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28. maj – svetovni dan sonca in svetovni dan melanoma 
 
Nova Gorica, 24. maj 2021  
Evropski teden boja proti raku, ki bo letos potekal od 25. do 31. maja, je čas, ko bomo vsi deležniki 
primarne in sekundarne ravni skupaj pozvali prebivalstvo, naj kljub epidemiji COVID-19 upošteva 12 
priporočil Evropskega kodeksa proti raku in naj ne zanemarja skrbi za svoje zdravje glede raka.  
 
To je čas, ko obeležujemo tudi svetovni dan sonca in melanoma (28. maja). Povezanost izpostavljanja 
soncu z razvojem vseh vrst kožnega raka je dejstvo. Sonce je glavni dejavnik tveganja – tudi za razvoj 
melanoma. Prekomerno izpostavljanje UV žarkom (bodisi sonca ali umetnih virov npr. solarijev) lahko 
povzroči akutne in kronične škodljive učinke in staranje kože. Deluje tudi na oči in na imunski sistem. 
 
Število novih primerov kožnega raka v zadnjih desetletjih v svetu narašča. V Sloveniji beležimo v 
povprečju čez 500 novih primerov črnega raka kože – melanoma (največ leta 2016, 588) in več kot 
2.100 primerov drugih vrst kožnega raka (največ leta 2017, 3.171) (Vir: SLORA, 18. 5.  2021). 
 
Maligni melanom kože (C43): 

 

Leto 
INCIDENCA ŠT. UMRLIH 

Slovenija Goriška SR Slovenija Goriška SR 

2008 461 22 95 9 

2009 470 27 124 11 

2010 486 22 117 3 

2011 499 27 126 10 

2012 529 16 125 1 

2013 542 16 129 6 

2014 523 29 111 9 

2015 549 29 130 9 

2016 588 29 128 8 

2017 579 42 111 6 

 
Druge maligne neoplazme kože (C44): 

 

Leto 
INCIDENCA ŠT. UMRLIH 

Slovenija Goriška SR Slovenija Goriška SR 

2008 2072 113 34 2 

2009 2026 94 28 1 

2010 2257 94 39 2 

2011 2291 103 33 2 

2012 2417 118 35 1 

2013 2744 145 35 2 

2014 2521 146 23 2 

2015 2817 146 29 1 

2016 2989 189 34 0 

2017 3171 172 50 2 

 
Na Goriškem je rak kože (gledano oba spola skupaj) najpogostejši rak. Tudi melanom je ves čas v 
porastu. Za njim zbolevajo tudi mladi. Tako kot pri vseh drugih oblikah raka je tudi pri melanomu zelo 
pomembno, da ga čim prej odkrijemo. Zgodaj odkriti rak ima bistveno boljšo prognozo, daljše 
preživetje ter seveda krajše in za bolnika mnogo manj zahtevno zdravljenje. Ob tem je nujno 
povedati, da imajo v zadnjem času napredovali in metastazirani melanomi boljšo prognozo kot do 
sedaj, saj so v Evropski medicinski agenciji (EMA) leta 2016 dali pozitivno mnenje za novo 
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antineoplastično monoklonalno protitelo (imunoterapijo), zdravilo, ki je v uporabi v Evropi in v 
Sloveniji. Rezultati zdravljenja in učinki pri melanomu pa so vzpodbudni. 
 
  Starostno standardizirana stopnja incidence:                                                                                                            

 
 
Starostno standardizirana stopnja umrljivosti: 

 
 
S samozaščitnim ravnanjem lahko pojav škodljivih učinkov sonca na kožo zmanjšamo/preprečimo. 
Odločilnega pomena je, da se mehansko zaščitimo pred soncem (senca, obleka, pokrivalo, sončna 
očala). Šele ko delov telesa pred soncem ne moremo zaščititi z obleko, se poslužujemo kemičnih 
varovalnih sredstev (kreme, geli, …), ki sicer niso namenjeni podaljševanju izpostavljanja soncu. 
Pomembno je tudi, da si redno sami pregledujemo kožo in se posvetujemo z osebnim zdravnikom ali 
dermatologom, če na koži opazimo sumljivo spremembo. 
 
Splošna priporočila za zaščito pred škodljivimi učinki UV sevanja: 
1. Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 17. uro.  

Moč UV sevanja je takrat največja. Upoštevajmo pravilo sence – kadar je naša senca krajša od 
telesa, poiščimo senco. 

2. Oblačila in pokrivala. 
Kadar  se  ne  moremo  umakniti močnemu  soncu,  oblecimo  oblačila  z  dolgimi  rokavi  in 
hlačnicami (iz lahkih in gostih tkanin, živih ali temnejših barv). Glavo pokrijmo s pokrivalom. 

Slovenija 19,9

Goriška SR 16,4

10-letna povp. stopnja
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3. Sončna očala. 
Zaščitimo oči s sončnimi očali ustrezne kakovosti (CE UV 400) in oblike (ki preprečijo dostop UV 
žarkov tudi s strani). 

4. Kemični varovalni pripravki.  
Na delih telesa, ki jih ne moremo zaščiti z obleko, uporabimo kemične varovalne pripravke s 
faktorjem (SZF) 30 ali več. Ne sončimo se namenoma! Odpovejmo se uporabi solarija! 

 
Ob Evropskem tednu boja proti raku je nujno izpostaviti 12 preprostih nasvetov proti raku, ki 
zanesljivo zmanjšujejo pojavnost rakave bolezni. Posebej izpostavljamo nasvet št. 7: 
PREVIDNO se SONČITE! 
 
Melanom lahko nastane na koži kot novo razvito znamenje, v približno 30 odstotkih pa se razvije iz že 
obstoječega in sicer nenevarnega kožnega znamenja, ki mu strokovno rečemo nevus. Ker marsikdo 
ne ve, če so kožna znamenja na njegovem telesu nenevarna ali bolezensko spremenjena, je smiselno, 
da jih na redne razmike pregleda zdravnik dermatolog. Ker je melanom viden s prostim očesom, je 
olajšano tudi odkrivanje, seveda pa se to zgodi le, če si kožo redno pregledujemo. Deset minut na 
mesec zadošča. Ob rednem samopregledovanju pa je potrebna tudi ustrezna zaščita pred soncem. 
 
Ob tem pridr. prof. dr. Marko Vudrag, predsednik Društva ko-RAK.si sporoča:  
»Ker je dostop do dermatologa marsikje otežen, čakalne dobe pa zaradi pomanjkanja predstavnikov 
te stroke povsod kar dolge, smo se odločili, da ob letošnjem svetovnem dnevu sonca vnovič 
pripravimo posebno akcijo ozaveščanja splošne javnosti. Tako bo v soboto, 29. maja 2021, med 9.00 
in 16.00 uro delovala ambulanta, v kateri bo specialistka dermatologije brezplačno pregledovala 
kožna znamenja vsem, ki se bodo predhodno prijavili. Ta ambulanta bo v prostorih Društva ko-
RAK.si, na Ul. Gradnikove brigade 47 v Novi Gorici.  
Preglede še zlasti priporočamo moškim po 50. letu, saj so prav oni najbolj ogroženi za razvoj 
melanoma.« 
 
 
Za več informacij: info@ko-rak.si 
 
 
V Novi Gorici, 25. maja 2021 
 
 
                                                                                                                               prid. prof. dr. Marko Vudrag, 
                                                                                                                             Predsednik Društva ko-RAK.si 
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