcih pa na 16,03 %. Če povemo
drugače, je relativno tveganje za pljučnega
raka pri trajnih kadilcih 25 krat večje kot pri
nekadilcih, v primerih, ko niso izpostavljeni
radonu. Pri nekadilcih se relativno tveganje
za pljučnega raka pri koncentraciji radona
400 Bqm-3 poveča na 1,6, medtem ko je za
trajne kadilce že 40. Povečano tveganje za
pljučnega raka ostaja povišano še vrsto let
po prenehanju kajenja. [14,15].

Radioaktivni plin radon. Radon je naravni
radioaktivni žlahtni plin, brez barve, vonja in
okusa, ki nastane v razpadni verigi naravnega
urana, ki se nahaja praktično povsod v tleh.
Uran razpada v torij, razpadni niz pa se
nadaljuje s protaktinijem, uranom, torijem in
radijem, katerega razpad vodi v radon
(Slika 2).

Pri radioaktivnem razpadu radon odda
delce alfa, torej helijeva jedra. Število jeder,
ki razpadejo v enoti časa, imenujemo aktivnost.
Enota za aktivnost je 1 Bq (becquerel), kar
pomeni 1 razpad na sekundo. Pogosto nas
bolj kot sama aktivnost zanima njena
koncentracija, ki jo zato merimo v enotah
Bqm-3. Razpolovni čas radona je 3,8 dni, kar
pomeni, da bi na primer njegova koncen -

tracija v zraku 100 Bqm-3 padla v 3,8 dneh
na 50 Bqm-3, v 7,6 dneh pa na 25 Bqm-3.
Koncentracije radona so v zunanjem zraku
do nekaj 10 Bqm-3, v notranjem zraku pa od
nekaj 10 do nekaj 1000 Bqm-3 [14,15].

Od mesta nastanka v zemeljski skorji ali
gradbenih materialih potuje radon proti
površini, kjer se sprošča v ozračje oziroma
se kopiči v zraku zaprtih prostorov, kot so
kraške jame, rudniki in kleti v zgradbah. V
zgradbe prodira skozi razpoke v betonskih
tleh ali stenah, skozi špranje med talno
ploščo in zidovi, ob nezadostno zatesnjenih
vodovodnih in odtočnih kanalih, jaških ali
drugih ceveh

ter skozi vse druge morebitne odprtine.
Sprošča se tudi pri uporabi plina in vode,
posebno pri prhanju, vendar sta ta dva
izvira običajno zanemarljiva. Vzrok za
povišane koncentracije radona v zraku
zaprtih prostorov so lahko tudi gradbeni
materiali, če imajo povišano vsebnost
radija. Na vsebnost radona v zraku
zaprtega prostora torej odločilno vplivajo
značilnosti tal (vsebnost urana, poroznost in
tektonski prelomi) na katerih stavba stoji ter
vrsta, starost in kakovost njene izgradnje.

Pri radioaktivnem razpadu radona nastajajo
produkti, ki so tudi radioaktivni. Ker so njihovi
razpolovni časi krajši od 30 minut, jih imenu -
jemo kratkoživi radonovi razpadni produkti
in sicer so to polonij, svinec in bizmut (Slika 3).

Medtem ko je radon plin, so njegovi
razpadni produkti kovine in zato tvorijo v
zraku radioaktivne aerosole. Čeprav je
radon radioaktiven, pravzaprav ne
predstavlja velike nevarnosti za človeka.
Skupaj z zrakom ga sicer vdihnemo, vendar
ga kot plin tudi izdihnemo. Drugače pa je z
njegovimi kratkoživimi razpadni produkti, ki
so vedno prisotni v zraku skupaj z radonom.
Kot aerosole jih namreč pljuča odfiltrirajo
od vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti,
kjer so se usedli, razpadajo in nastali delci
alfa poškodujejo okoliško tkivo. Te poškodbe
lahko vodijo do nastanka raka.
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SLIKA 2. RAZPADNI NIZ URANA-238: TORIJ-234, PROTAKTINIJ-234, URAN-234, TORIJ-230, RADIJ-226 IN RADON-222.
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Meritve koncentracije radona v zaprtih
prosto rih. Za ustrezno izvajanje ukrepov
zmanj še vanja izpostavljenosti radonu, je
potrebno najprej izvesti pregledne meritve
in ugotoviti, kje so koncentracije radona
visoke. Referenčne vrednosti, skladno z
direktivo EURATOM 2013/59 o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji, naj ne bi bile višje od
300 Bqm-3. Če je referenčna vrednost
presežena, je potrebno ugotoviti kakšne so
izpostavljenosti ljudi, ki se zadržujejo v teh
prostorih in izvajati ukrepe optimizacije
izpostavljenosti, ki se lahko izvajajo tudi, če so
koncentracije nižje od referenčnih vrednostmi.
Visoke vsebnosti radona lahko pričakujemo
na področjih, kjer so tla porozna in zato dobro
prepustna, torej predvsem na kraških in
prodnatih podlagah, nižje vsebnosti radona
pa na področjih, ki so slabo prepustna, kot
je to v primeru glinenih podlag. Na sliki 4 je
predstavljen zemljevid Slovenije z označenimi
koncentracijami radona v Bqm-3.

Ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti radonu
v zaprtih prostorih. Ukrepi za zmanjšanje
izpostavljenosti radona so lahko prezračevanje
prostorov, reorganizacija delovnih nalog in
delovnega časa, premestitev ljudi v druge
prostore, prenehanje uporabe prostorov, v
katerih so ljudje najbolj izpostavljeni in druge
dejavnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju
izpostavljenosti. Prezračevanje prostorov je
najpreprostejši ukrep za znižanje koncen tra cije
radona. Še posebej je učinkovito prezračevanje
prostorov zjutraj, s katerim znižamo
koncentracijo radona, ki se je nakopičil
ponoči. Poleg navedenih ukrepov, se lahko
sprejmejo tudi gradbeni posegi, kot so
zatesnitev razpok in špranj v tleh objektov,
utrditev talne plošče, prezračevanje jaškov,
in prezračevanje zemljine pod talno ploščo,
če jih je mogoče izvesti in se oceni, da
bodo spremembe zadostno prispevale k
zmanjšanju izpostavljenosti, primerljivih
rezultatov pa ni mogoče doseči z drugimi
ukrepi. Ukrepi morajo biti sorazmerni
izpostavljenosti in takšni, da se ekonomsko
najugodneje doseže čim učinkovitejše in
trajno zmanjšanje izpostavljenosti.

Posebej je potrebno opozoriti na
nestrokovno izvedbo energetskih sanacij
stavb, ki lahko ne le poslabšajo kakovost
zraka v zgradbi, ampak povzročijo tudi
povišanje koncentracije radona. Na
področjih z visokimi koncentracijami
radona v tleh, bi morala biti vsaka
novogradnja projektirana in zgrajena tako,
da se prepreči prodiranje radona v stavbo
ali omogoči prisilno prezračevanje.

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred
sevanji od leta 2006 izvaja program
sistematičnega pregledovanja delovnega
in bivalnega okolja ter ozaveščanja
prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje
izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih
virov sevanj, predvsem radona. Program je
namenjen zagotavljanju varstva ljudi pred
povečano izpostavljenostjo naravnim virom
ionizirajočih sevanj na območjih in pri
dejavnostih, kjer je tveganje povečano.
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SLIKA 4. RADONSKI ZEMLJEVID SLOVENIJE Z OZNAČENIMI KONCENTRACIJAMI 
RADONA V ZAPRTIH PROSTORIH V BQM-3 , PRIPRAVLJEN NA PODLAGI IZVEDENIH 
MERITEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH, KI SO JIH IZVEDLI SODELAVCI
INŠTITUTA JOŽEF STEFAN.



Sistematično pregledovanje delovnega in
bivalnega okolja se izvaja predvsem tam,
kjer so naravnim virom izpostavljeni otroci,
mladina in druge občutljivejše skupine
prebivalcev. Sistematično pregledovanje
delovnega in bivalnega okolja obsega
osnovne meritve in oceno izpostavljenosti,
ki se izvajajo predvsem v objektih, v katerih
je zaradi sestave tal in strukture objekta
večja verjetnost za povečano
izpostavljenost naravnim virom sevanja.
Dodatne meritve, ponovna ocena
izpostavljenosti in analiza vzrokov se
izvedejo, če osnovne meritve ali ocena doz
pokažejo, da je verjetno, da so posamezniki
izpostavljeni efektivnim dozam, višjim od 6
mSv. Pomembno vlogo ima tudi izvajanje
izobraževanja in ozaveščanja prebivalstva
o radonu [15].

ZAKLJUČEK

IARC v zvezi z izpostavljenostjo UV-svetlobi,
kot najpomembnejšemu dejavniku
tveganja za nastanek kožnega raka, na
katerega lahko vplivamo, opozarja na
previdnost pri sončenju, ki naj bo, če že,
omejeno na čas pred deseto uro dopoldne
in po četrti uri popoldan. Za zmanjšanje
izpostavljenosti soncu je potrebno
uporabljati zaščitna oblačila, pokrivala in
očala ter kreme z ustreznim zaščitnim UV
faktorjem. Paziti je potrebno, da nas sonce
ne opeče, zlasti v otroštvu, saj je to eden
glavnih vzrokov za razvoj kožnega raka.
Tudi sončenje v solarijih ni varno, saj je
učinek podoben kot pri soncu, zato ga
odsvetujejo.

Radioaktivni plin radon prispeva več kot
40 % delež izpostavljenosti zaradi
ionizirajočih sevanj in je povzročitelj
vsakega desetega pljučnega raka. IARC
zato priporoča ozaveščanje prebivalstva o
tveganju zaradi izpostavljenosti radonu,
ugotavljanje koncentracij radona v bivalnih
in delovnih prostorih ter v primerih
ugotovljenih povišanih izpostavljenosti,
izvedbo ustreznih ukrepov, od
prezračevanja prostorov do gradbenih
posegov na objektih. Novogradnje na
področjih z visoko koncentracijo radona v
tleh, morajo biti projektirana in zgrajene
tako, da se prepreči prodiranje radona v
stavbo ali omogoči prisilno prezračevanje.
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Zveza slovenskih društev za boj proti raku
je z 11 regijskimi društvi med nevladnimi
organizacijami najstarejši in najpomembnejši
nosilec preventivnih dejavnosti na področju
rakavih bolezni. Ustanovljena je bila 1. marca
1984. Deluje v javnem interesu in ima status
humanitarne organizacije, ki ji ga je podelilo
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije z
odločbo HO-SDO-000/05, 16/8-2005.

Organi Zveze so:

• skupščina
• izvršilni odbor
• nadzorni odbor
• vzgojno-izobraževalna komisija
• disciplinska komisija.

Predstavnike izvolijo člani Zveze za dobo
štirih let.

Na skupščini 4. marca 2015, ki je bila volilna,
so bili v novo mandatno obdobje let izvoljeni

• v izvršilni odbor:

predsednica
prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.

podpredsednici
doc. dr. Mateja Krajc, dr. med.
Branka Drk, VMS

sekretarka
Amalija Zdešar

• v nadzorni odbor:

predsednica
Zvonka Truden

članici
Jadranka Vrh Jermančič, dr. med.
Urška Ivanuš, dr. med.

• v vzgojno-izobraževalno komisijo:

predsednica
prim. mag. Branislava Belović, dr. med

podpredsednica
Fani Čeh, univ. dipl. org.

članici
Katja Jarm, dr. med
Vladka Tomšič, univ. dipl. org., dipl. m. s.

• v disciplinsko komisijo

predsednica
Alenka Krenčič Zagode, dr. med.

člana
mag. Janez Strajnar, univ. dipl. soc.
Jelka Piškur, viš. m. s.

Naloge Zveze so opredeljene v 7. členu
Statuta. Temeljna naloga in delo Zveze in
društev za boj proti raku sta zdravstvena
vzgoja in osveščanje prebivalstva o rakavih
boleznih, pri čemer velja upoštevati, da se
je mogoče raku z zdravim načinom življenja
izogniti in ga uspešno zdraviti, če je odkrit
dovolj zgodaj.

V letu 2010 smo sprejeli že tretji desetletni
program dela Slovenija proti raku, s katerim
se Zveza želi pridružiti naporom sodobne
družbe pri obvladovanju raka. K temu nas
spodbujajo tudi zaključki in priporočila
številnih svetovnih in evropskih vladnih in
nevladnih organizacij. Svoje sodelovanje so
Zvezi s slovesnim podpisom programa
obljubili Onkološki inštitut Ljubljana,
Ministrstvo za zdravje RS, Inštitut za
varovanje zdravja RS (sedaj Nacionalni
inštitut za javno zdravje RS), Zavod RS za
šolstvo in Slovensko zdravniško društvo.
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Za uresničitev zastavljenih ciljev, smo delo
razdelili v naslednje programe:

I. Izobraževanje laične javnosti

II. Izobraževanje zdravnikov in drugih
zdravstvenih delavcev, študentov in
predavateljev zdravstvene vzgoje za
primarno preventivo

III. Priprava in izdajanje strokovnih gradiv

IV. Sodelovanje z regijskimi društvi za boj
proti raku. Sodelovanje in povezovalno
delovanje z drugimi društvi in sodelovanje s
sredstvi javnega obveščanja pri promociji in
pripravi izobraževalnih programov na
področju primarne preventive.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je
polnopravna članica Mednarodne zveze
za boj proti raku (L Union Internationale
contre le Cancer – UICC) in Evropske lige
za boj proti raku (European Cancer
Leagues – ECL).

V letu 1996 je bila Zveza z ukazom
predsednika Republike Slovenije 
(št. 996-01-10/96) odlikovana s Častnim
znakom svobode Republike Slovenije za
izjemne zasluge in petindvajsetletna
prizadevanja v boju proti raku ter za drugo
humanitarno dejavnost na tem področju.
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Za nami je 31. leto delovanja Zveze, ki je s
svojimi 11 regijskimi društvi med nevladnimi
organizacijami najstarejši in najpomembnejši
nosilec preventivnih dejavnosti na področju
rakavih bolezni. Izhodišče za delo Zveze in
društev je že od začetka devetdesetih let
Evropski kodeks proti raku. V letu 2014 je bil
že četrtič prenovljen in posodobljen.

Leto smo začeli z geslom Zdravje je življenje-
upoštevajte prenovljeni Evropski kodeks
proti raku.

To je bilo seveda tudi geslo Tedna boja
proti raku, ki je bil od 2.–6. marca 2015.

Začeli smo ga v sodelovanju z Onkološkim
inštitutom Ljubljana z dobro obiskano
novinarsko konferenco, na kateri smo
predstavili prenovljeni Evropski kodeks proti
raku. V torek, smo prav tako v sodelovanju
z Inštitutom pripravili Dan odprtih vrat
Onkološkega inštituta, kamor smo povabili
dijake in dijakinje Srednje poklicne šole
Ljubljana Bežigrad.

Slavnostno sejo Zveze in društev smo – kot že
leta poprej – pripravili na Ministrstvu za zdravje
RS. Udeležili so se je predstavniki javnega
življenja in društev s področja zdravstva.
Podelili smo plakete in priznanja zaslužnim
sodelavcem društev, SB Celje pa denar, ki
smo ga zbrali z novoletno akcijo slovenskih
podjetij in namenili za nabavo kolonoskopa.

Po končani Slavnostni seji smo imeli prvi
skupni sestanek s predstavniki regijskih
društev, na katerem smo potrdili in sprejeli
zaključni račun Zveze za leto 2014 ter
program dela za leto 2015, v nadaljevanju
pa še volilno konferenco.

V skladu s Statutom Zveze, smo volili nove
člane v organe in komisije. Uspelo nam je,
da se nam je pridružilo nekaj novih, mlajših

sodelavcev, s katerimi se veselimo dobrega
sodelovanja.

Društva za boj proti raku so se v četrtek
predstavila v okoljih, kjer delujejo, v petek
pa smo na Osnovni šoli Prežihov Voranc
Jesenice izžrebali učenke in učence,
podpisnike Slovesne obljube za nekajenje,
za nagradni izlet v Gardaland; tja smo jih
23. maja 2015 peljali 90. Ne le za učenke in
učence, celo za vse nas, ki šolsko akcijo
podpisovanja Slovesne obljube pripravljamo,
je izlet vedno znova izredno doživetje, čeprav
pri njem sodelujemo že vrsto let. Videti in
doživeti navdušenje, veselje, zadovoljstvo in
tudi hvaležnost, ki je danes že kar redka
vrednota, je dragocena nagrada za naše
opravljeno delo.
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Tudi tema letošnjega, že XXIII. seminarja ln
memoriam dr. Dušana Reje je bil novi
Kodeks. Seminar z naslovom Kaj sporoča
prenovljeni Evropski kodeks proti raku je bil
22. oktobra 2015 v predavalnici Onkološke
inštituta Ljubljana. Udeležilo se ga je 105 po -
slušalcev. Iz anketnih odgovorov, ki smo jih

prejeli, je razvidno, da so bili s temo in
organizacijo izredno zadovoljni. Vsa
predavanja smo natisnili v zborniku, ki so ga
prejeli vsi udeleženci, razdelili pa smo jih
tudi pa Zdravstvenih domovih in slovenskih
bolnišnicah.

Za posebnost seminarja je poskrbelo
Pomursko društvo za boj proti raku Murska
Sobota. Zvezi in vsem udeležencem
seminarja so podarili kratko, humorno in
poučno predstavo Gledališča KUC-KUC z
naslovo, Spodbujanje zdravega življenj -
skega sloga v zgodnjem starostnem
obdobju. Res odlična predstava s poučno
zgodbo! Prisrčna hvala vsem nastopajočim
in seveda Pomurskemu društvu za boj proti
raku iz Murske Sobote, ki ga že vrsto let
odlično vodi prim. mag. Branislava Belović,
dr. med.

Za pripravo in izvedbo seminarja se Zveza
še posebej zahvaljuje vsem svojim
podpornikom, ki ji že vrsto let finančno
pomagajo. Brez njihove pomoči seminarjev
ne bi mogli izvesti.

Tudi v šolskem letu 2015/2016 smo pripravili
šolsko akcijo podpisovanja Slovesne
obljube o nekajenju, ki so jo po šolah izvedli
v novembru. Gradivo za učenke in učence
od 5.–8. razreda je prejelo vseh 450 slovenskih
osnovnih šol. Obsegalo je zgibanko Življenje
je lepo- skrbim za svoje zdravje (71.412
izvodov), anketni vprašalnik, ki nam ga
izpolnjenega vrnejo in se s tem uvrstijo v
žrebanje in obrazec Slovesna obljuba
(71.156 izvodov), ki jo s podpisom razrednika
prejmejo vsi, ki se odločijo za nekajenje.
Sodelovali smo tudi s Policijskim sindikatom
Slovenije, ki je akcijo podpis Slovesne
obljube priporočil v svoji Otroški prometni
pobarvanki, izdani za osnovnošolce.

Z Zavodom RS za šolstvo smo za učitelje,
vzgojitelje, starše, ter učenke in učence,
pripravili več predavanj, na katerih smo
predstavili in poudarili nasvete Evropskega
kodeksa proti raku, poudarili pomen, ki ga
imajo okužbe s humanimi papilomskimi
virusi (HPV) za nastanek raka materničnega
vratu na eni strani in cepljenje proti tem
okužbam na drugi strani. Zavedamo se, da
se le dobro poučeni starši lahko zavestno
odločijo za cepljenje svojih hčera.
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Predavanja smo imeli na Osnovni šoli Brinje,
Grosuplje, Trebnje, OŠ Danile Kumar
Ljubljana in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
Udeležilo se jih je 480 slušateljev. Vsi so prejeli
tudi naša vzgojno-izobraževalna gradiva.

V Zvezi slovenskih društev za boj proti raku si
prizadevamo, da bi bilo delovanje Zveze in
regijskih društev čim bolj povezano. Srečali
smo se na skupnih sestankih, kjer smo
izmenjali izkušnje, se pogovorili o sodelovanju
in uskladili programe dela.

Društva delajo dobro in veliko. V svojih
okoljih jih dobro poznajo in zelo cenijo. To
dokazujejo tudi laskava priznanja, ki jih
prejemajo. Letos je Zlati znak mesta Maribor
za svoje delo prejela predsednica
Štajerskega društva za boj proti raku
Maribor, ga. Vera Feguš, dr. med., Društvo
za boj proti raku Velenje pa je prejelo
Priznanje za »Naj prostovoljno organizacijo«
v letu 2014 Mestne občine Velenje, oktobra
pa še najvišje občinsko priznanje za delo
društva Grb Mestne občine Velenje. –
Iskrene čestitke!

V letu 2015 smo posodobili in ponatisnili
vzgojno-izobraževalna gradiva in jih skupaj
z regijskimi društvi po vsej Sloveniji razdelili
več kot sto tisoč izvodov:

• Za zdrave dojke 24.625
• Najpogostejši raki pri ženskah 10.475
• ABC o HPV 1.900
• Najpogostejši raki pri moških 25.110
• Moški pregledujte si moda 5.950
• Spregovorimo o raku glave in vratu 700
• Kožni raki 1.900
• 12 nasvetov proti raku 30.750
• Zbornik seminarjev XXII, XXIII 721
• Poročilo o delu Zveze 

in društev 2014 505
izvodov

Skupno vsem, ki delamo v Zvezi in v društvih
je, da nam za nemoteno in še boljše izvajanje
programov vedno primanjkuje finančnih
sredstev. Žal moramo zaradi tega vsak
program vedno prilagoditi razpoložljivemu
denarju, kar seveda marsikateri program
osiromaši.

Sredstva pridobivamo na javnih razpisih FI
HO, Ministrstva za zdravje, občin, društva
tudi iz članarin, in z donacijami.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je že
vrsto let polnopravna članica Mednarodne
Zveze za boj proti raku (UICC) in Evropske
lige za boj proti raku (ECL). Letos se je
delovnega sestanka ECL v Luksemburgu
udeležila članica vzgojno-izobraževalne
komisije Zveze Katja Jarm, dr. med., (poročilo
je objavljeno na strani 35), letne skupščine
ECL v Belfastu pa podpredsednica Zveze
doc. dr. Mateja Krajc, dr. med., (poročilo je
objavljeno na strani 36).

Za konec misel našega predsednika vlade
dr. Mira Cerarja: »Ne bomo jamrali, ampak
se potrudili in kljub težavam, ki jih imamo,
skušali dobro in uspešno delati še naprej!«

Iskrena hvala vsem, ki nam pomagate
uresničevati zastavljene cilje!
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POROČILO O NOVOLETNI
AKCIJI 2014/2015
Amalija Zdešar

Akcija Namen – oprema Znesek v EUR*

1990/91 SPECIALNA OPREMA ZA HISTOPATOLOŠKI LABORATORIJ
za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.209

1991/92 RENTGENSKI APARAT ZA POVRŠINSKO ZDRAVLJENJE RAKA
za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.618

1992/93 ULTRAZVOČNI APARAT za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.646

1993/94 MAMOGRAF za Splošno bolnišnico Trbovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.195

1994/95 OPREMA ZA ENDOSKOPIJO IN RESPIRATOR
za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.144

1995/96 MAMOGRAF za ZD Ljubljana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.068

1996/97 MAMOGRAF za Mursko Soboto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.232

SONDA ZA ULTRASONOGRAF TOSHIBA za ZD Ljubljana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.580

1997/98 MAMOGRAF za Splošno bolnišnico Brežice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.691

1998/99 BIOANALIZATOR za Onkološki inštitut Ljubljana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.623

1999/00 APARAT ZA PLINSKO ANALIZO KRVI za Onkološki inštitut Ljubljana. . . . . . . . 21.038

2000/01 APARAT ZA BRAHITERAPIJO za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . 20.865

ULTRASONOGRAF za ZD Medvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.018

2001/02 DIGITALNI ULTRASONOGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.124

AVTOMATIZIRANA PREISKOVALNA MIZA,
oboje za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.252

2002/03 SISTEM ZA PREPREČEVANJE PRELEŽANIN za Onkološki inštitut Ljubljana . . . 37.556

2003/04 INFUZIJSKE ČRPALKE za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.729

2004/05 NIZKOENERGIJSKI LINEARNI POSPEŠEVALNIK
za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.413

2005/06 NIZKOENERGIJSKI LINEARNI POSPEŠEVALNIK
za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.470

Zveza slovenskih društev za boj proti raku
že od leta 1990 v novoletnih akcijah vabi
slovenska podjetja, naj namesto za božično
novoletne voščilnice namenijo denar za
nabavo opreme, ki izboljša obravnavo

bolnikov z rakom, v zadnjih letih predvsem
tistih, ki jih odkrijejo v presejalnih programih
ZORA, DORA, SVIT. To nalogo ohranjamo
tudi v tretjem desetletnem programu
svojega delovanja.



Akcija Namen – oprema Znesek v EUR*

2006/07 NAVIGACIJSKA SONDA GAMA za Onkološki inštitut Ljubljana . . . . . . . . . . . 27.103

2007/08 INFUZIJSKE ČRPALKE ZA DAJANJE KEMOTERAPIJE
za Hematološko kliniko UKC Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.960

2008/09 MIKROSKOP Z DIGITALNO KAMERO IN ZASLONOM
za Pediatrično kliniko UKC Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.493

2009/10 OPREMA za prvo hišo HOSPIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.830

2010/11 KOLONOSKOP za Gastroenterološko kliniko UKC Ljubljana . . . . . . . . . . . . . 35.108

2011/12 MIKROSKOP in KOLPOSKOP za Splošno bolnišnico Izola in
KOAGULATOR za Splošno bolnišnico Trbovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.657

2012/13 CITOLOŠKI DISKUSIJSKI MIKROSKOP S KAMERO
za Citološki laboratorij UKC Maribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.064

2013/14 ERGONOMSKI MIKROSKOP in ZAMRZOVALNA OMARA
z zmogljivostjo do -30° C – za Citološki laboratorij 
Onkološkega inštituta Ljubljana in
MODELI ZA UČENJE SAMOPREGLEDOVANJA DOJK IN MOD
za društva za boj proti raku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000

2014/15 KOLONOSKOP za Splošno bolnišnico Celje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.196
in
MODELI ZA UČENJE SAMOPREGLEDOVANJA DOJK IN MOD
za društva za boj proti raku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.048

* zaradi primerljivosti so zneski iz let, ko so bili zbrani še v SIT, preračunani v evre (1 EUR = 239,64 SIT)

V novoletni akciji 2015/2016 smo zbirali donacije
za nabavo diskusijskega mikroskopa s kamero
za Patocitološki oddelek Splošne bolnišnice
Novo mesto.

Vsem darovalcem se iskreno zahvaljujemo.

PREDAJA »ČEKA« ZA KOLONSKOP V CELJSKI BOLNIŠNICI

33



POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

34



alkohola in dnevnih količin zaužitega
alkohola ne omenja niti prenovljeni Kodeks.
Prikazala sem tudi primer dobre prakse –
kako uspešno širiti poznavanej Kodeksa:
slovenska televizijska hiša mi je posodila
video reklamo, kjer 12 priporočil
predstavljajo znani Slovenci. 

Nekateri predstavniki evropskih držav smo
imeli pri prevajanju težave z iskanjem
najustreznejših besedami, ki bi pomenile isto
kot angleški original. Belgijska predstavnica
je izpostavila, da priporočilo, da naj bi ne
uporabljali solarijev, kliče po sistemski
ureditvi dovoljenj za delovanje solarijev.
Slovenski poslanec v Evropskem
parlamentu, Lojze Peterle, je ustanovil
Koalicijo MAC (Members of Parliament
Against Cancer – Člani Parlamenta proti
raku); za prvo nalogo si je zadala širjenje
Kodeksa med ljudmi.

Sestanek smo zaključili s sklepi, da vse
države poskrbijo za prevod Kodeksa (sedaj
je na spletnih straneh IARC objavljenih že 22),
da poiščemo kar najboljše načine, kako
priporočila Kodeksa približati mladim in da
bo naslednji delovni sestanek v Belfastu.

PIKTOGRAMI VSAKEGA OD 12 PRIPOROČIL. 
LEVO SO IZ ANGLEŠKE, DESNO PA IZ SLOVENSKE RAZLIČICE KODEKSA

Aprila 2015 sem se udeležila delovnega
sestanka Evropske lige proti raku v Luksem -
burgu (ECL – European Cancer Leagues).
Delavnica je bila namenjena predstavitvi
nastajanja prenovljenih priporočil proti raku
(Kodeksa) in spletne podpore Kodeksa,
izmenjavi izkušenj predstavnikov držav s
prejšnjim Kodeksom in odzivu nekaterih
držav, ki so Kodeks že prevedle v materni
jezik.

Na delavnico je prišlo 15 udeležencev (4 so
bili navzoči s pomočjo telefonske
konferenčne zveze) iz trinajst držav: Belgije,
Finske, Nemčije, Litve, Islandije, Irske,
Slovenije, Španije, Poljske, Portugalske,
Nizozemske, Turčije in Združenega
kraljestva. S pozdravnim nagovorom sta nas
sprejela Michael Hübel, predstavnik
General nega direktorata za zdravje in
varnost hrane (službe Evropske komisije), in
predstavnica ECL, dr. Wendy Yared. Dr.
Joachim Schüz iz Mednarodne agencije za
raziskovanje raka (IARC – International
Agency against Cancer), ki je bil vodja
skupine za prenovo Kodeksa, je predstavil
novo podobo priporočil, meto diko, osebje
v delovni skupini in spremembe priporočil v
primerjavi s prejšnjo različico ter dodano
vrednost prenovljenih priporočil. Za
strokovno javnost je zelo uporabna
podpora na spletni strani Kodeksa, t.i.
poglavje Q&A, vprašanja in odgovori, kjer
so vsa priporočila podprta z znanstvenimi
dokazi.

Na delovnem sestanku sem predstavila
slovenski prevod Kodeksa (napravili smo ga
med prvimi!). Uporabili smo druge
piktograme, vsako izmed 12 priporočil smo
podkrepili z dodatnimi pojasnili. Na
sestanku so svetovali, da iz Kodeksa
umaknemo priporočila za dovoljeno
dnevno količino popitega alkohola. Za raka
namreč ni varne količine zaužitega

POROČILO Z DELOVNEGA
SESTANKA EVROPSKE LIGE
PROTI RAKU V LUKSEMBURGU
2015
Katja Jarm
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Evropska liga proti raku (European Cancer
Leagues – ECL) je med 9. in 13. novembrom
2015 organizirala več prireditev; udeležila
sem se delavnice, konference in skupščine.

Dan pred skupščino (12. novembra 2015) je
bila delavnica, namenjena prizadevanju,
kako združenja usposobiti za kar
najuspešnejše širjenje poznavanja priporočil
Evropskega kodeksa proti raku (Kodeks je v
Sloveniji bolj znan kot 12 nasvetov proti
raku) v prebivalstvu Evrope. Delavnica je
potekala v sproščenem vzdušju. Informatik
Barry Adams nam je prikazal, kako lahko
zveze in društva izpopolnimo svoje spletne
strani, da bodo uporabnikom prijazne in
informativne. Delavnico sta vodila David
Ritchie (ECL) in Satu Lipponen (Finska
zveza). Poudarila sta, kako zelo je
pomembno, da so spletne strani povezane
z drugimi, vendar le s takimi, ki so strokovno
zanesljivo verodostojne. Prav tako morajo
zveze in društva paziti, da informacije
podajo v preprostem jeziku, logično in
lahko razumljivo, in da strani sproti
posodabljajo. Zelo koristno jih je povezati z
družbenimi omrežji, vendar to zahteva
vsakodnevno delo in je zato za organizacije
veliko breme.

Delavnici je v popoldanskem času sledila
redna letna skupščina ECL. Skupščino je
odprla sedaj že prejšnja predsednica ECL,
Joan Kelly. Najprej smo odobrili zapisnik
lanske skupščine, ki je bila v Bratislavi.
Sledila so poročila delovnih skupin: Skupine
za podporo pacientom, Skupine evropskih
poslancev proti raku (MEPs Against
Cancer), EU Foruma (alkohol in prehrana
ter projekt CANCON), Skupine za Evropski
kodeks proti raku ter Skupine za nadzor
nad tobakom. Predstavili so se tudi
sodelavci ECL (odbor in tajništvo) s poročili
o svoji letni dejavnosti in finančnim
poročilom.

Prof. Veloso je napovedal konferenco
Zdravje in tobak, ki bo v Portu leta 2017,
prof. Godet pa konferenco UICC
Mednarodne zveze za boj proti raku
(L’Union Internationale contre le Cancer –
UICC), ki bo v Parizu leta 2016.

V nadaljevanju smo izvolili novo vodstvo
ECL. Novi predsednik zveze je Sakari
Karjalainen, podpredsednik pa je Vitor
Veloso.

Sakari Karjalainen (Finska zveza), 
novi predsednik Evropske lige proti raku

Vitor Veloso (Portugalska zveza),
podpredsednik

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV
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POROČILO S SKUPŠČINE
EVROPSKE LIGE PROTI RAKU V
BELFASTU
Mateja Krajc



Roisin Foster (Severnoirska zveza),
zakladnik

V odboru sta še:

Jacqueline Godet (Francoska zveza)

in

Elizabeth Hjorth (Danska zveza)

Po izvolitvi novega vodstva smo potrdili
sprejem Poljske zveze v ECL. 

Skupščino sta slavnostno zaprla stara
predsednica in novi predsednik ECL.

Petek, 13. november 2015, je cel bil v celoti
namenjen letni konferenci ECL, ki sta jo
napovedali bivša predsednica ECL, Joan
Kelly, in gostiteljica srečanja, Roisin Foster,
Severnoirska zveza. 

Konferenco je z udarnim predavanjem z
naslovom Pet najboljših zdravil proti raku
začel prof. dr. Joe O’Sullivan, profesor
radioterapije in onkologije, Belfast. Svoje
predavanje, ki je resnično pritegnilo
poslušalce, je zaključil s kratkim povzetkom:
najpomembnejše je vključevanje v
preventivne in presejalne programe za
preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka,
obravnava bolnikov v multidisciplinarnih
timih, vključevanje pacientov v raziskave in
njihovo soodločanje pri načrtovanju
zdravljenja. Sledila so predavanja o novih
vrstah zdravljenja ovarijskega karcinoma in
raka dojk. Predstavili so nam novosti na
področju raziskav okužb s HPV. V ločenem
predavanju se je predstavila Nemška zveza.
Sledilo je predavanje prof. dr. Michela
Colemana, profesorja epidemiologije z
Londonske šole higiene in tropske
medicine. Predstavil nam je neenakost v
preživetju rakavih bolezni (izsledke raziskave
CONCORD-2). Sledilo je še predavanje,
kako v preventivo zajeti izolirane skupine
prebivalstva (primeri Severne Irske).

Domov smo ponesli bistveno sporočilo:
državljanom Evrope je treba približati
sporočila Evropskega kodeksa proti raku.
Poznali naj bi jih vsi prebivalci Evrope.
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UČENKE IN UČENCI
SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOL
NA ODLOČNI POTI MED
NEKADILCE
Fani Čeh

Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo program
izvedli po sprejetem in dogovorjenem načrtu.
Ravnatelje osnovnih šol smo pisno povabili k
sodelovanju. Ko smo prejeli njihovo privolitev
k sodelovanju, smo s programom dobro
seznanil še razrednike sodelujočih razredov. V
novembru, ki je mesec preprečevanja
odvisnosti, smo vsem osnovnim šolam v RS
dostavili vse potrebno gradivo za učitelje in
učence. Učitelji so dobili pisni predlog, kako
opraviti tematsko učno uro z naslovom
Nekajenje je vrednota. S tem smo jim olajšali
prizadevanje motivirati učenke in učence k
odločitvi, da postanejo in ostanejo nekadilci.
V zgibanki za učence Brez cigarete v novo
tisočletje pa so bila vprašanja anketnega
vprašalnika, enaka kot lani. Po odgovorih
učencev se seznanjamo, koliko vedo o
škodljivosti tobaka za zdravje. Do 2. februarja
2015 smo prejeli odgovore od 16.980 učenk in
učencev iz osnovnih šol s področij vseh 11
regijskih društev. V Tednu boja proti raku, v
petek, 6. marca 2015, so v Osnovni šoli
Prežihovega Voranca na Jesenicah pripravili
inovativno tematsko prireditev. Po navodilih
učiteljev-mentorjev so jo v celoti izvedli in
vodili učenke in učenci. Izmed podpisnikov
Slovesne obljube so izžrebali 89 nagrajencev,
ki smo jih maja odpeljali na tradicionalni izlet
v zabaviščni park Gardaland.

Organizacija in izvedba izleta v Gardaland
postajata zaradi vse strožjih predpisov vedno
zahtevnejša, vedno težji so dogovori s šolami,
učitelji-spremljevalci, več je vprašanj staršev.
Hkrati so sodobni pubertetniki ranljiva
skupina, ki zahteva posebno pozornost v
zvezi z informiranostjo in varnostjo. Zaenkrat
nam s podrobnimi ustnimi in pisnimi pojasnili
in navodili – zlasti glede varnosti – še uspe
zadovoljiti vse, ki odločajo o izletu, da ga
lahko izpeljemo. Pri njem pa vztrajamo, ker je
za učence vedno res veliko doživetje,
njihovo zadovoljstvo ob koncu dneva pa za
nas, organizatorje, lepa nagrada.

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV
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Vzgoja za nekajenje je program, ki ga
Zveza izvaja že dolgo vrsto let, in to v
povezavi z Zavodom za šolstvo in vsemi
osnovnimi šolami. Z njim želimo doseči, da
bi se učenke in učenci na osnovi dokazanih
informacij in znanja, ki ga dobijo v času
organiziranega šolskega dela, zavestno
odločili in sprejeli nekajenje kot vrednoto.

Slovesna obljuba – učenci so cigaretam rekli ne

S podpisom se zavezujem,
da v šolskem letu 2014/15 ne bom

prižgal/a cigarete.



V vprašalnikih je bila tokrat rubrika predlogi
izpolnjena večkrat kot kadar koli poprej.
Učenci si želijo pogovora s strokovnjaki in
dobiti čim več odgovorov o vseh posledicah
kajenja. Obveščajo nas, da dekleta
posegajo po cigaretah bolj kot fantje in da
jim je treba dati prepričljivejše informacije o
škodljivosti kajenja za žensko telo. Naročajo
nam, naj pomagamo doseči, da bo več
televizijskih oddaj o škodljivih učinkih
tobakovega dima na telo mladostnika. Kot
vedno pa so nam tudi tokrat zagotovili, da je
izlet v Gardaland izjemna izkušnja in da naj
ostane nagrada tudi za prihodnjo generacijo.

Na področju vzgoje in izobraževanja
mladih, nam vsem ostaja še veliko dela.
Pomembno je, da se na teh poteh ne
utrudimo, združimo moči, upoštevajmo

pobude mladih, program dopolnimo in ga
s skupnimi močmi izvajajmo. Mladi morajo
začutiti, da nam za njih ni vseeno in da je
zdravje vrednota. Sama pa predlagam, da
v gradivu za šole v šolskem letu 2015/2016
obvezno priložimo sliko kadilski človek.
Mladi danes zahtevajo resnico in nas,
odrasle, ne sme več biti strah da vsa
resnica lahko mladim škoduje. Sodobna
šola vedno bolj potrebuje pomoč, prav na
področju dejanskih dokazov posledic rabe
in zlorabe tobaka, ki jih je dokazano
mogoče preprečiti z nekajenjem.

Žal za naš program proti kajenju kaže
zanimanje vse manj novinarjev. S svojim
poročanjem o njem bi sicer lahko prispevali
k skupnemu cilju – boljšemu zdravju
prebivalcev Slovenije.
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Dežne kaplje niso pokvarile zabave – Nagradni izlet v Gardaland
Ko so učenci sedmega razreda v začetku šolskega leta podpisali slovesno obljubo o
odpovedi kajenju, si zagotovo niso mislili , da jim bo ta podpis prinesel tako
prijetno presenečenje . V začetku maja so namreč trije učenci naše šole prejeli
sporočilo, da so prejeli nagradni izlet v Gardaland. Kljub temu da izbrani
učenci niso imeli možnosti izkoristiti nagrado, so razredničarke brez težav našle
tri nadobudne sedmošolce, ki so si adrenalinskega izleta močno želeli .

Deževno vreme, ki nas je pričakalo v zgodnjem sobotnem jutru, 23. 5., ni
pokvarilo našega razpoloženja. Kljub zelo zgodnji jutranji uri , iz Ljubljane smo
namreč odrinili ob peti uri zjutraj, je želja po zabavi rasla iz minute v minuto.
Na avtobusu nas je pozdravila prijazna gospa Fani in nam razdelila majice z
logom društva za boj proti raku. Majice smo takoj oblekli in se odločili , da jih
bomo ponosno nosili v podporo tistim, ki se borijo z rakom. Nekaj minut čez
deset smo prispeli pred velik zabaviščni park, pripravljeni na nepozabno
doživetje . Pred vhodom smo se predstavili; naši skupini sta se namreč pridružila
še Jaša in Jakob, učenca Osnovne šole Brežice . Peterica najpogumnejših si je
izbrala na karti rdeče obarvane elemente oziroma najbolj adrenalinske atrakcije
parka. Na sleherni napravi smo se izjemno zabavali , zato smo nekatere
preizkusili večkrat zapored. Ob enih smo se odpravili v restavracijo Aladdin ,
kjer smo napolnili želodčke in si nabrali novih moči . Takoj po kosilu smo
nadaljevali s svojim potepanjem med igrali; tudi dežne kaplje nas niso ustavile .
Raptor, Blue Tornado, Oblivion in drugi vlakci smrti so bili tako zanimivi , daje
popoldne kar prehitro minilo. Ob šestih smo se odpravili nazaj proti avtobusu in
šele takrat smo začutili rahlo utrujenost. Ko smo prišli do avtobusa, smo najprej
delili svoje občutke z ostalimi sopotniki , ki so prav tako navdušeno
pripovedovali o svojih izkušnjah . Pomalicali smo, naredili skupno fotografijo in
rešili anketo, nato pa smo se odpravili nazaj proti Ljubljani . Že po nekaj
kilometrih vožnje so naše oči postale težke in tako je pot minila kot bi trenil .
Zadovoljni in prijetno utrujeni smo opolnoči prispeli v Ljubljano ter se odpravili
vsak na svoj dom. Polni novih vtisov smo v ponedeljek zjutraj čudovito izkušnjo
delili s prijatelji in sošolci . Slike atraktivnih voženj, čudovite majice in
nepozabni spomini nas bodo še dolgo spominjali na izjemno pester sobotni dan .

Neža Ajda Gabrič, Anuška Zemljak, 
Leon Kmetič in učiteljica Sergeja



Zveza slovenskih društev za boj proti raku na
podlagi Pravilnika o plaketah in priznanjih vsako
leto podeli zaslužnim sodelavcem Zveze in društev
priznanja za njihov prispevek k njenemu delovanju.
Doslej je podelila:

ZLATO PLAKETO 
43 POSAMEZNIKOM IN 
2 PODJETJEMA

SREBRNO PLAKETO 
43 POSAMEZNIKOM IN 
4 PODJETJEM

BRONASTO PLAKETO 
85 POSAMEZNIKOM IN 
14 PODJETJEM

PISNA PRIZNANJA 
199 POSAMEZNIKOM IN 
94 PODJETJEM

častno članstvo 
leta 2003 gospodu Otmarju Bergantu,

leta 2004 prof. dr. Andreju Kocijanu, dr. med.,

leta 2005 prof. dr. Edvardu Glaserju, dr. med.,

leta 2008 prim. Juriju Usu, dr. med.

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

PLAKETE IN 
PRIZNANJA
Amalija Zdešar
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Na slavnostni seji Zveze dne 4. marca 2015
so priznanja in plakete prejeli:

priznanja
Tatjana Senegačnik, novinarka radia
Maribor

Drago Dervarič, direktor podjetja
Saubermacher, Komunala Murska Sobota

Mestna občina Celje

Osnovna šola Mala Nedelja

Šolski center Velenje, Šola za storitvene
dejavnosti

bronasto plaketo
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek

Ivan Molan, župan Občine Brežice

Posavski obzornik, Brežice

Policijska postaja Murska Sobota

srebrno plaketo
Metka Markovič, dr. med.

Darja Nabernik, univ. dipl. psih.

zlato plaketo
Jadranka Vrh Jermančič, dr. med.
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Breme raka se iz leta v leto veča ne le pri
nas, ampak povsod po svetu in postaja vse
pomembnejši javnozdravstveni problem. Za
obvladovanje te bolezni sta potrebni tako
skrb države kot dobra osveščenost
prebival stva. Osnovno področje delovanja
Zveze in regijskih društev za boj proti raku je
osveščanje laične in strokovne javnosti o
dejavnikih tveganja raka, možnostih
preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in
pomenu udeležbe v presejalnih programih
za raka. S pomočjo vrhunskih strokovnjakov
si prizadeva izobraziti vse večje število
družinskih zdravnikov, zdravstvenih delavcev,
učiteljev zdravstvene vzgoje in drugih, ki to
znanje posredujejo laični javnosti.

Program dela Zveze in društev smo si zastavili
s sprejetjem tretjega 10-letnega programa
dela za obdobje 2010–2019, ki je namenjen
izobraževanju otrok in mladostnikov, odras -
lega prebivalstva, zdravnikov, zdravstvenih
sodelavcev ter profesorjev in predavateljev
zdravstvene vzgoje, povezovanju s sorodnimi
društvi doma in v tujini in zbiranju denarja za
potrebe na področju obvladovanja raka.

POVEZOVANJE DELOVANJA REGIJSKIH
DRUŠTEV IN SODELOVANJE S SORODNIMI
ORGANIZACIJAMI DOMA IN V TUJINI

Zveza sodeluje z regijskimi društvi in vsemi
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
področju obvladovanja raka in promocije
zdravja, saj se zavedamo, da lahko le
skupaj dosežemo več. Naše sodelovanje
želimo v letu 2016 še okrepiti in mu dodati
nove vsebine. Redna izmenjava informacij
med Zvezo in vsemi društvi bo pripomogla k
večji učinkovitosti in naši povezanosti.

Zveza je že dolgo polnopravna članica
Evropske lige za boj proti raku (ECL) in bo
ostala tudi v letu 2016.

PROGRAM PREPREČEVANJA ZASVOJE -
NOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA MED OTROKI IN
MLADOSTNIKI V OSNOVNIH ŠOLAH

Program podpisovanja Slovesne obljube o
nekajenju v tekočem šolskem letu

Kajenju strokovnjaki pripisujejo okrog 20 %
smrti za rakom in je tudi ena od najbolj
razširjenih razvad. Po podatkih Nacionalnega
inštituta za javno zdravje začnejo učenke in
učenci kaditi že zelo mladi, zato je program
podpisovanja slovesne obljube namenjen
učenkam in učencem že od 5. pa vse do
9. razreda osnovne šole. 

Program pripravljamo skupaj z Zavodom RS
za šolstvo že več kot 20 let in je med mladimi
in njihovimi vzgojitelji še vedno dobro sprejet.
V novembru v šole pošljemo načrt učne ure,
kako naj se razrednik pogovori z učenci o
nevarnostih kajenja in o zdravem življenjskem
slogu. Pošljemo jim tudi obrazce izjave, na
katerih se učenke in učenci individualno s
podpisom zavežejo, da v tekočem šolskem
letu ne bodo prižgali cigarete. Hkrati s to
izjavo jim razredniki razdelijo tudi zgibanko z
naslovom Življenje je lepo – skrbim za svoje
zdravje. V njej so nasveti za skrb za zdravje.
Dodana ji je anketa, ki jo učenci izpolnjeno
vrnejo Zvezi. Izmed vseh respondentov v
Tednu boja proti raku na posebni prireditvi
v eni od osnovnih šol izžrebajo za dva velika
avtobusa učencev, ki jih Zveza v maju
odpelje na nagradni izlet v Gardaland.

Program ABC o HPV – zdrava spolnost

Slovenija je ena prvih evropskih držav, ki je
deklicam v 6. razredu osnovne šole omogo -
čila brezplačno cepljenje proti okužbam s
humanimi papilomskimi virusi (HPV), s čimer
prispeva k preprečevanju raka materničnega
vratu. Precepljenost je v povprečju majhna,
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manjša od 50 %, pa tudi med regijami so
precejšnje razlike. Po izkušnjah drugih držav
je za zvečanje precepljenosti pomembna
predvsem pravilna informiranost deklic in
njihovih staršev. 

Za učitelje, ki so dnevno v stiku z učenkami
in njihovimi starši, smo v Zvezi že v letu 2011
pripravili in začeli izobraževanje, da lahko
vodijo učne ure z učenci in laže in bolj
prepričljivo spodbudijo starše, da se
odločijo za cepljenje svojih hčera proti HPV.
Izdali smo tudi zgibanko z naslovom ABC o
HPV – abeceda o humanih papilomskih
virusih za deklice in njihove starše.

Tudi v letu 2016 bomo učitelje usposabljali
za poučevanje učenk in učencev o spolno
prenosnih boleznih, vključno o okužbi s HPV,
in o pomenu cepljenja proti HPV za prepre -
čevanje raka materničnega vratu. Tudi pri
tem programu bomo sodelovali z Zavodom
za šolstvo RS: za učitelje v osnovnih šolah
bomo pripravili seminarje in učne delavnice;
po šolah bomo za učitelje, učenke in
njihove starše delili zgibanko ABC o HPV.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA PREBIVAL -
STVA O PREPREČEVANJU RAKA IN
NJEGOVEM ZGODNJEM ODKRIVANJU

Preventivni programi so najpomembnejši
ukrep za zmanjšanje bremena raka, ki postaja
ne samo pri nas, ampak tudi drugje v svetu
vedno večji javnozdravstveni problem.

Najpomembnejši seznam ukrepov, ki naj bi ga
prebivalstvo upoštevalo, da bi se zbolevnost
za rakom zmanjšala, je Evropski kodeks proti
raku. Evropska komisija in Mednarodna
agencija za raziskovanje raka sta Kodeks
posodobili jeseni 2014. V Zvezi smo poskrbeli
za prevod, v letu 2016 si bomo prizadevali
za to, da bo prenovljeni Kodeks dosegel
čim večji delež prebivalstva.

Vsi naši programi so namenjeni spodbujanju
prebivalstva, da se odloči za zdrav življenjski
slog, za udeležbo v presejalnih programih
DORA, ZORA in SVIT, ter seznanjanju s prvimi
znaki bolezni. Cilj programa je zmanjšati
zbolevnost in umrljivost za rakom za 15 %.

Delujemo celo leto, še posebej pa smo dejavni
v Tednu boja proti raku, ki je vsako leto v

prvem tednu meseca marca in je namenjen
vsej slovenski javnosti. Vzgojno-izobraževalno
delo za posamezne ciljne skupine v obliki
seminarjev in učnih delavnic, ki jih vodijo
strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana,
bo nato potekalo vse leto.

IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV,
ZDRAVST VE NIH DELVCEV, ŠTUDENTOV
IN PREDAVATELJEV ZDRVSTVENE
VZGOJE O RAZNIH VIDIKIH
OBVLADOVANJA RAKA

V zadnjih letih zboli za rakom blizu 14.000
Slovencev, umre pa jih okoli 6.000, vendar
je med nami tudi več kot 90.000 ljudi, ki so
bili kdaj koli zdravljeni zaradi ene od rakavih
bolezni. Zavedamo se, da je za obvladovanje
rakavih bolezni potrebna skrb države in
velika osveščenost vsega prebivalstva. 

Pri osveščanju laične javnosti imajo zelo
pomembno vlogo vsi zdravstveni delavci
na primarni ravni zdravstvenega varstva in
delavci v šolstvu. V Zvezi si zato že vrsto let s
pomočjo vrhunskih strokovnjakov prizade -
va mo dodatno izobraziti večje število
družinskih zdravnikov, zdravstvenih delavcev
in učiteljev zdravstvene vzgoje o možnostih
primarne in sekundarne preventive raka,
zato da to znanje predajajo laični javnosti.
V ta namen bomo v letu 2016 pripravili že
XXIV. Seminar »In memoriam dr. Dušana Reje«,
ki bo tradicionalno v mesecu oktobru.
Izobraževalne seminarje bomo organizirali
tudi za regijska društva za boj proti raku.

ZBIRANJE DENARJA ZA URESNIČEVANJE
PROGRAMOV IN DELOVANJE ZVEZE IN
ZA DRUGE POTREBE NA PODROČJU
OBVLADOVANJA RAKA

Za delovanje pridobiva Zveza denar na
javnih razpisih (FIHO, MZ) in od donatorjev
ter sponzorjev.

Že od leta 1990 v novoletni akciji zbiramo
denar za nabavo medicinske opreme za
izboljšanje obravnave bolnikov z rakom. Ker
je naše delovanje usmerjeno predvsem v
primarno in sekundarno preventivo raka,
želimo z zbranimi sredstvi podpreti
presejalne programe. Novoletno akcijo
bomo izpeljali tudi v letu 2016.
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GORENJSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU
Predsednik: Branimir Čeh, dr. med.
Zdravstveni dom Jesenice
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LJUBLJANSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU
Zaloška 2, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/587 96 04
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Predsednica: Vera Feguš, dr. med.
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Predsednik: doc. dr. Marko Vudrag, dr. med.
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GORICA, Tel.: 05/330 86 01, faks: 05/330 86 08,
GSM: 051 267 141
E-naslov: marko.vudrag@nijz.si,
damjana88@hotmail.com

DOLENJSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU
Predsednica: Anica Kurent, dr. med.
Rozmanova ul. 30, 8000 NOVO MESTO
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E-naslov: ddbrnm@siol.net,
anica.kurent@gmail.com
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drk.branka@gmail.com
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Da je incidenca raka zelo v porastu,
vidimo vsi vsak dan v svojem okolju.
Neodvisno od napredka medicine pa se
moramo vprašati, kaj sami, v okviru lastnih
možnosti, lahko storimo, da zmanjšamo
breme bolezni.

Leto 2015 se je za društvo začelo s 96. sejo
izvršnega odbora, kjer je bila glavna tema
program dela, pridobivanje novih članov in
iskanje novega blagajnika, saj je
dolgoletna blagajničarka podala odstopno
izjavo. Delo je prevzela ena izmed članic
izvršnega odbora.

V Zdravstvenem domu Brežice je bila v
februarju za Občino Brežice izvedena
delavnica samopregledovanja dojk, enaka
delavnica je bila v marcu organizirana tudi
v Podčetrtku za Aktiv kmečkih žena
Podčetrtek. V tednu boja proti raku v
začetku marca je bil v avli urgence Splošne
bolnišnice Brežice in Zdravstvenem domu v
Sevnici postavljen model dojk z brošurami.

V Termah Čatež smo v mesecu marcu imeli
tradicionalno spomladansko srečanje
članov društva, ki je potekalo hkrati s
skupščino društva, kjer so bila predstavljena
letna poročila 2014 in načrti dela za
letošnje leto. Na poročila ni bilo nobenih
pripomb, pa tudi načrti so bili sprejeti
soglasno.

V letu 2015 smo dobili novo, posodobljeno
zgibanko 12. priporočil, ki je hkrati
poslanstvo vseh DBPR in temelj primarne
preventive.

Nekaj pa smo med priporočili pogrešali …
Ko kdo zboli, pogosto rečemo, ta je zbolel
za rakom sigurno zaradi STRESA! Da,
kronični stres je v sodobnem načinu življenja
povezan z nastajanjem mnogih bolezni,
tudi raka … Številne raziskave so v zadnjih

30 letih pokazale, da so kronični stres,
psihične preobremenitve, utrujenost in
pomanjkanje socialne podpore ključni
dejavniki, ki vodijo v narušeno duševno
zdravje, bolezen in tudi v napredovanje raka.

In za ta pomembni nevarnostni dejavnik
med 12 priporočili ni nasveta. Zato smo na
svoje tradicionalno spomladansko srečanje
v Termah Čatež povabili prof. dr. Vesno
Švab, ki nam je spregovorila o raku in
duševnem zdravju. Le-to je še kako
pomembno v nastanku in poteku bolezni,
za zbolelega in tudi za vse, ki v procesu
zdravljenja sodelujejo.

Ob tej priliki smo navzoče obvestili o
dobitnikih bronastih plaket za delo v boju
proti raku v naši regiji. Prejeli so jih Občina
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Brežice, Občina Podčetrtek in Posavski
obzornik. Na kratko je bilo nato predstavljeno
delo Hospica, ki je imel pred dvorano
postavljeno tudi manjšo stojnico. V zaključku
je nastopil zbor iz Bistrice ob Sotli in z ubranim
petjem ublažil stres vsakdanjika.

V mesecu maju je bila v Sevnici ob Tednu
Rdečega križa postavljena stojnica društva
skupaj z modelom črevesja iz programa
Svit. V maju je prav tako v Sevnici potekalo
regijsko tekmovanje Civilne zaščite, z
modelom dojk in brošurami. Udeležila se ga
je podpredsednica društva, ki je podala
tudi izjavo za radio.

Septembra smo imeli še eno delavnico
samopregledovanja dojk, in sicer na Kostaku
v Krškem, oktobra pa na Upravni enoti Krško.

V Mladinskem centru Brežice je 26. oktobra
2015 potekal Dan invalidov in bolnikov
občine Brežice, ki smo mu prispevali
poučevanje samopregledovanja in delili
tiskano gradivo.

V septembru je v Dolenji vasi pri Krškem
potekala predstavitev knjige Darje Molan.
Sodelovala je tudi predsednica našega
društva, saj je Darji s svojo podporo od

začetka bolezni stala ob strani. Darja je
knjigo spisala po svojih blogih. Želi ozavestiti
in pomagati, tudi z dodanimi strokovnimi
članki. Na dogodek smo prinesli tudi model
dojk in mod, na voljo so bile tudi brošure.
Glede na to, da je Darja kasneje imela po
Sloveniji še več predstavitev svoje knjige, je
bilo dogovorjeno, da ji društvo priskrbi model
dojk in brošure, ki jih bo imela zraven.

Jeseni je izšla še ena knjiga, in sicer
Diagnoza, ko zastane dih, avtorice Marije
Hrvatin. Knjiga je pričevanje ambasadorke
programa Svit, saj ji je, lahko rečemo, prav
ta program rešil življenje. Glede na dejstvo,
da obe omenjeni knjigi govorita o raku in
nagovarjata k pravočasnemu odkrivanju
bolezni ter poudarjata preventivo, so se
članice izvršnega odbora dogovorile, da
bodo podprle obe avtorici z nakupom
njunih knjig, saj sta lahko primerno darilo ob
različnih priložnostih.

V Rožnatem oktobru smo s stojnicami,
modeli dojk in s tiskanimi gradivi opozorili na
raka dojk. V novembru smo najprej (3. 11.)
sodelovali pri predstavitvi knjige Darje
Molan v sevniški knjižnici, 18. 11. pa smo se
udeležili promocije programa Svit v ZD v
Sevnica. Znova smo si lahko ogledali model
črevesa in s predstavljanjem obeh knjig
navzočim utrjevali zaupanje v program Svit.

V Termah Čatež smo 20. novembra
organizirali redno jesensko srečanje članov
društva. Predsednica je predstavila
tematiko iz XXIII. seminarja »In memoriam
dr. Dušana Reje« - Kaj sporoča prenovljeni
Evropski kodeks proti raku. Osrednje
predavanje je imela doc. dr. Mateja Krajc z
naslovom Dojenje, hormonska zdravila in
drugi dejavniki tveganja za nastanek raka
dojk. Predstavila pa je tudi delovanje
ambulante za genetsko svetovanje na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Srečanje je popestril del dekliškega
pevskega zbora La vita iz Bistrice ob Sotli,
nato pa je bila na vrsti predstavitev knjige
Darje Molan z naslovom Vem, da zmoreš,
Darja. Predstavitev je vodila članica
izvršnega odbora, ki je že tudi v Podčetrtku
v okviru bralnih večerov organizirala
srečanje z avtorico. Z Darjo sta prehodili pot
od trenutka, ko je zatipala bulico na dojki,
do trenutka, ko lahko Darja stoji pred nami s
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svojo knjigo, vesela, da je živa in zdrava in
zna ceniti vsak trenutek svojega življenja.

Z Zgodovinskim arhivom Celje je bila
sklenjena darilna pogodba za 20 let za
gradivo društva, ki ga trenutno ne
uporabljamo več, je pa zanimiv za
zgodovinarje. Gradivo so odbrali in ga
natančno popisali, dogovorjeno pa je bilo,
da ne bo na voljo javnosti.

Dejavnosti leta 2015 smo članice izvršilnega
odbora društva zaključile 5. decembra 2015
v Hotelu Union v Ljubljani na srečanju
izvajalcev in promotorjev programa Svit.
Podpredsednica društva, ga. Vladimira
Tomšič, je ob tej priliki prejela zahvalno
listino za prizadevanje pri promociji
programa Svit, saj je sevniška občina prva v
Posavju in druga v celjski regiji po odzivnosti
v programu Svit.

Pozdravljamo sodelovanje z nekaterimi
podjetji in občinami, ki sprejemajo naše
ideje in s tem prispevajo za preventivo
svojih zaposlenih in občanov.

Ne vem, če se zavedamo, kako velika
podpora so državni presejalni programi
DORA; ZORA in Svit. Na DORO v Posavju še
vedno čakamo, že sedem let (od 2008), je
pa dobra novica, da se bo program Svit
podaljšal do 74. leta starosti.

Naj zaključim, odgovoren odnos do
lastnega zdravja je prava pot k zdravju. V
teh kriznih časih pridobiva na pomenu.
Preventiva je dolgoročna naložba, ki se
zagotovo obrestuje!

Alenka Krenčič-Zagode, dr. med.,
predsednica
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V letu 2015 smo na Celjskem pridobili nov
kolonoskop in izpeljali mnoge preventivne
prireditve, na katerih smo ljudi seznanjali z
zdravim načinom življenja, s pomenom
zgodnjega prepoznavanja in odkrivanja
rakavih bolezni. Večinoma smo delovali v
povezavi z Območno enoto Celje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Imamo odlične rezultate v nacionalnem
programu Varno s soncem, saj je bilo lani
vanj vključenih že več kot 55.000 otrok.
Uspešno večamo odzivnost vabljenih v
preventivni program Svit. Že sedmo leto
smo izvedli regijski projekt Rak dojke –
problem sodobnega življenja. Kot dober
rezultat različnih preventivnih prizadevanj,
pridruženih državnemu programu ZORA,
prepoznavamo znatno manjšo
obremenjenost z rakom materničnega
vratu v celjski regiji. Ključne pri našem delu
so informacije – kako jih približamo ljudem
in katere so jim lahko v pomoč.

Skupaj z zdravstvenovzgojnimi centri v
celjski regiji, ki delujejo v okviru zdravstvenih
domov, smo v letu 2015 v 25 krajih in mestih
v zdravstveni regiji Celje organizirali
celodnevne promocije programa Svit,
podprte z napihljivim modelom debelega
črevesa. Preventivnih dogodkov, na katerih
smo zdravstveni strokovnjaki zainteresirane
krajane informirali o zdravju, zdravem
življenjskem slogu in preprečevanju raka, se
je udeležilo več tisoč ljudi.

Teden boja proti raku, od 3. do 5. marca
2015, z geslom Zdravje je življenje –
upoštevajte prenovljeni Evropski kodeks
proti raku! – smo v sodelovanju z Območno
enoto Celje Nacionalnega inštituta za
javno zdravje, Zdravstvenim domom Celje,
JZ Socio – projektno pisarno Celje Zdravo
mesto in Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Celje obogatili z vrsto promocijskih
aktivnosti v Citycentru Celje:
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• v torek, 3. marca 2015, smo spodbujali
nekajenje s prikazom modela pljuč kadilca
in nekadilca in ljudi seznanjali s škodljivimi
učinki pitja alkohola

• v sredo, 4. marca 2015, smo poučevali
samopregledovanje dojk in mod na učnih
modelih

• v četrtek, 5. marca 2015, smo propagirali
zdravo prehrano, ljudem ponujali zdrave
prigrizke in kuharske recepte.

Že sedmo leto zapored smo izvedli program
Rak dojke – problem sodobnega življenja, ki
ga je tudi tokrat podprla Mestna občina
Celje. Olga Nezman, višja medicinska
sestra, je imela sedem štiriurnih predavanj z
delavnico. Ti dogodki so bili v letu 2015
namenjeni predvsem občankam in
občanom Mestne občine Celje, zaposlenim
in dijakinjam ter dijakom celjskih srednjih šol.
Predavanja in delavnice o raku dojk smo
imeli še v Šentjurju, na Srednji šoli za
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje,
v Regijskem centru medgeneracijskega
druženja Celje, na srednji ekonomski šoli v
Celju (enkrat za učitelje, drugič za dijake in
dijakinje) in v Društvu kmetic Mavrica
Šentjur. Udeležence in udeleženke smo
seznanili z osnovnimi informacijami o
bolezni, nevarnostnimi dejavniki, načini
odkrivanja in zdravljenja bolezni. Na učnem
modelu smo učili samopregledovanje dojk
in predstavili preventivni presejalni program
Dora. Izobraževanj se je udeležilo 188 ljudi,
od tega 130 žensk in 58 moških, in to vseh
starostnih skupin.

V Rožnatem oktobru (svetovnem mesecu
boja proti raku dojk) smo skupaj z Europo
Donno, Slovenskim združenjem za boj proti
raku dojk, Območno enoto Celje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter
JZ Socio – projektno pisarno Celje Zdravo
mesto izvedli preventivno akcijo v
Citycentru Celje. S pomočjo učnega
modela dojk smo obiskovalce stojnice
seznanjali s pomenom in tehniki
samopregledovanja dojk.

V mesecu novembru, na martinovo (11. 11.),
smo se priključili akciji Otroci za varnost v
prometu. Z otroki smo voznike seznanjali s
posledicami uživanja alkohola v prometu v

šestih krajih v regiji. Policisti so ustavili
voznika, opravili kontrolo dokumentov in
alkotest, potem pa sta k vozniku pristopila
otroka in mu podarila risbo otroške dlani s
sporočilom ter zgibanko o alkoholu; vozniku
sta zaželela varno vožnjo brez alkohola, mi
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pa smo vozniku izročili še zgibanko Evropski
kodeks proti raku – 12 nasvetov proti raku.

Tako v Društvu za boj proti raku regije Celje
kot v naši krovni ustanovi, Zvezi društev za
boj proti raku Slovenije, smo tudi v letu 2015
podprli program Varno s soncem. Program,

katerega nosilec je Nacionalni inštitut za
javno zdravje, je postal od leta 2007 dobro
prepoznaven v vrtcih po vsej državi. Leta
2010 smo ga prenesli tudi v osnovne šole.
Geslo je bilo leta 2015 enako kot leto
poprej: Obleka z rokavi sonce ustavi. Med
pravili zaščite pred soncem smo v tem letu
še posebno pozornost namenili izbiri
primernih oblačil in zaščiti oči. Veseli nas,
da je bilo v letu 2015 število v program
prijavljenih največje doslej: sodelovalo je
več kot 55.000 otrok (skoraj 39.000
predšolskih in več kot 16.000 šolarjev). O
preventivi je bilo poučenih še bistveno več
otrok, saj vrtci v progam velikokrat prijavijo
le nekaj oddelkov, v praksi pa z njegovo
vsebino seznanijo in tudi zaščitne ukrepe
upoštevajo vsi. Vizija programa Varno s
soncem ostaja enaka: ciljno populacijo
opozoriti na škodljive posledice delovanja
sončnih žarkov na zdravje in jo seznaniti z
ukrepi, s katerimi je mogoče te posledice
učinkovito preprečiti ali vsaj zmanjšati.
Predvsem želimo sodelujoče in po njih še
druge spodbuditi, da preventivne ukrepe
tudi dosledno udejanjajo v praksi.
Dolgoročni cilj je spremeniti odnos
prebivalcev Slovenije do izpostavljanja
sončnim žarkom, z doslednim zaščitnim
ravnanjem pa bomo zmanjšali oziroma
zaustavili naraščanje števila primerov
kožnega raka v Sloveniji.

Veseli nas, da se na področju
obvladovanja raka materničnega vratu
kažejo spodbudni rezultati večletnega
načrtnega spodbujanja preventive, še zlasti
delovanja državnega presejalnega
programa ZORA. Tudi v celjski regiji se je
umrljivost za rakom materničnega vratu v
dvanajstletnem obdobju, od leta 2003 do
leta 2014, znatno zmanjšala. Tako v regiji
kot v Sloveniji število novih primerov tega
raka upada, v celjski regiji za več kot 50 %,
medtem ko je bila celjska regija poprej z
rakom materničnega vratu celo bolj
obremenjena kot druge! Za spodbudne
rezultate so zaslužni tako nosilci kot vsi
izvajalci programa ZORA in seveda vse
ženske, ki se odgovorno odzivajo na vabila
iz programa in se udeležujejo preventivnih
ginekoloških pregledov. V društvu si
prizadevamo, da bi bila takih čim več.

V Društvu za boj proti raku regije Celje se
zahvaljujemo vsem posameznikom in
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organizacijam, ki so nam s svojim
sodelovanjem omogočili, da smo v
minulem letu dosegli zastavljene cilje. Na
slavnostni seji Zveze društev je Mestna
občina Celje prejela priznanje in zahvalo
Zveze društev za boj proti raku, saj že vrsto
let finančno podpira delo našega društva.
Z njeno pomočjo lahko organiziramo
brezplačna predavanja in delavnice.
Primer dobre prakse je program Rak dojke –
problem sodobnega življenja; v njegovem
okviru smo od leta 2009 do konca leta 2015
opravili že 47 izobraževanj, ki se jih je
udeležilo več kot 850 ljudi. Mestna občina
Celje se z odgovorno držo pridružuje
idejam, dejavnostim, strokovnjakom in
mreži ljudi, ki si prizadevamo za zmanjšanje
bremena raka.

Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., članica
prim.dr. Ivan Eržen, dr. med., predsednik
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Obalno društvo za boj proti raku je v letu
2015 velik del svojih aktivnosti namenilo zdaj
že tradicionalnemu projektu, ki poteka na
srednjih šolah obalne regije Dijak dijaku, v
boju proti raku. Po vseh teh letih so srednje
šole vzele projekt za svojega. Mentorji v
šolah v sodelovanju s člani društva skrbno
vodijo projekt, ki ga izvajajo dijaki:
osveščajo dijake (sošolce) o raku ter o
samopregledovanju za zgodnje odkrivanje
raka dojk in mod.

V Tednu boja proti raku smo organizirali
promocijo 12 nasvetov proti raku. K
sodelovanju na prireditvi smo povabili
strokovnjake Tomaža Jakomina, dr. med., s
predavanjem o raku debelega črevesa in
danke ter psihologinjo in psihoterapevtko
Darko Verbič s predavanjem o naših

prepričanjih o raku in strahu pred njim.
Predavanji sta bili odlično obiskani, srečanje
pa je omogočilo tudi sproščen pogovor o
delu Obalnega društva in zbiranje idej za še
učinkovitejše prihodnje delo.

Predstaviti teme o raku in o samopregledo -
vanju čim več ljudem, zlasti mladim, je bilo
vodilo ob v Rožnatem oktobru. Organizirali
smo sklop predavanj o raku dojke na
Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.
Predavanja so bila namenjena zlasti
pedagoškim delavcem Obalne regije ter
študentom in zaposlenim na Pedagoški
fakulteti. Poleg predavanj strokovnjakov je
bilo izredno zanimivo pričevanje članice
skupine za samopomoč, ki se je z rakom
dojke tudi sama spopadla. Povedala nam
je svoje osebne izkušnje o tem, kako se z
boleznijo sprijazniti, se z rakom spopasti in
ga tudi premagati.

Ob dveh večjih prireditvah, ki jih velja
izpostaviti v preteklem letu, so se zvrstila
številna predavanja članov društva –
predavali smo povsod, kamor so nas povabili:
v krajevnih skupnostih, na fakultetah, v
podjetjih ali samo skupinam, ki so se zbrale
in želele slišati kaj več o raku. S stojnicami,
založenimi s promocijskim gradivom, in
modeli za samopregledovanje smo se
udeleževali promocij zdravja na Obali,
nekatere od njih smo tudi sami organizirali.
Pri tem smo dobro sodelovali zlasti s
študenti Fakultete za vede o zdravju
Univerze na Primorskem in s članicami
skupine za samopomoč. Sredstva javnega
obveščanja Obalne regije redno spremljajo
vse naše aktivnosti in o njih poročajo.

Ker je vse težje dobiti denar za delovanje
društev, smo posebno pozornost namenili
kandidiranju na različnih razpisih za projekte.
Tako smo bili v letu 2015 s projektom Dijak
dijaku v boju proti raku uspešni na razpisu

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

OBALNO DRUŠTVO ZA BOJ
PROTI RAKU

52

NA VSEH PREDAVANJIH PRIPRAVIMO TUDI PRAKTIČNI PRIKAZ 
SAMOPREGLEDOVANJA DOJK IN MOD



ČESTITKE DOLGOLETNI PREDSEDNICI OBALNEGA DRUŠTVA ZA BOJ PROTI RAKU 
JADRANKI VRH JERMANČIČ ZA ZLATO PLAKETO

Luke Koper. Z Luko Koper zelo dobro
sodelujemo. V Luki Koper smo pripravili Dan
zdravja, prispevke o raku pa objavljamo v
njenem glasilu.

V letu 2015 smo zadovoljni z opravljenim v
letu 2015 in veseli novih pridobitev: od
Zveze društev za boj proti raku smo dobili
modela dojk in mod, kar nam bo
omogočilo še širše delovanje. Za večjo
prepoznavnost, zlasti na stojnicah, smo
pridobili pano z lastnim logotipom. Na ta
način smo postali vidni, ali – kot bi rekli
mladi – zdaj res obstajamo. Imamo svoj
profil na družbenem omrežju Facebook in
upam, da se bomo tudi starejši naučili kaj
novega in se tako približali mladim
generacijam.

Še posebej pa smo ponosni, da je dobila
predsednica Obalnega društva Jadranka
Vrh Jermančič, dr. med., zlato plaketo,
najvišjo nagrado, ki jo za dolgoletno
nesebično delo pri osveščanju o raku
podeljuje Zveza društev za boj proti raku.
Iskrene čestitke in hvala za ves trud!

Zahvaljujem se vsem članom našega
društva za njihovo delo in prizadevanje,
vsem našim donatorjem za pomoč in
novinarjem za pripravljenost in podporo,
kadar koli smo jo potrebovali.

Prof. dr. Andrej Cör, dr. med., predsednik
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Gorenjsko društvo za boj proti raku je
skupaj z Osnovno šolo Prežihovega
Voranca Jesenice s ponosom gostilo
letošnjo prireditev Vzgoja za nekajenje.
Žrebanje udeležencev izleta v Gardaland
med učenci, ki so podpisali izjavo, da v
tekočem šolskem letu ne bodo prižgali
cigarete, je bilo po dolgem času spet na
Gorenjskem. Učenci in učitelji so se za
prireditev izjemno potrudili, samo žrebanje
pa zaradi dragocenosti nagrade, zelo
motivacijska za številne naše osnovnošolce.

V tednu boja proti raku smo skupaj z
Zdravstveno vzgojnim centrom Jesenice v
Zdravstvenem domu Jesenice že tretje leto
zapored organizirali stojnico z možnostjo
učenja samopregledovanja in mimoidočim
predstavljali novi Evropski kodeks proti raku,
z  geslom Zdravje je življenje – upoštevajte
Evropski kodeks proti raku. V sodelovanju z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje
(NIJZ), Izpostava Kranj, je Alenka Hafner, dr.
med., spec. javnega zdravja, poslala
ažurne informacije o stanju raka na
Gorenjskem vsem zdravstvenim ustanovam
na Gorenjskem. Prav tako je aktivno
predstavljala presejalne programe Svit,
ZORA in DORA v oddajah na radiju Sora in
radiu Triglav ter študentom Fakultete za
zdravstvo Jesenice.

V juniju 2015 je na Jesenicah zopet
potekala prireditev Pomagajmo si za
zdravo življenje. Tokrat smo imeli stojnico
Gorenjskega društva za boj proti raku pred
Centrom za socialno delo Jesenice. Učili
smo samopregledovanje, promovirali
presejalne programe in Evropski kodeks
proti raku. Prav tako v juniju smo skupaj z
ZVC Jesenice priredili zdravstvenovzgojno
delavnico Boj proti raku v župnišču Jesenice.

V tednu mobilnosti, septembra 2015, smo
na glavnem trgu v Kranju skupaj z NIJZ
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Kranj, obis kovalcem delili zdravstvenovzgojne
nasvete in jih učili samopregledovanja na
modelih.

Posebno dejavni smo bili v Rožnatem
oktobru. Že standardno smo s stojnico Boja
proti raku dojk sodelovali skupaj z
Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Jesenice,
mimoidočim in vsem zaposlenim
Zdravstvenega doma pritrjevali rožnate
pentlje, jih osveščali o raku v Hiši sreče na
Jesenicah (prostovoljci iz društva Up in Ejga
za lepše Jesenice in ženske iz skupine ročnih
del Razkrite roke). V sodelovanju z NIJZ
Kranj smo delili promocijske tiskovine,
postavili smo informativni pano, delili
rožnate pentlje in učno gradivo v avli NIJZ
Kranj. Poudarjali smo, kako pomembno je
samopregledovanje dojk.

V organizaciji Gasilske zveze Slovenije je
bilo konec novembra v Kranjski Gori
srečanje slovenskih gasilk. Veseli smo, da so
pokazale interes za osveščanje v boju proti
raku dojk. Postavili smo jim stojnico, na
kateri smo delili zdravstvenovzgojno
gradivo in nudili možnost učenja
samopregledovanja dojk. Stojnico je
obiskalo več kot 40 slovenskih gasilk.

Vse leto skrbimo, da je tiskano gradivo
Zveze slovenskih društev za boj proti raku
vedno na voljo obiskovalcem zdravstvenih
ustanov, v osnovnih šolah in na ostalih
krajih, kjer je veliko ljudi iz naših ciljnih
skupin. Redno sodelujemo s sredstvi
javnega obveščanja, tako z radijskimi
postajami kot z lokalnimi časopisi.

Ksenija Noč, dipl. m. s.
Branimir Čeh, dr. med., predsednik

55



Delo v Društvu za boj proti raku Štajerske-
Maribor temelji na vsebini Tretjega
desetletnega zdravstvenovzgojnega
programa (2010–2019) za zmanjševanje
zbolevnosti in umrljivosti za rakom.

Evropski kodeks proti raku 2014, ki je vodilo
pri našem delu, je prinesel dvanajst
nasvetov proti raku –nasvetov za zdravo
življenje, ki bo zmanjšalo ogroženost s to
boleznijo. Večina novih nasvetov je taka,
da njihovo upoštevanje ne manjša le
grožnje raka, pač pa tudi drugih kroničnih
bolezni, predvsem bolezni srca in ožilja.

Zdravstveno-izobraževalna predavanja za
prebivalstvo so ena izmed nalog društva

Na Svetovni dan boja proti kajenju, 
31. januarja, smo organizirali predavanje v
Dijaškem domu Ruše. Povabili smo Majo
Rusič, medicinsko sestro, višjo socialno
delavko, ki vodi delavnice odvajanja od
kajenja na Oddelku za promocijo zdravja
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor.

V Cirkovcah smo 6. novembra 2015
organizirali predavanje o raku dojk in mod
in delavnico učenja samopregledovanja
dojk in mod na modelu. Sodelovali sta Vera
Feguš, dr. med. spec., in Martina Kajtna,
diplomirana patronažna medicinska sestra.

Novinarji nam pomagajo širiti znanje o
rakavih boleznih med prebivalstvom

Novinarka Regionalnega RTV centra Maribor
je 30. januarja povabila predsednico društva
v studio. Tema pogovora je bila uporaba
konoplje pri bolnikih z rakom.

Ob Svetovnem dnevu boja proti raku, 
4. februarja, je novinarka časopisa Večer
objavila članek Vprašanja pridejo pozneje,
po diagnozi, ki ga je napisala po pogovoru
s predsednico društva.

Novinarka Radia Maribor je v oddaji Minute
za zdravje imela pogovor s predsednico
društva ob Svetovnem dnevu boja proti
raku o pomenu našega vedenja o tej
bolezni, da ne bi zboleli, in tudi kako se
soočiti z njo. Geslo Svetovnega dneva boja
proti raku je bilo Ničesar mimo nas.
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V prostorih društva dajemo individualne
splošne nasvete o rakavi bolezni

V letu 2015 je prišlo na pogovor 55 ljudi.
Večina se je želela pogovarjati o diagnozi
in načinu zdravljenja. Nekateri so navajali
svoje pomisleke o uspehu zdravljenja in
velikokrat so bili nezaupljivi do zdravstvenega
osebja. Svetovanje je pomaga posamezniku
k boljšemu razumevanju lastnih težav in
iskanju rešitev pri reševanju osebnih stisk.

V letu 2015 smo organizirali Umetniško
terapevtsko delavnico oblikovanja nakita

Umetnica-inštruktorica, diplomirana
oblikovalka nakita Nataša Grandovec, je
bila pripravljena voditi delavnico oblikovanja
nakita. Zanimanje zanjo je veliko med
ženskami, ki so se v svojem življenju že soočile
z rakavo boleznijo. Delavnica je bila od 16.
do 17. decembra v ateljeju April na Ulici
Kneza Koclja v Mariboru. Po zaključeni
umetniško terapevtski delavnici so vse
udeleženke v vprašalniku odgovorile, da so
bile z njo zelo zadovoljne.

Osnovni namen delovanja društva je
sporočiti prebivalcem, da je mogoče raka
preprečiti z zdravim načinom življenja, prav
tako ga je mogoče uspešno zdraviti, če le
je odkrit dovolj zgodaj. Pogosto slišimo izjavo,
da je slehernik odgovoren za svoje zdravje.
V istem smislu je zanimiva tudi navedba:
Zdravstveno vzgojenim ljudem postane skrb
za lastno zdravje pomembna osebna
naloga. In ravno to je tisto, kar želimo doseči
z delom v društvu za boj proti raku.

Vera Feguš, dr. med., predsednica
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V letu 2015 smo si v Pomurskem društvu,
kot vsako leto doslej, prizadevali pridobiti
nove člane, skleniti ter obdržati že obstoječa
partnerstva s strokovnimi ustanovami, drugimi
nevladnimi organizacijami, čezmejnimi
partnerji ter drugimi deležniki v lokalnih
skupnostih. Prav ta partnerstva in smiselno
povezovanje z aktivnostmi drugih deležnikov
so nam pomagali, da smo tudi v tem letu
bili aktivni in učinkoviti ter dosegli
sinergistične učinke.

Promocija zdravega načina življenja

V ospredju aktivnosti društva je informiranje
in osveščanje prebivalstva o preprečevanju
in zgodnjem odkrivanju rakavih bolezni.
Skupaj s partnerji smo v lokalnih skupnostih

širili zdravstvenovzgojno vedenje. S pojas -
nje vanjem, kaj vse je zdrav življenjski slog in
kaj pomeni zgodnje odkrivanje rakavih
bolezni, smo sodelovali na prireditvah
drugih deležnikov v regiji – tako na ravni
regije kot tudi v lokalnih skupnostih. Ljudi
smo spodbujali k zdravemu načinu življenja.

Publikacija

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje smo pripravili in natisnili
publikacijo Z zdravjem povezan življenjski
slog Romov – prispevek k zmanjševanju
neenakosti v zdravju. Publikacijo smo izdali
v slovenščini in angleščini. Pripravili smo jo
tudi za objavo na spletni strani. Dostopna je
na naslovu http://www.nijz.si/sl/z-zdravjem-
povezan-zivljenjski-slog-romov

Javnozdravstvene aktivnosti

Kot vsako leto smo tudi v letu 2015
zaznamovali Teden boja proti raku

Ob Svetovnem dnevu zdravja smo sodelovali
na tradicionalni regijski prireditvi na Otoku
Ljubezni v Ižakovcih pri organizaciji prireditve,
razdeljevanju promocijskih gradiv, svetovanju
ter ponudbi sadja za udeležence prireditve.
Prireditve se je kot po navadi udeležilo
okrog 1000 ljudi.

V osnovnih šolah Pomurja smo podprli
akcijo podpisovanja Slovesne obljube.

Pomursko društvo za boj proti raku in
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE
Murska Sobota sta v soorganizaciji
pripravila zdravstvenovzgojni program s
temo spodbujanje nekajenja med
mladostniki. Le-ta obsega likovni natečaj,

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

POMURSKO DRUŠTVO ZA BOJ
PROTI RAKU

58

PUBLIKACIJA Z ZDRAVJEM POVEZAN ŽIVLJENJSKI SLOG ROMOV



izvedbo tradicionalne prireditve Dišiš mi po
pomladi in razstavo likovnih izdelkov.

Ciljna skupina likovnega natečaja Smešna
plat najstniških zagat so bili učenci 5.–9.
razreda pomurskih osnovnih šol. Izdelki so
prikazali zanimive scene iz mladost niko -
vega življenja v zvezi s problemom
kajenja/nekajenja, prikazane kot karikatura
v eni sliki. Na natečaju je sodelovalo 183
učencev iz 20 pomurskih osnovnih šol.
Prejeli smo 179 izdelkov. Pri delu z učenci je
sodelovalo 23 mentorjev.

Pohvale in priznanja smo podelili na
tradicionalni zaključni prireditvi z naslovom
Dišiš mi po pomladi. Program je popestrila
gledališka predstava Gledališča Ku-kuc iz
Lendave z naslovom Pika in Cene v pravljici.

Na prireditvi je Pomursko društvo za boj
proti raku podelilo pohvale tudi pomurskim
učencem, ki so podpisali Slovesno obljubo.
Navzočih je bilo več kot 100 učencev,
staršev, pedagoških delavcev in gostov.
Gostje so bili predstavniki Zveze slovenskih
društev za boj proti raku, OZRK Murska
Sobota in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje OE Murska. Na ogled je bila
postavljena razstava izdelkov iz natečaja in
zdravstvenovzgojne tiskovine.

Tradicionalno smo se pridružili zaključku
programa Otroci za varnost v prometu, ki
ga organizirajo Inštitut za javno zdravje OE
Murska Sobota, Policijska uprava Murska,
osnovne šole in vrtci ter NVO.

V letu 2015 je društvo sodelovalo na Dnevu
odprtih vrat Policijske uprave Murska
Sobota. Obiskovalcem smo svetovali o
zdravem načinu življenja ter jim delili
zdravstvenovzgojne tiskovine.

Ob Dnevu fetalnega alkoholnega sindroma
smo sodelovali s predstavniki NIJZ OE Murska
Sobota v Pokrajinski in študijski knjižnici v
Murski Soboti, kjer smo na stojnici promovirali
zdrav življenjski slog, še posebej v nosečnosti,
razdeljevali zdravstvenovzgojno gradivo in
opozarjali na nevarnosti pitja alkohola v
nosečnosti. Udeleženim nosečnicam je
Pomursko društvo za boj proti raku podarilo
priročnik z nasveti o zdravi prehrani Lahko
jem – v nosečnosti avtorice prim. mag.
Branislave Belović, dr. med.

Na XXIII. Seminarju »In memoriam dr. Dušana
Reje« je društvo omogočilo izvedbo gledališke
igre z zdravstvenovzgojno vsebino. Igra je
prikaz metode spodbujanja zdravega
načina življenja pri najmlajših.
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Sodelovali smo tudi pri številnih drugih
prireditvah na regijski in lokalni ravni. Tudi v
letu 2015 smo bili na voljo za individualna
svetovanja, predvsem s področja prehrane.

Pomursko društvo za boj proti raku je
nosečnicam v Pomurju zagotovilo izvode

priročnika Lahko jem v nosečnosti.
Brezplačno ga dobijo pri izbranem
ginekologu.

Projekti

Na razpisu Ministrstva za zdravje RS smo
pridobili sredstva za izvedbo projekta Da,
za zdravje, ki ga izvajamo v partnerstvu z
RKS Območno združenje Murska Sobota. S
projektom Da, zdravju želimo prispevati k
večji osveščenosti prebivalstva o tveganju
za kronične nenalezljive bolezni; k
spodbujanju zdravega načina življenja ter
podpori uspešnosti državnega programa za
obvladovanje raka v lokalnih ruralnih
skupnostih na območju celotne Slovenije.
Projekt na inovativen način vključuje
komuniciranje s ciljno javnostjo po avtorskem
časopisu Novine Živimo zdravo, tematske
potujoče razstave ter prireditve. V prvi fazi
projekta smo pripravili in natisnili časopis
Novine Živimo zdravo ter izdelali eksponate
za potujočo razstavo.

Druge aktivnosti

Večino aktivnosti so člani društva opravili
prostovoljno. Zveza slovenskih društev za
boj proti raku je na predlog Pomurskega
društva za boj proti raku leta 2015 podelila
priznanja Policijski upravi Murska Sobota za
dolgoletno uspešno sodelovanje predvsem
na področju varnosti v prometu ter
zmanjševanju zlorabljanja alkohola in drog;
Dragu Dervariču, univ.dipl. ekon., direktorju
podjetja Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o., za večletno izjemno
uspešno delo na področju varovanja in
krepitve zdravja delavcev ter Osnovni šoli
Mala Nedelja za spodbujanje učencev k
zdravemu načinu življenja na celostni način.

Denar za delovanje društva smo v letu 2015
pridobili iz članarin in prostovoljnih prispevkov.

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.,
predsednica
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UDELEŽENCI PRIREDITVE DIŠIŠ MI PO POMLADI

DEL RAZSTAVE LIKOVNIH IZDELKOV



»OSEBNA IZKAZNICA«

Predsednik: 
doc. dr. Marko Vudrag, dr. med.

Podpredsednica: 
prim. Nataša Fikfak, dr. med.

Število članov: 98

Faktografski prikaz dela v letu 2015

1. Predavanje o raku –  
Kobarid, 22. 1. 2015

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za
splošno javnost pripravil predavanje o
razširjenosti raka, o presejalnih
programih, pomenu osveščenosti in
odprave mitov ter stereotipov o raku.

2. Predavanje o raku – 
Nova Gorica, 4. 2. 2015

Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., je za
splošno javnost pripravil predavanje o
razširjenosti raka, o presejalnih
programih, pomenu ozaveščenosti in
odprava mitov ter stereotipov o raku.

3. Sporočilo za javnost o HPV in raku dojk –
Nova Gorica, februar 2015

V februarju smo novinarjem poslali
aktualne podatke o cepljenju in
precepljenosti proti HPV in podatke o
raku dojk za Slovenijo.

4. Sporočilo za javnost ob Mesecu boja
proti raku debelega črevesa in danke –
Nova Gorica, marec 2015

Novinarjem smo poslali aktualne
podatke o raku debelega črevesa in
danke za Slovenijo.

DRUŠTVO ko-RAK.si
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5. Predavanje za strokovno javnost –
Smernice in sodobna obravnava
debelega črevesa in danke – 
Solkan, 5. 3. 2015

Ob evropskem Mesecu boja proti raku
debelega črevesa in danke (RDČ) in
slovenskem Tednu boja proti raku je
Društvo ko-RAK.si za strokovno javnost
organiziralo predavanje o RDČ.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., doc. dr.
Rado Janša, dr. med., in doc. dr. Marko
Vudrag, dr. med., so strokovni javnosti
predstavili novosti in nove pristope v
zdravljenju raka debelega črevesa in
danke, Mojca Humar, dr. med., in prim.
Nataša Fikfak, dr. med., pa zdravljenje
bolnikov z rakom debelega črevesja in
danke v Splošni bolnišnici Dr. F. Derganc
Nova Gorica.

6. Simpozij za strokovno javnost –
Paliativna oskrba – 
Nova Gorica, 25. 3. 2015

Namen simpozija je bilo strokovni javnosti
predstaviti celostno lajšanje simptomov
neozdravljivo bolnih, njihovo obravnavo,
aktualno stanje na področju blažilne
medicine in o njeni organiziranosti v
Sloveniji, državnem programu blažilne
oskrbe, psihosocilani podpori, lajšanju
bolečin, prehrani neozdravljivo bolnega …

Simpozija se je udeležilo 170 poslušalcev.

7. Projekt Več zdravja v Občini Kanal ob
Soči – KS Ročinj, KS Kal nad Kanalom
(Občina Kanal ob Soči), april, maj 2015

Gre za promocijo zdravja in preventive
za okrog 300 različnih ciljnih skupin,
usklajeno s predstavnico ROJZ za
občino Kanal ob Soči, letos pa izvedeno



v dogovoru in z ravnateljico OŠ Kanal,
predsednikom DU Kanal ter lokalnimi
koordinatorji Živimo zdravo KS Ročinj, 
KS Kal nad Kanalom – KS Levpa in 
KS Kambreško:

• predavanje: Klopi in klopno
prenosljive bolezni, predavateljica:
mag. Lilijana Merljak Skočir, univ. dipl.
biol., v dvorani Doma Valentina Staniča
v Ročinju, 21. 4. 2015

• predavanje: Klopi in klopno
prenosljive bolezni, predavateljica:
mag. Lilijana Merljak Skočir, univ. dipl.
biol., v dvorani Krajevne skupnosti Kal
nad Kanalom, 5. 5. 2015

• delavnica Varstvo voda, 20 .5. 2015,
strokovna ekipa NLZOH,lokacija Nova
Gorica, udeleženci: 30 učencev 9.
razreda OŠ Kanal ob Soči

• predavanje: Klopi in klopno
prenosljive bolezni, predavatelj: doc. dr.
Marko Vudrag, dr. med., v sejni sobi KS
Kambreško, 22. 5. 2015

• individualne meritve, Društvo
upokojencev Kanal ob Soči, izvajalki:
Irena Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana
Sušanj, univ. dipl. prof.

Število udeleženih na vseh delavnicah: 80.

8. Individualne meritve – 
Deskle, 9. 6. 2015, in 
Kanal ob Soči, 18. 6. 2015

• Individualne meritve za obiskovalce
marketa v Desklah 9. 6. 2015 in v Kanalu
ob Soči 18. 6. 2015, izvajalke: Irena Jerič,
prof. zdr. vzg., Bernardka Prinčič, s.m.s.,
in Jana Sušanj, univ. dipl. prof.

Število udeleženih: 60

9. Projekt Več zdravja v Občini Brda –
Dobrovo, 13. 4. 2015

Dogodki na področju preventive in
promocije zdravja za okrog 300 različnih
ciljnih skupin, usklajeni s predstavnikom
ROJZ za Občino Brda, ravnateljico OŠ
Dobrovo in POŠ Kojsko, vodjo Vrtca
Dobrovo ter lokalnimi koordinatorji VS
Hum – VS Kojsko, VS Šmartno in VS
Višnjevik:

• Preventivna akcija POSKRBIMO ZA
SVOJE ZDRAVJE, izvajalke: Irena Jerič,
prof. zdr. vzg., Bernardka Prinčič, s.m.s.,
in Jana Sušanj, univ. dipl. prof., v vrtcu
Dobrovo, 13. 4. 2015.

Število udeleženih: 30

10. Program telesne vadbe Vadi rad –
Nova Gorica, april–julij 2015

Število udeležencev: 10–15

Društvo je organiziralo 12-tedenski
program telesne vadbe, specifične za
bolnice z rakom dojk.

Od aprila 2015 poteka program
strukturirane vadbe za bolnice z rakom
dojk – Vadi rad.Letos je vodenje vadbe
prevzela Maja Dakskobler, diplomantka
kineziologie. Vadba poteka 2–3-krat
tedensko na prostem ali v fitnesu.
Udeleženkam vadbe so opravili tudi
meritve parametrov telesne zmogljivosti.

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV
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11. Sporočilo za javnost ob mesecu boja
proti melanomu in kožnemu raku – 
Nova Gorica, maj 2015

Novinarjem smo poslali aktualne
podatke o melanomu in raku kože 
za Slovenijo.

12. Pregled kožnih znamenj – Nova Gorica,
29. 5. 2015, in Dobrovo, 30. 5. 2015

Društvo ko-RAK.si je organiziralo ob
svetovnem dnevu melanoma dva
brezplačna ambulantna pregleda
kožnih znamenj. Natalie Kljajic, dr. med.,
in Vesna Tlaker Žunter, dr. med., sta
pregledali 75 ljudi.

13. INFO točka – 
Nova Gorica, 4. 9. 2015

Informacijska pisarna INFO točka bo
delovala na Ulici Gradnikove brigade v
prostorih Karitas. Združevala bo razne
nevladne in humanitarne organizacije,
med drugim tudi Društvo ko-RAK.si.
Informiranost občanov, še posebej pa
ranljivih skupin, mora biti pravilna in
ponujena v pravem času. Nekateri ljudje
(posebej invalidi, kronično in huje bolni,
brezdomci, odvisniki, žrtve družinskega
nasilja, brezposelni, starejši …) se težko
odločijo, da potrkajo na vrata pristojnih
institucij. Informacijska pisarna je
namenjena prav tem skupinam. Cilj vseh
organizacij, ki smo osnovale pisarno, je
prepoznati problem in predvsem prosilce
napotiti na pravi naslov.

14. Program telesne vadbe Vadi rad –
Nova Gorica, september – 
november 2015

Število udeležencev: 9–15.

Na pobudo in željo vadečih je Društvo
ko-RAK.si organiziralo drugi ciklus 12-
tedenskega programa telesne vadbe,
specifične za bolnice z rakom dojk.

Od 15. 9. 2015 je potekala strukturirana
vadba Vadi rad za bolnice z rakom dojk
pod vodstvom Maje Dakskobler,
diplomantke kineziologie. Udeleženke
so vadile 2–3-krat tedensko na prostem,
v dvorani ali v fitnesu. Udeleženkam

vadbe so opravili tudi meritve
parametrov telesne zmogljivosti.

15. Projekt Več zdravja v Občini Kanal ob
Soči – KS Ročinj, KS Kal nad Kanalom, KS
Kambreško (Občina Kanal ob Soči),
september – november 2015

Gre za promocijo zdravja in preventive za
okrog 300 prebivalcev KS Ročinj, KS Kal
nad Kanalom, KS Kambreško, usklajeno s
predstavnico ROJZ za Občino Kanal ob
Soči in v dogovoru s predsednikom DU
Kanal ter lokalnimi koordinatorji Živimo
zdravo KS Ročinj, KS Kal nad Kanalom – KS
Levpa in KS Kambreško:

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v dvorani Doma Valentina
Staniča v Ročinju, 22. 9. 2015

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v dvorani Krajevne skupnosti
Kal nad Kanalom, 29. 10. 2015
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• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v prostorih Društva
upokojencev, 5. 11. 2015

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v sejni sobi KS Kambreško, 
17. 11. 2015

Število udeležencev vseh delavnic: 100

16. Projekt Več zdravja v Mestni občini
Nova Gorica – KS Banjšice, Nova
Gorica, september–november 2015

Promocija zdravja in preventive za okrog
500 prebivalcev KS Banjšice, usklajeno s
predstavnico ROJZ za Mestno občino
Nova Gorica in v dogovoru in z lokalno
koordinatorko KS Banjšice in predsednikom
Društva invalidov Nova Gorica:

• Preventivna akcija Poskrbimo za svoje
zdravje, izvajalke: Irena Jerič, prof. zdr.
vzg., Bernarda Prinčič, s.m.s., in Jana
Sušanj, univ. dipl. prof., v večnamenskem
prostoru KS Banjšice, 30. 9. 2015

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v večnamenskem prostoru KS
Banjšice, 14. 10. 2015

• Delavnica: Gibaj se veliko in opazil
boš razliko, izvajalka: Anja Kosovel, v
večnamenskem prostoru KS Banjšice, 
4. 11. 2015

• Preventivna akcija Poskrbimo za svoje
zdravje, izvajalke: Irena Jerič, prof. zdr.
vzg., Bernarda Prinčič, s.m.s., in Jana
Sušanj, univ. dipl. prof., v prostorih
Društva invalidov, 5. 11. 2015

• Delavnica: Zdrav krožnik – recepti,
izvajalka: Irena Jerič, prof. zdr. vzg., v
večnamenskem prostoru KS Banjšice,
25. 11. 2015

Število udeležencev vseh delavnic: 61

17. Projekt Več zdravja v Občini Brda –
Vaška skupnost Hum-Kojsko, Vaška
skupnost Višnjevik, Vaška skupnost
Šmartno, oktober – november 2015

Promocija zdravja in preventive za
okrog 300 prebivalcev Občine Brda,
usklajeno s predstavnikom ROJZ za
Občino Brda in v dogovoru z lokalnimi
koordinatorji Vaške skupnosti Višnjevik,
Vaške skupnosti Hum-Kojsko in Vaške
skupnosti Šmartno:

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v dvorani VS Višnjevik, 
7. 10. 2015

• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., na OŠ Kojsko, 22. 10. 2015

• Predavanje: Krvni raki, predavateljica
prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.
interne medicine in hematologije, v
dvorani na Humu, 
27. 10. 2015
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• Delavnica: Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v dvorani VS Šmartno, 
3. 11. 2015

Število udeležencev vseh delavnic: 130

18. Projekt Več zdravja v Občini Miren-
Kostanjevica

Promocija zdravja in preventive za
okrog 300 prebivalcev Občine Miren-
Kostanjevica, usklajeno s predstavnikom
ROJZ za Občino Miren-Kostanjevica:

• Preventivna akcija Poskrbimo za svoje
zdravje, izvajalki: Irena Jerič, prof. zdr.
vzg., in Jana Sušanj, univ. dipl. prof., v
prostorih Krajevne skupnosti Bilje, 
17. 9. 2015

• Delavnica Le šest korakov za
obvladovanje stresa, izvajalki: Irena
Jerič, prof. zdr. vzg., in Jana Sušanj, univ.
dipl. prof., v prostorih Medgeneracijskega
centra Miren.

Število udeležencev delavnic: 35

19. Dobrodelni Tek in hoja za upanje –
Šempeter pri Novi Gorici, 3. 10. 2015

Število udeležencev: okrog 150

Tretji dobrodelni Tek in hoja za upanje
(v Šempetru pri Novi Gorici) je Društvo
ko-RAK.si organiziralo skupaj z Europa
Donna, Športnim društvom Mark iz
Šempetra, A.N.D.O.S Comitati
provinciale di Gorizia in drugimi društvi.
Postavili smo stojnico, pri kateri so
zdravstveni stroko v njaki dajali aktualne
informacije, odgovore na vprašanja in
koristne nasvete. Društvo ko-RAK.si, NIJZ
OE Nova Gorica, Društvo diabetikov
Nova Gorica, Društvo za zdravje srca in
ožilja Slovenije - podružnica Nova
Gorica, Ass. D.A.F.-FVG Gorizia, Srednja
zdravstvena šola Šempeter so
udeležencem merili krvni tlak, krvni
sladkor, gleženjski indeks, snemali EKG,
delali analizo telesne sestave in učili
samopre gledovanja dojk na učnem
modelu dojk. Obiskovalcem so bila na
voljo zdravstve no vzgojna gradiva o

raku in zdravem življenjskem slogu ter
rožnate pentlje.

20. Simpozij za strokovno javnost z okroglo
mizo Nekoč strah pred otroško paralizo,
danes pred cepljenjem – 
Rožna Dolina, 13. 10. 2015

Strokovni javnosti smo predstavili
zdravljenje otroške paralize na Stari gori
ter poskusili razbliniti mite o cepljenju.

Simpozija se je udeležilo 9 predavateljev
in 74 udeležencev.

21. Mednarodni posvet Azbest – nikoli
končana zgodba – Vipolže, Goriška
Brda, 23. 10. 2015

Na posvetu so domači in mednarodni
strokovnjaki razgrnili problematiko in
najnovejša strokovna dognanja o
azbestu, ki je zaznamoval zdravje ljudi
tudi v Sloveniji.

Udeležba na simpoziju, skupaj s
predavatelji: 180 ljudi.
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22. Izdaja knjižice Azbest – nikoli
dokončana zgodba – 
Nova Gorica, oktober 2015

Ob Mednarodnem posvetu Azbest –
nikoli dokončana zgodba je Društvo 
ko-RAK.si v sodelovanju s Sindikalno
organizacijo Brda, Kliničnim inštitutom 
za medicino dela, prometa in športa
Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje izdalo knjižica Azbest –
nikoli dokončana zgodba v nakladi
1000 izvodov. Izdajo je omogočilo
Ministrstvo za zdravje iz sredstev
javnega razpisa za sofinanciranje
programov varovanja in krepitve
zdravja za leti 2015 in 2016.

23. Novinarska konferenca in srečanje za
bolnike z rakom pljuč, njihove svojce in
zdravstveno osebje z naslovom Kako
živeti z rakom – 
Šempeter pri Novi Gorici, 6. 11. 2015

Mesec november je mesec osveščanja o
raku pljuč. Društvo ko-RAK.si je sodelovalo
na novinarski konferenci in srečanju, ki ga
je organiziralo Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije – Sekcije za raka skupaj s

predstavniki Spošne bolnišnice Dr. F.
Derganc Nova Gorica. Predstavili smo
breme raka pljuč in prizadevanja za
njegovo boljše in učinkovitejše
obvladovanje tako pri posameznem
bolniku kot tudi širše v družbi.

24. Briški izzivi – Simpozij Rak prostate – 
Grad Dobrovo, Goriška Brda, 25. 11. 2015

November je mesec moškega zdravja in
osveščanja o raku prostate. Namen
simpozija, ki je potekal v okviru Briških
izzivov, je bil predstaviti strokovni javnosti
čim več informacij o diagnostiki in
obravnavi bolnikov z rakom prostate,
kirurško zdravljenje, sistemsko
zdravljenje, o novostih zdravljenja
metastatskega raka prostate,
zdravljenje raka prostate z radioterapijo,
o obvladovanju neželenih učinkov
zdravljenja in o ohranjanju kakovosti
življenja bolnikov z rakom prostate.

Udeležba na simpoziju, skupaj s
predavatelji: 108 ljudi.

25. Organizacija in izvedba Občnega
zbora, sestankov Izvršnega odbora in
drugih pomembnih srečanj

Člani Izvršnega odbora (IO) društva se
redno sestajajo na operativnih
sestankih, ki so praviloma enkrat na štiri
do šest tednov. Na njih pregledamo
opravljeno in naredimo načrt novih
aktivnosti v naslednjem kratkoročnem
obdobju. V letu 2015 je bilo 9 sestankov
IO.

Društvo je v letu 2015 imelo redni Občni
zbor 19. marca 2015, izredni Občni zbor
14. aprila 2015 in skupni sestanek z
Regijskim odborom za javno zdravje.
Strokovna sekcija Društva se je sestala
15. septembra 2015.

Damjana Sušanj, tajnica
Doc. dr. Marko Vudrag, dr. med,
predsednik
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Dolenjsko društvo za boj proti raku deluje
na področju Mestne občine Novo mesto in
sosednjih občin. Delovanje društva je
usmerjeno na celotno populacijo. Na razne
načine osveščamo prebivalce o raku,
nevarnostnih dejavnikih, posebej dejavnikih
tveganja, in novostih na področju
odkrivanja bolezni in njenega zdravljenja.

Dejavnost društva v letu 2015

• V Osnovni šoli Grm Novo mesto smo 26.
januarja organizirali predavanje
Najpogostejši raki v Sloveniji Tinke Mohar
Hajnšek, dr. med.

• To predavanje smo še istega meseca
ponovili za zaposlene v Šolskem centru
Novo mesto.

• V mednarodnem Tednu boja proti raku
smo 6. marca v Knjižnici Mirana Jarca Novo
mesto organizirali predavanje Zdravje je
življenje, namenjeno vsem ciljnim skupinam
z namenom, da opozorimo na pomembnost
skrbi za zdravje. Predavateljice so bile:
izr.prof. dr. med. Maja Primic Žakelj,
predsednica Zveze slovenskih društev za
boj proti raku, prim. Mojca Senčar, dr. med.,
predsednica Slovenskega združenja za boj
proti raku Europa Donna in prim. Gabriela
Petrič Grabnar, dr.med., podpredsednica
Europa Donne. Predavanj se je udeležilo
okrog trideset meščanov, med njimi mlade
ženske. Na predavanju so bili tudi novinarji
radijske postaje Krka, ki so o tem tudi poročali.

• Junija smo organizirali predavanje
predavateljice Tinke Mohar Hajnšek, dr.
med., Rak dojk in samopregledovanje dojk,
za člane IO in NO Društva Sožitje – društva
za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Novo mesto.

• Ob Evropskem tednu mobilnosti v Novem
mestu smo 22. septembra z Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje, Centrom za
upravljanje programov preventive in
krepitve zdravja – Program Svit govorili o
raku debelega črevesa in danke in ga
nazorno prikazali v napihljivem modelu
debelega črevesa. Pogovore in model je
obiskalo veliko število občanov, med njimi –
razveseljivo – veliko predšolskih otrok,
učencev,dijakov, mladostnikov.

• Kot vsako leto smo tudi letos zaznamovali
Rožnati oktober:15. oktobra smo mimoidočim
dijakom in zaposlenim v Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Novo mesto delili
zgibanke in rožnate pentlje.

DOLENJSKO DRUŠTVO ZA BOJ
PROTI RAKU
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• V Osnovni šoli Center Novo mesto smo 
6. novembra za učence osmih razredov
organizirali predavanje Mladi in zdravo
življenje; predavala je Anice Kurent, dr. med.

• V Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo
mesto smo 25. novembra v organizirali
delavnice (priprava zdravih jedi) in
predavanje Zdrava prehrana (dr. Sedej
Irena, inž. tehnologije) in Rak in prehrana
(Anica Kurent, dr. med.). Predavanji so
poslušali dijaki dveh oddelkov šole. V
kuhinjski delavnici pa so dijaki in njihova
mentorica pripravili zdrave jedi, jih razstavili
in dali poskusit.

Svoje delo smo predstavili tudi zunaj naše
občine:

• Februarja smo v Črnomlju učili
samopregledovanje dojk in organizirali
predavanje Nade But Cigler, dr. med., 
Rak dojk in samopregledovanje dojk.

• Aprila in novembra sta na prireditvi z
enakim naslovom v ZD Metlika predavali
Tinka Mohar Hajnšek, dr. med., in Nada But
Cigler, dr. med.

• Novembra smo v Centru za izobraževanje
in kulturo Trebnje, Univerza za tretje
življenjsko obdobje za upokojence
organizirali predavanje Rak, bolezen
današnjega časa (predavateljica je bila
Tinka Mohar Hajnšek, dr. med.).

Za izvedbo načrtovanega programa dela
smo pridobili denar po razpisu Mestne
občine Novo mesto, ki nam je odobrila
sredstva za program sofinanciranja
dejavnosti mladih in za program socialnega
varstva ter od donatorjev, ki znajo prisluhniti
našim potrebam in naša prizadevanja
podpirajo.

Anica Kurent, dr. med., predsednica



Društvo želi prispevati k zdravstveni
osveščenosti ljudi v naši regiji in jih navdušiti
za zdrav življenjski slog. Seznanjamo jih s
fizikalnimi in drugimi dejavniki, ki vplivajo na
nastajanje rakavih bolezni, z velikim
pomenom preventivnih presejalnih
programov in cepljenj, ki jih ponuja naša
država. Rak je še vedno tabu tema in pri
ljudeh povzroča strah. Prizadevamo si
ljudem približati pomen preventive, da bi si
zmanjšali ogroženost z rakom, in pomen
odkrivanja prvih znakov bolezni, da bi si s
tem izboljšali prognozo, če bi že zboleli.
Delujemo po smernicah Evropskega kodeksa
proti raku. Naše društvo ponuja tudi možnost
psihološke opore bolnikom z rakom.

Društvo skrbi tudi za svojo prepoznavnost:
izdali smo zgibanko, plakat in si postavili
spletno stran.

S svojimi sporočili želimo priti čim bliže čim
več ljudem. Zato sodelujemo pri zdravstveni
vzgoji v vrtcih, šolah, materinskih šolah, na
roditeljskih sestankih, v podjetjih, v lokalnih
skupnostih in postavljamo svojo stojnico v
dobro obiskanih trgovskih centrih ob raznih
praznikih lokalnih skupnosti in prireditvah.

Tudi v letu 2015 smo poglabljali sodelovanje
z drugimi nevladnimi organizacijami (NVO),
ki delujejo na področju varovanja zdravja.
Ob Rožnatem oktobru smo k skupnemu delu
povabili ustanove, ki delujejo na področju
zdravstva v Mežiški dolini; drugo leto bomo
to sodelovanje še razširili. Seveda smo se
pridružili drugim NVO, ki delujejo na
področju zdravja, na tradicionalni prireditvi
v organizaciji NIJZ na Ivarčkem jezeru. Ob
lepem vremenu, v dobri družbi, ob zdravi
prehrani, obilici gibanja smo premagovali
stres vsakdanjega življenja.

Prihodnje leto bomo praznovali 20-letnico
društva. Zaznamovali jo bomo z odmevnimi

aktivnostmi. Posneli bomo tudi oddajo, ki
bo osveščala širšo javnost.

Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela,
in prizadevali si bomo, da nam skupaj uspe
doseči zastavljene cilje.

Nada Manojlović in Neda Hudopisk

KOROŠKO DRUŠTVO ZA BOJ
PROTI RAKU
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Leto 2015 je bilo za naše društvo zelo
uspešno. Že v začetku leta smo ponosno
zaznamovali 25-letnico delovanja. Pregled
tega obdobja dokazuje, da že četrt stoletja
delamo dobro in učinkovito.

Tudi v letu 2015 smo sledili svojemu cilju in
uresničili program, s katerim smo pripomogli
h gradnji boljše družbe v širši Šaleški dolini.

Glavni namen programa je bil razbiti tabuje
o raku in prikazati bolezen táko, kot je. Zato
smo nazorno in širokemu krogu ljudi
razumljivo predstavili razširjenost rakavih
bolezni v današnjem času, pomembnost
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja te
bolezni, možnosti zdravljenja, rehabilitacije
in preprečevanja njenih posledic.

Zavedamo se, da je pomembnejše od
poučevanja prebivalstva o bolezni sami
seznanjati posameznike, kako lahko
preprečijo njen nastanek. Ob današnjem
hitrem tempu življenja in stresnih situacijah
vsakdanjika je tako zelo pomembno, da
ljudi seznanjamo z zdravim življenjskim
slogom, ki je vodilno načelo v boju proti
raku. Pri tem sledimo načelom Evropskega
kodeksa proti raku.

V program vključujemo predstavljanje novosti
na področju medicine (preprečevanje, zgod -
nje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija
rakavih ter drugih kroničnih nenalezljivih
obolenj) za člane društva, vse prebivalce
lokalnega okolja ter širšo javnost. Za izbolj -
šanje zdravja si prizadevamo na področju
celotne Mestne občine Velenje – ne le v
samem mestu, pač pa enakovredno v vseh
predelih občine, njenih mestnih četrtih in
krajevnih skupnosti (KS Škale, Ravne,
Konovo, Stara vas, Šmartno …), Občine
Šmartno ob Paki in Šoštanj.

Pri programu smo v letu 2015 sodelovali z
Mestno občino Velenje (MOV), državnimi
presejalnimi programi DORA, ZORA in Svit,
Zdravstvenim domom Velenje, osnovnimi,
srednjimi in visokimi šolami MOV, krajevnimi
skupnostmi, Rdečim križem Velenje,
Knjižnico Velenje in Mladinskim centrom
Šmartno ob Paki.

Program je obsegal dva projekta, številna
strokovna predavanja, delavnice, tedenske
dejavnosti in druge aktivnosti.

Projekt Mladi za mlade želi predstaviti zdrav
življenjski slog mladim v Šaleški dolini. Zaveda -
mo se, da je za zdravje vsakogar pomembno,
da zgodaj v življenju začne upoštevati
načela zdravega načina življenja in jih v
obliki zdravih življenjskih navad že zgodaj
privzame za svoje. Prav zato je naš cilj, da
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mladim predstavimo zdrava načela in jih
tudi spodbudimo, da jih začnejo upoštevati.
V letu 2015 smo z delom sledili svojemu cilju
in pomembnost zdravega življenjskega
sloga predstavljali različnim generacijam –
osnovnošolcem, srednješolcem in tudi
študentom. Sodelovali smo z Osnovno šolo
Gustava Šiliha Velenje, Šolo za storitvene
dejavnosti Velenje, Visoko šolo za varstvo
okolja Velenje in Mladinskim centrom Šmartno
ob Paki. Na vrsto načinov smo predstavljali
12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku,
ki so temelj delovanja celotnega Društva za
boj proti raku Velenje. Delovali smo tudi na
spletnem portalu Facebook, kjer objavljamo
tudi video posnetke z zdravstvenovzgojno
vsebino, npr. video posnetek z informacijami
o raku na modih, o pravilnem samopregle do -
 vanju, o malignem melanomu in pregledo-
vanju kože. S sodelovanjem ob stojnici na
raznih prireditvah pa smo svoje poslanstvo
uresničevali tudi med širšo javnostjo z željo,
da bi dosegli čim več poslušalcev.

V letu 2015 smo priredili

• brezplačne meritve nevarnostnih
dejavnikov za razvoj kroničnih nenalezljivih
bolezni – krvnega sladkorja, krvnega tlaka
in holesterola

• predavanje Vpliv sočnih žarkov na kožo za
dijake Šole za storitvene dejavnosti Velenje

• čajanko Krive so zvezde na Osnovi šoli
Gustava Šiliha

• delavnica Samopregledovanje dojk in
mod na Visoki šoli za Varstvo okolja

• stojnico na dana Velenje mesto
prostovoljstva in kulture

• predavanje Kaj naj naredim? za otroke v
Mladinskem centru Šmartno ob Paki

• predavanje Dejavniki tveganja za zdravje
v Gaberkah

• stojnico na Info tržnici KK?-TK!

• stojnico Samopregledovanje dojk in mod
v okviru Rožnatega oktobra

• predavanje Možganska kap v
Mladinskem centru Šmartno ob Paki
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Drugi projekt so aktivnosti za Rožnati
oktober (Velenje, 16. 10. 2015), Mesec boja
proti raku dojke in Svetovnem dnevu hrane.
Ob teh priložnostih smo sodelovali z
Zdravstvenim domom Velenje, Kmetijsko
zadrugo Šaleške doline in Šolo za storitvene
dejavnosti Velenje. Na Promenadi Velenja
smo na stojnicah predstavili pravilni način
samopregledovanja dojk in mod, Kmetijska
zadruga je zagotovila degustacijo jesenskih
dobrot – jabolk, jabolčnega soka,
jabolčnega čipsa, krhljev –, Zdravstveni
dom pa je zainteresiranim mimoidočim
omogočil test hoje na 2 kilometra. Dijaki
Šole za storitvene dejavnosti Velenje so
prireditev popestrili s plesno predstavo.

Poskrbeli smo za naslednja predavanja:

• Spoznajmo 12 priporočil Evropskega
kodeksa proti raku, predavateljica: Branka
Drk, predsednica društva; 9. 1. 2015

• Možganska kap, predavateljica: Urška
Kladnik, dr. med; Knjižnica Velenje, 24. 2. 2015

• Prepoznajmo in premagajmo depresijo,
predavateljica: Urška Bandalo, spec. klin.
dietetike; Knjižnica Velenje, 24. 4. 2015

• Dejavniki tveganja za zdravje,
predavateljica: Urška Kladnik dr. med.;
Knjižnica Velenje, 27. 10. 2015

• Referenčne ambulante, predavateljici:
dipl. med. sestra Ana Šikma in dipl. med.
Aleksandra Vasiljević; Knjižnica Velenje, 
16. 11. 2015

• Kako preprečimo možgansko kap,
predavateljica: Ivona Kosi, dr. med., v
sodelovanju z Nevrološkim oddelkom 
Celje; Občinska seminarska dvorana, 
25. 11. 2015.

Priredili smo naslednje delavnice:

• Predstavitev terapije PEMF v prostorih
društva Carpe Diem

• Izdelovanje zapestnic šambala,
Zdravstveni dom Velenje, 20. 2. 2015

• Samopregledovanje dojk in mod, dvakrat
mesečno od januarja do decembra (razen
julija in avgusta)



• Dan zdravja v Šaleški dolini, 7. 4. 2015

• Svetovni dan zdravja – predstavitev na
stojnicah

• Dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. 11. 2015

• Brezplačna merjenja nevarnostnih
dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih
nenalezljivih boleznih

• Filmski abonma z druženjem za socialno
izključenost, 2–3-krat mesečno

• Izlet v tovarno Krka na Dan odprtih vrat
Krke, 18. 4. 2015

• 24 ur na dan smo dosegljivi na telefonu
za tiste, ki se znajdejo v stiski in si želijo s kom
pogovoriti ali dobiti kako informacijo

• na spletni strani velenje.com Strokovnjak
odgovarja odgovarjamo na vprašanja
tistih, ki se ne upajo vprašati zdravnika ali ne
dobijo razumljivega odgovora

• na spletni strani www.bojprotiraku.si
obiskovalce sezanjamo s svojimi
dejavnostmi, z novicami, projekti in
pokažemo povzetke z galerijo

• na družbeni spletni strani Facebook se
družimo s tistimi, ki jim stran ugaja,
izobražujemo mlade in jih učimo, da je že v
mladosti treba misliti na starost.

V letu 2015 smo 

• organizirali praznovanje ob 25-letnici
delovanja društva v Glasbeni šoli F. K.
Koželjskega Velenje, 30. 1. 2015

• in prejeli za svoje delovanje dve priznanji

• za naj prostovoljno organizacijo za leto
2014, Mestna občina Velenje, 28. 3. 2015

• Grb Mestne občine Velenje, Dom Kulture
Velenje, 18. 9. 2015

Urška Kladnik, Branka Drk

POROČILA O DELU ZVEZE IN REGIJSKIH DRUŠTEV

72

• Urjenje spomina, 24 delavnic s 170 udele -
ženci, enkrat tedensko od januarja do
decembra (razen julija in avgusta)

• Vaje za lepši videz in nasmeh, obrazna joga
pod vodstvom Andje, enkrat tedensko od
januarja do decembra (razen julija in avgusta)

• Razgibavanje – telovadba pod vodstvom
fizioterapevtke Svjetlane Pejkunović, enkrat
tedensko od januarja do decembra (razen
julija in avgusta)

• Vaje za dobro in zdravo počutje pod
vodstvom Zdenke Uršnik enkrat tedensko
od januarja do decembra (razen julija in
avgusta).

Drugo:

• Šola zdravja v Dolenjskih toplicah, 
1.–8. 2. 2015

• Šola zdravja v Talaso Strunjan, 30. 8. do 
6. 9. 2015

• Teden boja proti raku – učne delavnice
za pregledovanje dojk in moda na Visoki
šoli Velenje
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