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Namen tega dokumenta je posredovati nekaj informacij Posebnega odbora za boj proti raku 
(BECA), ki bodo vplivale na prihodnji evropski načrt za boj proti raku.

1. OZADJE

Rak je resno javnozdravstveno vprašanje in eden izmed glavnih vzrokov smrti v večini 
evropskih držav, za katerim v Evropi vsako leto umre 1,4 milijona ljudi, med njimi 6000 
otrok. Vsako leto za rakom zbolijo skoraj 4 milijoni ljudi, več kot 12 milijonov ljudi, ki so 
preboleli raka, pa se mora spoprijeti s težavno vrnitvijo v normalno življenje. 

Pri vseh stadijih bolezni morajo biti onkološki bolniki v središču pozornosti. Rak povzroča 
hudo trpljenje pacientov in njihovih družin, prav tako pa je tudi jasna skrb za vlade, ki se 
soočajo z vse večjim gospodarskim bremenom te bolezni in z njo povezanih zdravljenj za 
nacionalne zdravstvene in socialne sisteme, proračune, produktivnost in rast gospodarstva.

Čeprav se je stopnja umrljivosti zaradi napredka kampanj presejanja in zdravljenja nekoliko 
zmanjšala, število diagnosticiranih primerov narašča, predvsem zaradi daljše pričakovane 
življenjske dobe in boljšega odkrivanja s presejanjem. Teh trendov pa ni mogoče v celoti 
pojasniti z naraščajočim številom in staranjem prebivalstva, saj so vzroki in mehanizmi 
nastanka raka odvisni od zapletenega medsebojnega delovanja več dejavnikov tveganja. 
Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) pravi, da se bo pojavnost novih primerov raka 
predvidoma zvišala iz 3,9 milijona v letu 2018 na 4,7 milijona do leta 2040, pri čemer bo 
prizadeto predvsem starejše prebivalstvo. Dokazano je, da se različne vrste raka razlikujejo 
glede na spol.

Med državami in regijami obstajajo precejšnje razlike glede pojavnosti, dostopa do diagnoze, 
zdravljenja in umrljivosti. Petletna stopnja preživetja onkoloških bolnikov znaša približno 54 
% (80 % pri otrocih). Te številke se med državami razlikujejo od 38 do 64 %, medtem ko je 
med evropskimi državami razlika v stopnji preživetja otrok kar 20 %. Neenakosti in razlike se 
pojavljajo tudi med spoloma, družbenimi razredi, pri demografskih in etničnih skupinah (tudi 
marginaliziranih skupinah) in starosti pacientov. 

Trenutna zdravstvena kriza zaradi covida-19 je vplivala na raka v vseh stadijih bolezni in 
predstavlja trajni izziv za paciente, raziskovalce in zdravstveno osebje. 

2. METODE

Da bi zmanjšali pojavnost raka, pomagali pacientom živeti dlje in bolje ter si prizadevali za 
zmanjšanje neenakosti v zdravju, bi lahko evropski načrt za boj proti raku uporabil to posebno 
metodologijo:

– katalogizirati, objaviti in analizirati sedanje zakonodajne in finančne instrumente o 
raku ter možnosti za načrtovanje nadgradnje evropskega načrta za boj proti raku s temi 
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in/ali drugimi uspešnimi evropskimi pobudami, ki jih je razvila skupnost za boj proti 
raku (npr. organizacije zdravstvenih delavcev in pacientov na evropski in mednarodni 
ravni);

– določiti splošne in specifične cilje ter oceniti njihove prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti;

– prepoznati in primerjati različne ukrepe držav članic pri vzpostavitvi nacionalnih 
načrtov za obvladovanje raka in oceniti njihove učinke;

– predlagati seznam ukrepov, revidirano ali novo zakonodajo, pobude, smernice in 
priporočila;

– pojasniti, kateri ukrepi spadajo med evropske zakonodajne pristojnosti in katere je 
mogoče doseči s priporočili državam članicam ali s prostovoljnimi ukrepi;

– opredeliti pristojne organe (evropske, nacionalne, regionalne, lokalne), ki so potrebni 
pri izvajanju različnih ukrepov;

– predstaviti najnovejše razpoložljive znanstvene podatke, ki podpirajo predlagane 
ukrepe, ter manjkajoče podatke, ki bi jih bilo treba obravnavati v okviru evropskega 
načrta za boj proti raku, misije EU proti raku in Programa EU za zdravje;

– razmisliti o možnih posledicah posameznih ukrepov za različne javne in zasebne 
deležnike, tudi za različne organizacije za paciente, strokovne institucije na evropski 
ravni, socialne partnerje, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z rakom, in 
zdravstvena podjetja;

– oceniti izvedljivost in potrebna finančna sredstva za izvajanje različnih ukrepov;

– ustrezno opredeliti merljive in ponovljive kazalnike učinka.

3. MOREBITNA PODROČJA UKREPANJA – usklajen in učinkovit boj proti raku

a. Področja ukrepanja

i. Globalno preprečevanje 

Več kot 40 % vseh rakov je mogoče preprečiti z usklajenimi ukrepi na področju individualnih, 
družbenih, okoljskih in komercialnih dejavnikov zdravja. Evropski kodeks proti raku je pobuda 
Evropske komisije, ki jo je razvila Mednarodna agencija za raziskave raka, da bi obveščala ljudi 
o ukrepih, ki jih lahko sprejmejo sami ali v družinskem krogu, da bi zmanjšali tveganje za 
nastanek raka. Za uspešno preprečevanje raka je treba te posamezne ukrepe podpreti z vladnimi 
politikami in ukrepi. 
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V Evropski uniji obstajajo številne neenakosti v zdravju na področju preprečevanja raka. 
Preventivno politiko je treba vključiti v okvir socialne pravičnosti, da bi upoštevali neenakosti, 
s katerimi se soočajo ranljivi prebivalci z nizkimi dohodki glede dejavnikov tveganja, ki jih je 
mogoče preprečiti. 
 
Uporaba tobaka, zlasti kajenje cigaret, je glavni dejavnik tveganja za smrt zaradi raka v 
Evropi. Številni ukrepi za boj proti kajenju se zdijo heterogeni in se izvajajo nedosledno. 
Evropska regija, kot jo je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija, je svetovno območje 
z največjo porabo tobaka, pri čemer se pojavljajo velike razlike med državami članicami, saj 
se delež kadilcev med državami razlikuje za petkrat. 

Škodljivo uživanje alkohola, ne glede na to, ali je združeno s kajenjem tobaka, znatno 
poveča tveganje za nastanek različnih vrst rakavih obolenj. Poraba alkohola je na splošno 
visoka in se giblje med 10 in 12 litri na osebo letno med državami članicami. 

V Evropi je rak najpogostejši vzrok smrti, povezane z delom. Po podatkih poročila 
Evropskega sindikalnega inštituta iz leta 2018 je 8 % primerov raka posledica 
izpostavljenosti na delovnem mestu, kar je vsako leto vzrok za do 150.500 diagnosticiranih 
primerov raka. Odprava rakotvornih in mutagenih snovi ter zmanjšanje izpostavljenosti 
delavcev v proizvodnih procesih bosta zmanjšala število rakavih obolenj, povezanih z delom. 
Delež rakavih obolenj, ki so povezana z delom, je pogosto podcenjen zaradi zelo dolgega časa 
izpostavljenosti, ki je potreben, da je mogoče rak klinično zaznati in da ga javni zdravstveni 
organi razglasijo za rakavo obolenje, povezano z delom. 

Na področju preprečevanja raka, povezanega z nalezljivimi boleznimi, je bil dosežen opazen 
napredek, zlasti z nacionalnimi programi cepljenja v boju proti humanem papiloma virusu 
(HPV), ki lahko povzroči raka materničnega vratu pri ženskah ter večje število rakavih 
obolenj na spolovilih in zadnjiku ter v ustih in žrelu pri moških in ženskah. Večina držav 
članic je sprožila kampanje cepljenja, vendar niso vse organizirale programov, prav tako pa so 
ciljne skupine različne. Največ razlik se pojavlja v stopnji precepljenosti med državami 
članicami, od manj kot 30 % do več kot 70 % (zahtevana stopnja za učinkovitost 
precepljenosti populacije). Mednarodna agencija za raziskave raka priporoča cepljenje proti 
virusu hepatitisa B za novorojenčke.

Tveganje za nastanek raka pri posamezniku se lahko zmanjša tudi z razvijanjem zdravih 
prehranjevalnih navad, pri čemer je pomemben prehranski vnos (visok vnos sadja in 
zelenjave, žit in stročnic; nizek vnos sladkorja, nasičenih maščobnih kislin, sladkih pijač in 
predelanega mesa; zmanjšanje uživanja rdečega mesa) in z vzdrževanjem zdrave telesne 
teže. K temu bo prispevala strategija „od vil do vilic“.

Pri preprečevanju tveganja za nastanek in ponovitev raka pripomore redna prilagojena 
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telesna dejavnost. 

Sevanje sonca oddaja nevidno ultravijolično sevanje (UV), ki povzroča kožnega raka. 
Izpostavljenost radioaktivnim snovem je znani dejavnik tveganja za nastanek raka, pozornost 
pa bi bilo treba posvetiti tudi drugim okoljskim radioaktivnim snovem, kot je radon.

Mogoče je tudi odkrivanje genske predispozicije za raka dojk ter raka debelega črevesa in 
danke, kar lahko pomaga pri preprečevanju, zgodnjem odkrivanju ali tudi profilaktičnih 
ukrepih.

Onesnaževanje zraka, hrane, vode in prsti ter izpostavljenost kemikalijam, tudi nevarnim in 
rakotvornim snovem, so dejavniki tveganja za nastanek raka. Izboljšano izvajanje obstoječe 
okoljevarstvene zakonodaje EU, boljše raziskave o povezavi med okoljskimi dejavniki in 
rakom ter zaveze v okviru izvajanja evropskega zelenega dogovora s strategijo za ničelno 
onesnaževanje za okolje brez strupov bodo prispevali k preprečevanju raka v Evropi z 
zmanjšanjem teh dejavnikov tveganja. V Evropi še ni zanesljivega merjenja, ki bi pokazalo, 
kako vplivajo takšne politike na zdravje.

Uživanje tobaka in alkohola, slaba prehrana, visok indeks telesne mase in sedeč življenjski 
slog so prav tako dejavniki tveganja, ki so skupni tudi drugim kroničnim boleznim.

Pri spodbujanju zdravja je treba posebno pozornost nameniti ranljivim populacijam, da bi se 
izognili kakršni koli diskriminaciji onkoloških bolnikov, zlasti v času gospodarskih, socialnih 
ali javnozdravstvenih kriz. 

 
ii. Presejanje in zgodnje diagnosticiranje 

Pomanjkanje informacij, neupoštevanje in nezagotavljanje presejalnih pregledov za odkrivanje 
raka pogosto povzročajo zamude pri diagnosticiranju raka. 

Leta 2003 je Svet izdal sklop priporočil o pripravi presejalnih programov v državah članicah. 
Ta priporočila vključujejo skupno zavezanost pri izvajanju sistematičnega nacionalnega (ali 
regionalnega) presejanja prebivalstva za odkrivanje raka dojk, raka debelega črevesa in danke 
ter raka materničnega vratu. Njihovo izvajanje še zdaleč ni končano in še vedno obstajajo velike 
neenakosti pri dostopu do kakovostnih presejalnih pregledov za odkrivanje raka. Le 18 držav 
članic izvaja nacionalno ali regionalno presejanje prebivalstva za odkrivanje teh vrst raka. 
Razvoj in izvajanje teh programov se med državami razlikujeta. 
Zgodnje odkrivanje je ključni dejavnik za prebolevanje raka. Med dolžino časa za 
diagnosticiranje in postopkom nadaljnjega spremljanja po uspešnem zdravljenju so velike 
razlike. Trenutno se ocenjujejo nove inovativne slikovne presejalne strategije in tehnologije za 
zgodnje odkrivanje raka v krvi za številne vrste raka.
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iii. Enak dostop do zdravljenja, usmerjenega v pacienta 

Zdravljenje raka in oskrba vključujeta zelo širok nabor načinov zdravljenja. 

Ključna sestavina zdravljenja raka, ki pomembno prispeva k boljšemu preživetju onkoloških 
bolnikov, je operacija. Z operacijo je mogoče pozdraviti večino solidnih tumorjev, zato ta 
ostaja glavna možnost pri zdravljenju raka. Kljub temu je le 25 % pacientom po vsem svetu 
zagotovljena varna, pravočasna, cenovno dostopna in kakovostna kirurška oskrba. 

V več kot polovici vseh primerov raka je bistvena radioterapija, saj ima jasen zdravilni učinek 
pri številnih vrstah raka. Študije kažejo, da vsaj ena od štirih oseb, ki potrebujejo 
radioterapijo, te ni deležna. V Evropi so razlike pri dostopu do opreme za radioterapijo šest- 
do sedemkratne, pri osebju in delovni obremenitvi pa tri- do petkratne.

Najnovejši napredek na področju zdravljenja raka je povezan z razpoložljivostjo novih 
inovativnih zdravil zaradi boljšega znanja o molekularnih mehanizmih pri razvoju raka. 
Skupni izdatki za zdravila proti raku v EU znašajo okoli 13 milijard evrov letno. 

Okrepitev evropskega trga zdravil bi lahko zagotovila enak dostop do cenovno dostopnih 
zdravljenj in inovacij, zmanjšala tveganje za pomanjkanje zdravil, omogočila skupno oceno 
medicinskih pripomočkov in zdravil, povečala preglednost postopkov za določanje cen, 
odpravila visoke cene inovativnih zdravljenj ter izboljšala zdravljenje raka in dobre prakse pri 
odraslih in otrocih. Pomanjkanje vpliva predvsem na dostop do zdravil proti raku, zato so 
nekateri pacienti prisiljeni zdravljenje opustiti. 

Starostno prilagojena oskrba, ki upošteva posebne potrebe, še ni na voljo povsod, kjer je to 
potrebno. Naraščajoča uporaba tarčnih terapij zahteva skupne molekularne diagnostične 
tehnike.
Pacienti v EU se še vedno soočajo z izzivi pri dostopu do zdravstvenih storitev. 
Najkakovostnejša oskrba raka je odvisna od hitrega dostopa do najboljšega znanja in orodij, 
tj. takojšnje diagnoze, optimalnega in prilagojenega zdravljenja, spremljanja in kakovosti 
življenja v vsakem stadiju bolezni. Vsak pacient v Evropi, ne glede na to, kje živi in kakšno je 
njegovo socialno ozadje, pričakuje enake možnosti, da premaga raka in da bo imel koristi od 
ustreznega usklajevanja med vsemi zdravstvenimi, medicinskimi in nemedicinskimi 
strokovnjaki, specialisti in zdravniki iz zasebnega in javnega sektorja ter najnovejših 
dosežkov pri zdravljenju v zdravstveni ustanovi, čim večjega izkoriščanja možnosti digitalnih 
zdravstvenih rešitev in optimalne podporne oskrbe, vključno z paliativno oskrbo ob koncu 
življenja.
Evropska unija ima vlogo na številnih področjih, povezanih z dostopom pacientov do 
večdisciplinarnih in večpoklicnih onkoloških ekip, vključno z zakonodajo o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij in zakonodajo, ki se nanaša na pogoje in varnost pri delu ter načrtovanje 
in razvrščanje osebja.
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Po podatkih organizacije evropskih inštitutov za boj proti raku (OECI) je v EU približno 280 
do 300 onkoloških centrov. Le 80 do 100 centrov je del priznanega akreditacijskega 
programa, ki izpolnjuje zahteve za pridobitev oznake „celovitih onkoloških centrov“. Do zdaj 
jih je bilo tako označenih le 34. 

Medtem ko je 49 % državljanov EU dobro obveščenih o povračilu stroškov za zdravstveno 
varstvo v svoji državi, jih je 17 % enako obveščenih o povračilu stroškov v drugi državi EU, 
le 10 % pa jih je seznanjenih z razpoložljivostjo čezmejnega zdravstvenega varstva. 

iv. Močna podpora pacientom in oskrbovalcem (tudi 
družinskim oskrbovalcem)

Onkološki bolniki so v vsakdanjem življenju pogosto „dvojno kaznovani“. Soočajo se z 
različnimi težavami, kot so fizične travme, duševno zdravje in težave pri vrnitvi v šolo, na delo 
ali težave v prostem času ter pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Med 
zdravljenjem pacienti, njihove družine in skrbniki nimajo zadostne zdravstvene, psihološke, 
socialne in finančne podpore. Poleg tega lahko posamezniki z rakom, povezanim z delom, trpijo 
predvsem zaradi nepriznavanja njihove poklicne bolezni. Oskrbovalcem ni priznan pravni 
položaj v vseh državah članicah.

V pomoč so mobilizacija številnih zdravstvenih strokovnjakov, podpora združenj pacientov in 
zagovorniki. Otroci, mladostniki in mladi odrasli morda potrebujejo posebno pomoč, zlasti v 
zvezi z zdravljenjem, ki bi obnovilo njihovo plodnost. Rehabilitacija, vključno z obnovo 
estetske celovitosti, je ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti življenja, povezanega z 
rakom. Preveč zavarovalnic in bank premalo upošteva anamnezo ljudi, ki so zboleli za rakom. 
Štiri države članice so začele zagotavljati pravico do pozabe po onkološkem zdravljenju.

b. Možna orodja za ukrepanje

i. Holistične raziskave in inovacije 

Misija proti raku Obzorja Evropa je objavila navdihujoče poročilo v okviru evropskega načrta 
za boj proti raku. Kot je navedeno v priporočilih evropske akademije za znanost o raku 
(European Academy for Cancer Sciences) in ponovljeno v deklaraciji trojke predsedstev 
Evropske unije, je za zmanjšanje ogromnega bremena raka potreben skupni program, ki zajema 
celoten proces raziskav in oskrbe raka ter vzpostavitev medsebojno povezanih kakovostnih 
infrastruktur.

Veljavne in uporabne ugotovitve so odvisne od neodvisnih, ustrezno financiranih in 
medsektorskih večdisciplinarnih raziskav z visoko stopnjo sodelovanja, kot je pristop „od klopi 
do postelje“, tj. od laboratorijskih do uporabnih študij, ki vključujejo paciente. Neizpolnjena 
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pričakovanja evropskih pacientov je mogoče obravnavati s temeljnimi, translacijskimi, 
kliničnimi ali intervencijskimi študijami.
Boljše poznavanje biologije raka zahteva izvajanje genomskih in bioinformacijskih 
infrastruktur. V zvezi s tem obstaja velik potencial za uporabo umetne inteligence kot 
preobrazbene tehnologije pri diagnosticiranju in zdravljenju raka v prihodnosti.

Klinične raziskave lahko ocenijo izvedljivost, uspešnost in stroškovno učinkovitost intervencij, 
ki niso povezane z zdravljenjem, kot so študije o dejavnikih zdravja pred, med in po bolezni ali 
o kakovosti življenja. Nepridobitna klinična preizkušanja, tudi akademska, lahko izboljšajo 
strategije zdravljenja. Zgodnja faza 1 preizkušanja novih zdravil je dragoceno sredstvo za 
izboljšanje dostopa do inovativnih novih načinov zdravljenja, kot sta personalizirana terapija in 
natančna onkologija pri odraslih in otrocih. Dostop do obetavnih kliničnih preizkušanj pogosto 
ni zagotovljen zaradi zahtev, povezanih s starostjo ali geografskim poreklom.

Morda bodo potrebne tudi humanistične in družbene vede, zlasti tiste, ki obravnavajo 
neenakosti v zdravju v različnih stadijih raka. Razvili bi lahko raziskovalne programe za 
opredelitev učinkovitih strategij in metod za preprečevanje raka ter posredovanje najnovejšega 
znanja EU in državam članicam.

Skupine pacientov so vedno bolj vključene v pripravo in izvajanje kliničnih preizkušanj. 
Nekatere države članice ponujajo možnost rezultatov, o katerih poročajo pacienti. 
Komunikacijski portali, ki pacientom omogočajo dostop do razpoložljivih kliničnih 
preizkušanj, v številnih evropskih državah že obstajajo ali pa so v razvoju. 

ii. Izmenjava znanja 

Izmenjava strokovnega znanja in izkušenj

Cilj 24 evropskih referenčnih mrež je povezati zdravstvene delavce po Evropi s strokovnim 
znanjem o redkih boleznih, ki jim omogoča, da razpravljajo o zdravstveni dokumentaciji 
pacienta in mu zagotovijo najboljše možnosti za diagnosticiranje in zdravljenje v teh zapletenih 
razmerah. Dve od njih sta trenutno posvečeni redkim vrstam raka.

Izmenjava podatkov

Registri raka so zelo pomemben vir objektivnih podatkov o raku, predvsem za ocenjevanje 
bremena raka in pomoč pri oblikovanju načrtov za obvladovanje raka. Evropska mreža 
registrov raka trenutno združuje 178 posameznih registrov po Evropi, vključno s tretjimi 
državami, vendar se zdi, da registracijo ovirajo precejšnje razlike v kakovosti in pokritosti. 

Za boljše razumevanje mehanizmov, dejavnikov in predispozicij za nastanek raka ter 
odpornosti na zdravljenje so ključnega pomena neodvisno zbiranje, deljenje in analiza 
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anonimiziranih kliničnih in bioloških velepodatkov. Nekatere države so že vzpostavile 
nacionalne zbirke podatkov. Za zagotovitev učinkovitosti, neodvisnosti in konkurenčnosti 
izmenjave podatkov je potrebna optimalna kritična masa. 

Strokovnjaki Odbora za misijo proti raku so predlagali dve različni vrsti platform:

– evropsko pobudo za razumevanje raka, tj. evropska platforma, ki bi združevala 
pacientove podatke, vzorce in biomarkerje, ki bi pokazali, kako se tumorji začnejo, 
razvijejo in razširijo;
– evropski digitalni center za onkološke bolnike, s katerim bi vzpostavili 
standardizirano in interoperabilno virtualno omrežje s podatki o zdravju (ki ga upravlja 
pacient), svetovno središče znanja o preprečevanju raka, spodbujanju zdravja, diagnozi, 
zdravljenju in podporni oskrbi. Prav tako bi služil kot kontaktna točka za zagotavljanje 
smernic in podpore preživelim onkološkim bolnikom ter za vključevanje v onkološke 
raziskave.

Pridobivanje več podatkov iz resničnega sveta je pomembno za zagotavljanje dokazov o tem, 
kako se zdravljenja v klinični praksi dejansko uporabljajo. 

Skupno usposabljanje

Nekateri programi za skupno usposabljanje zdravstvenih delavcev se razvijajo v tesni 
povezavi s strokovnimi institucijami na evropski ravni. Za preprečevanje izgorelosti onkologov 
so lahko koristni tudi preventivni ukrepi. Interdisciplinarno in večdisciplinarno izobraževanje 
zdravstvenih delavcev se je izkazalo za učinkovito.

Zaradi potenciala genomske medicine in uporabe umetne inteligence se je treba specializirati v 
medicinskem usposabljanju in razširiti specializirane profile znotraj zdravstvene dejavnosti. 

Izobraževanje in usposabljanje pacientov in družinskih oskrbovalcev krepi opolnomočenje ter 
zdravstveno (digitalno) pismenost, ki sta znana dejavnika za izboljšanje kakovosti življenja.

Skupna komunikacija 

Ustrezne in posodobljene smernice za zdravstvene delavce ter jasne in preverjene informacije 
za državljane so ključnega pomena za javno izobraževanje in boj proti napačnim informacijam. 
V nekaterih državah članicah so že na voljo, vendar ne v vseh.

Evropske institucije trenutno ne predvidevajo nobene strukture, ki bi bila namenjena 
usklajevanju tovrstnih orodij za mreženje strokovnega znanja, usposabljanja in komunikacije.


