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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Med 21. in 27. januarjem: Teden boja proti raku materničnega vratu (RMV) 
 
Nova Gorica, 11. januar 2019 – Med 21. in 27. januarjem obeležujemo evropski 
teden boja proti raku materničnega vratu - RMV. Število žensk, ki zbolijo za tem 
rakom je v Goriški regiji med najnižjimi v Sloveniji. 
 
 
Pojavnost raka materničnega vratu (RMV), ki je predvsem posledica okužbe s HPV 
(humani papiloma virusi), je v Sloveniji že vrsto let v trendu zmanjševanja. Od uvedbe 
programa ZORA (leta 2003 – 211 primerov RMV) se je število novih primerov skoraj 
prepolovilo (leta 2016 – 121 novih primerov RMV), kar je zagotovo velik uspeh in 
dokaz, da je program še kako potreben. Pregledanost ciljne skupine slovenskih žensk 
iz programa ZORA (20 – 64 let) v triletnem obdobju (2014 – 2017) presega ciljno 
mednarodno normo 70% in znaša 72 %. Na Goriškem imamo najvišjo udeležbo v 
preventivnem programu ZORA v Sloveniji (80,2%), pa tudi nižji odstotek patoloških 
izvidov brisov materničnega vratu - okrog 4% (slovensko povprečje je okrog 5%, 
podravska regija okrog 6% pozitivnih brisov).  
 
Graf 1: Pregledanost ciljne populacije žensk po regijah, obdobje 1.7.2014 do 
30.6.2017) 
 

 
Viri: Program in register ZORA (Epidemiologija in register raka), Onkološki inštitut Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 

67,6

68

68,4

69,1

69,8

71,4

71,6

72

72,4

75

75,3

76

80,2

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82

primorsko-notranjska

obalno-kraška

podravska

pomurska

posavska

gorenjska

osrednjeslovenska

Slovenija

jugovzhodna Slovenija

savinjska

koroška

zasavska

goriška

%

mailto:info@ko-rak.si


DRUŠTVO ko-RAK.si 
Vipavska c.13, Rožna Dolina,  
5000 Nova Gorica 
t: 05 3331378 /e: info@ko-rak.si 
 

2 
 

 
Odkritje CIN III poškodb (predrakave spremembe materničnega vratu) je direkten 
uspeh programa ZORA (pojavnost na Goriškem je relativno nizka - okrog 66). 
 

Graf 2: Prikaz CIN III primerov za vse regije v 
Sloveniji – leto 2015 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prikazujemo podatke o pojavnosti novih primerov RMV in umrljivosti zaradi tega raka 
v Sloveniji, tudi incidenčno stopnjo za oba podatka na 100.000 prebivalcev.  
 
Tab 1: Prikaz pojavnosti in umrljivosti za RMV v Sloveniji 

INCIDENCA - povprečje 2011-2015 UMRLJIVOST - povprečje 2011-2015 

Število novih primerov v enem letu                
123 

Število novih primerov v enem letu    
45                                                     

Starostno standard. stopnja na 100.000 
(W)  7,78 

Star. stan. stopnja na 100.000 (W) 
2,18                                                      

Vir: SLORA, julij 2018 

 
Graf 3: Prikaz incidence RMV za leto 2015 po regijah 
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Rak materničnega vratu je, tako kot drugi raki, obvladljiva (kronična) bolezen če je 
zgodaj odkrit, zato se je nujno odzivati na presejalne programe, ki jih imamo v Sloveniji 
in upoštevati druga načela preventive, zlasti priporočila Evropskega kodeksa  – 12 
načel proti raku. 
»HPV virusi povzročajo predrakave spremembe na materničnem vratu (CIN 1, 2 in 3), 
ki se lahko spremenijo v raka. Poleg RMV virusi HPV povzročijo rakave spremembe 
tudi drugod - 
analni rak, rak zunanjega spolovila, žrela, ustne votline... Preprečitev teh rakov je 
možna. Pa ne samo dekleta, tudi dečke je potrebno cepiti. Sicer pa ni nikoli pozno. 
Lahko se cepimo tudi odrasli, zlasti to priporočam ženskam v najboljših odraslih letih. 
Ozaveščanje je pomembno, kajti med ljudmi se širijo lažni miti o cepljenju, celo taki, 
da cepljenje povzroča pri dekletih neplodnost. Tovrstne trditve so ne le napačne pač 
pa dolgoročno škodljive,« je povedal predsednik Društva ko-RAK.si, pridr. prof. dr. 
Marko Vudrag, »kajti s cepljenjem proti HPV, zlasti z novim, devet valentnim cepivom, 
uspešno preprečimo okužbo s HPV in s tem pojavnost novih primerov RMV in to do 
90% vseh.« Cepljenje proti HPV je od leta 2009 na voljo brezplačno za vse deklice v 
6. razredu osnovne šole, je pa dostopno tudi ostalim ženskam, ki ga, žal, morajo 
plačati. Ugotavljamo, da je precepljenost manj kot polovica od vseh slovenskih deklic. 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo cepljenih: Go. - 42,9%, Slo.- 46,4%. Veseli, da smo 
v šolskem letu 2017/2018 beležili porast precepljenosti, povprečno za en odstotek, 
vendar  podatki še niso na voljo (niso še prečiščeni): Go. dobrih 43%, Slo. dobrih 47% 
cepljenih. Več zanimanja za cepljenje proti HPV je tudi med moškimi. 
 
Umrljivost zaradi RMV se je v Sloveniji v zadnjem desetletju sicer prepolovila (tudi 
zaradi dobrega programa ZORA), kljub temu pa še vedno nekaj žensk umre, predvsem 
tiste, ki se ne udeležujejo preventivnih pregledov. Pri redno pregledanih ženskah se 
pravočasno odkrijejo že predrakave spremembe in tako lahko preprečimo, da bi se rak 
sploh razvil oz. ga veliko bolj uspešno zdravimo. Zato bi ob tednu boja proti RMV radi 
spodbudili k obisku ginekologa vse tiste ženske, ki se še niso ali pa se ne odzivajo 
vabilu na preventivni pregled DP ZORA.  
 
Pridr. prof. dr. Marko Vudrag, dr.med. 
Predsednik Društva ko-RAK.si  
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