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ZDRAVJE

V
ir

i:

ht
tp

://
w

w
w

.c
pi

.s
i/

fi
le

s/
cp

i/
us

er
fi

le
s/

tr
aj

no
st

ni
ra

zv
oj

/0
7_

zd
ra

v_
zi

vl
je

nj
sk

i_
sl

og
.p

df

ht
tp

://
w

w
w

.n
ijz

.s
i/

si
te

s/
w

w
w

.n
ijz

.s
i/

fi
le

s/
pu

bl
ik

ac
ije

-d
at

ot
ek

e/
ka

ta
lo

gi
nf

or
m

ac
ij_

ce
lje

_w
eb

.p
df

ht
tp

://
w

w
w

.p
ro

ti
ra

ku
.s

i/
A

rh
iv

-n
ov

ic
/A

rt
ic

le
ID

/1
1/

12
-n

as
ve

to
v-

pr
ot

i-r
ak

u

Ne kadimo!

Ne kadimo v navzočnosti drugih!

Vzdržujmo zdravo, normalno  
telesno težo!

Vsak dan bodimo telesno dejavni!

Prehranjujmo se zdravo!

Omejimo vse vrste alkoholnih pijač!

Previdni smo pri izpostavljanu soncu!

Na delovnem mestu se zaščitimo pred 
nevarnimi snovmi, ki povzročajo raka!

Varujmo se pred  
ionizirajočim sevanjem!

Ženske dojimo svoje otroke!

Poskrbimo, da bodo naši  
otroci cepljeni

Udeležujmo se organiziranih dražavnih 
presejalnih (preventivnih) programov!

Zloženko uredili: 
Zdenka Verban Buzeti 
Tatjana Krajnc Nikolić

Zloženka je nastala  
v okviru projekta
»Uspešno vključevanje  
Romov v okolje –  
zdrav življenjski slog«
 
februar, 2017
naklada 1000 kos

Zdrav  
način življenja

Zgodnje odkrivanje –
preprečevanje bolezni

Zdrav način življenja

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
REPUBLIKA SLOVENIJA



Zdravje je vrednota in bistveni 
vir za produktivno in kakovostno 
življenje slehernega posameznika in 
skupnosti kot celote.

Z zdravim načinom življenja lahko 
zmanjšamo tveganje za nastanek in 
upočasnimo napredovanje kroničnih 
nenalezljivih bolezni.

Med najpomembnejše dejavnike 
tveganja lahko štejemo dejavnike, 
povezane z vedenjskim slogom 
posameznika: nezdrava prehrana, 
nezadostna telesna dejavnost, 
prekomerna telesna teža in 
debelost, kajenje, tvegano in 
škodljivo pitje alkohola, prekomerno 
doživljanje stresa.

Državni presejalni 
programi za zgodnje 
odkrivanje raka

Program Dora je 
namenjen vsem ženskam 
med 50. in 69. letom, 
pri katerih je največja 
verjetnost, da zbolijo 
za rakom dojk. Ženskam 
v tej starostni skupini 
omogoča mamografski 
pregled oziroma slikanje 
dojk z rentgenskimi žarki 
na vsaki dve leti. 

Klicni center Dora: 080 27 28
Spletni naslov: www.dora.onko-i.si

Zora je državni 
presejalni program za 
odkrivanje predrakavih 
in zgodnjih rakavih 
sprememb na 
materničnem vratu. 
Namenjen je vsem 
ženskam med 20 in 64 
letom. Vsaka ženska v 
tej starostni skupini, 
ki v zadnjih treh letih 
ni opravila pregleda 
z odvzemom brisa 

materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo 
na pregled pri ginekologu. 
Klicni center Zora: (01) 587 95 75
Spletni naslov: www.zora.onko-i.si 

Program Svit je namenjen odkrivanju 
predrakavih sprememb in zgodnjih oblik raka na 
debelem črevesu in danki. Pravico do sodelovanja 
v programu imajo prebivalci Republike Slovenije, 
stari od 50 do 74 let, z urejenim obveznim 
zdravstvenim zavarovanjem, ki so vabljeni po 
vnaprej določenem načrtu vsaki dve leti.

Klicni center Svit: 
(01) 620 45 21
Spletni naslov: 
www.program-svit.si

rešuje življenja

Čas je, da pomislite nase.

državni program
presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 

sprememb in raka na debelem 
črevesu in danki
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povzetek

S presejalno mamografijo je mogoče odkriti začetne 
rakave spremembe. Če raka odkrijemo zgodaj, je zdra-
vljenje zelo uspešno.

Približno polovica rakov, odkritih pri presejanju, je tako 
majhnih, da je potrebna le kirurška odstranitev dela 
spremenjenega tkiva, ne pa cele dojke.

Obširne raziskave so pokazale, da zgodnje odkrivanje 
raka dojk do 30 odstotkov zmanjša umrljivost za to 
boleznijo v presejani populaciji,  ob zagotavljanju vseh 
meril kakovosti, ki jih zahtevajo evropske smernice.

Mamografsko slikanje je za nekatere ženske neugodno 
ali boleče, vendar je preiskava kratkotrajna.

Redko je lahko rak odkrit tudi v obdobju med dvema sli-
kanjema, ker zelo hitro raste ali pa ga je pri mamografiji 
težko prepoznati. Kljub negativnemu (normalnemu) 
izvidu mamografije je samopregledovanje obvezno.

Včasih brez dodatne diagnostike ni mogoče z zane-
sljivostjo pojasniti sprememb, ki jih radiolog vidi na 
slikah. Vendar pa se pri večini žensk, ki so povabljene 
na nadaljnjo obravnavo, izkaže, da nimajo raka.

Vsi raki, ki jih odkrije presejanje, niso ozdravljivi, vendar 
pa zgodnje odkritje pomeni bistveno večjo možnost 
kakovostnega in daljšega preživetja.

kje dobite več informacij?

Če imate kakršno koli vprašanje o presejanju ali programu 
DORA ali če se želite na presejalno mamografijo naročiti 
sami, lahko: 

vprašate svojega zdravnika, 

obiščete spletno stran programa DORA: 
dora.onko-i.si, 

pokličete na brezplačno telefonsko številko programa 
DORA: 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro), 

pišete na: dora@onko-i.si  
ali na DORA, Onkološki inštitut Ljubljana,  
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana.

Že  v mladih  letih spoznajte svoji  dojki, da 
boste  dobile občutek za »normalno« dojko.

Vsak mesec si dojki redno in skrbno pretipajte. 
Do menopavze naj bo to reden samopregled 
vsak deseti dan po začetku menstruacije, 
kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Na kaj morate biti pozorni:
•	 na spremembo dojke (večja, vdrta, izbočena, 

spremenjena bradavica, trdota),
•	 izcedek,
•	 bolečino.

O spremembah čim prej obvestite
svojega zdravnika.

V starosti od 50 do 69 let se odzovite vabilu 
državnega presejalnega programa za raka 
dojk DORA.

kaj pomeni, če boste povabljeni 
na nadaljnjo obravnavo?
Če je na mamografiji vidna sprememba tkiva, ki je 
zdravnik radiolog ne more natančno opredeliti, boste 
povabljeni na nadaljnjo obravnavo. Običajno je za 
razjasnitev vidnih sprememb dovolj le ciljano slikanje 
s povečavo in/ali ultrazvočni pregled, redkeje je po-
trebna tudi punkcija sprememb v dojkah ali pregled z 
magnetno resonanco. 

Kakšen je nadaljnji postopek pri ženskah, ki jim 
pri presejanju odkrijejo raka dojk?
Če se bo v diagnostičnem postopku izkazalo, da so 
spremembe vaših dojk rakave, boste v najkrajšem mo-
žnem času napotene v kirurško ambulanto. 

Kolikšna je zanesljivost presejalne 
mamografije za zgodnje odkrivanje raka dojk?

Mamografija je trenutno najzanesljivejša preiskava za 
zgodnje odkrivanje rakastih sprememb v dojkah pri 
ženskah, starejših od 50 let. Treba pa je poznati nekaj 
dejstev, ki lahko, čeprav redko, pripeljejo do tega, da 
ženska nekaj mesecev po normalnem izvidu presejal-
ne mamografije zatipa tumor, ki se izkaže kot maligen. 

Nekateri tumorji lahko zaradi hitre rasti v obdobju 
med dvema slikanjema zrastejo na novo. Diagno-
stična zanesljivost mamografije je odvisna tudi od 
količine žleznega tkiva in načina rasti tumorja, zato 
včasih začetnega tumorja mamografsko ni mogoče 
prepoznati (zaradi prekrivanja z žleznim tkivom ali 
infiltrativne rasti tumorja). 

Priporočamo, da si vsaka ženska tudi po negativnem 
(normalnem) izvidu presejalne mamografije redno 
mesečno pregleduje dojke. Če opazite ali zatipate 
kakršnokoli novo spremembo, se takoj oglasite v 
najbližjem centru za bolezni dojk.

Ali presejalna mamografija lahko prepreči 
raka dojk?
Ne. Presejalna mamografija le pomaga odkriti že 
nastale rakave spremembe, predvsem take, ki so še 
zelo majhne in jih je težko zatipati.

5 nasvetov za zgodnje
odkritje raka dojk
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Naredite korak za svoje zdravje,
odločite se za presejalno

mamografijo.
Vabljene ženske med 50. in 69. letom.

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Onkološki inštitut Ljubljana
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Besedilo: sodelavke in sodelavci državnega presejalnega programa za raka dojk - DORA. 
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