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Enakost v zdravju pomeni, da vsak posameznik 

doseže svoj zdravstveni potencial in nihče ni v 
neenakem položaju glede doseganja tega potenciala 

zaradi socialno-ekonomskega statusa ali drugih 
socialno-ekonomskih determinant. (WHO,2006)

Socialno ekonomske neenakosti v zdravju 
so razlike v zdravju, oziroma zdravstvenih izidih med 

družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskih 
statusom, ki jih lahko preprečimo in so zato nepravične. 

(WHO, 2006)
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Izobrazbena neenakost v umrljivosti zaradi raka debelega 
črevesa in danke (RDČD), starost 25-75 let, Slovenija

V Sloveniji (vse starosti) je zaradi RDČD 
leta 2008 umrlo 498 moških in 420 
žensk. Leta 2014 pa 420 moških in 318 
žensk.

Razlika v umrljivosti med nizko in 
visoko izobraženimi med obdobjema se 
je zmanjšala, vendar ne statistično 
značilno.

Vir: Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize. 
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_v_zdravju_2018.pdf
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Velike razlike v deležu pozitivnih FIT testov po 
izobrazbi testiranih, 50-69 let

Pri moških je delež pozitivnih testov 
večji kot pri ženskah. Razlika med 
visoko in nizko izobraženimi je pri 
moških veliko večja kot pri ženskah.

V presejalnih krogih Programa Svit se 
razlika v deležu pozitivnih testov po 
izobrazbi in spolu ni pomembno 
spremenila.

Večino razlike povezujemo z 
vedenjskih slogom.
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Vedenjski slog vpliva na tveganje za nastanek raka debelega 
črevesa in danke. Nižje izobraženi imajo več dejavnikov 
tveganja in manjšo možnost zdravih izbir.
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Ali v Programu Svit povečujemo ali zmanjšujemo 
neenakosti v zdravju?

• Organiziran način odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb, ki 
je dostopen celotni ciljni populaciji, je eden ključnih ukrepov za 
zmanjševanje neenakosti v obolevanju zaradi raka. Oportunistično 
presejanje povečuje socialno-ekonomske neenakosti v zdravju.

• Organizirano presejanje mora promovirati enakost in dostop do presejanja
za celotno ciljno populacijo.

• Sestavni del presejalnega programa morajo biti strategije za vključevanje 
šibkejših družbenih skupin. Na vsaki točki presejanja je potrebno najti 
vzroke za razlike, ter načine in poti za dodatno osveščanje, podporo pri 
izvedbi presejanja in olajšanje dostopa do storitev.

• Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: WHO; 1968.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37650/WHO_PHP_34.pdf?sequence=17&isAllowed=y

• Andermann A,Blancquaert I, Beauchamp S, Déry V. Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a 
review of screening criteria over the past 40 years. Geneva: WHO; 2008. 
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/index.html

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37650/WHO_PHP_34.pdf?sequence=17&isAllowed=y
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/index.html
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Kolonoskopije izvedene po pozitivnem testu po izobrazbi, 
Slovenija, 50-69 let

Napotitev in izvedba kolonoskopij pri 
osebah, ki imajo pozitiven izvid na kri 
v blatu, je zelo uspešna v vseh 
izobrazbenih skupinah. Začetna 
razlika med visoko in nizko 
izobraženimi moškimi v naslednjih 
krogih ni več značilna.

Pojasnila o preiskavi in usmerjanje 
pacientov v ambulantah osebnih 
izbranih zdravnikov in klicnem centru 
Programa Svit so ključna za visoko 
pregledanost in majhno neenakost 
po izobrazbi.
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Neenakosti v odzivnosti na vabilo po izobrazbi, Slovenija, 
50-69 let

Razlika v odzivnosti po izobrazbi je 
večja pri moških. Z vsakih 
presejalnim krogom se razlika 
zmanjšuje. Zmanjšanje razlike je 
večje pri moških kot pri ženskah.

Pomembno zmanjšanje razlik v 
odzivnosti po izobrazbi je doseženo s 
številnimi komunikacijskimi, 
promocijskimi aktivnostmi in 
prilagoditvami izvajanja programa s 
strani vseh, ki sodelujejo kot izvajalci 
in podporniki.
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Povečanje celotne odzivnosti in zmanjšanje neenakosti po 
izobrazbi moških in žensk med 1. in 4. presejalnim krogom, 

50-69 let, zdravstvene regije



Razlika v odzivnosti na vabilo po izobrazbi moških in žensk v 4. 
presejalnem krogu

Kljub zmanjšanju so razlike v odzivu 
po izobrazbi še vedno velike. Moški v 
ZR Ravne z OŠ izobrazbo se 39% manj 
odzivajo kot moški z višjo in visoko 
izobrazbo. Najmanjša razlika v odzivu 
pri moških glede na izobrazbo je v ZR 
Nova Gorica (27%).

Razlika v odzivnosti žensk po 
izobrazbi je največja v ZR Murska 
Sobota (29%) in Maribor (27%), 
najmanjša pa v ZR Nova Gorica 
(15%). 
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Kaj že delamo za zmanjšanje neenakosti?

• Enostavna sporočila v razumljivem jeziku
• Prilagoditve za osebe z oviranostmi in druge jezikovne 

skupine
• Promocija v lokalnem okolju s strani zaupanja vrednih 

oseb
• Povezovanje s preventivo drugih bolezni
• Vizualno sporočanje, videi, slike, stripi
• Pojasnila v osebnem kontaktu ali po telefonu
• Obisk na domu pacienta
• Prepoznavanje posameznikovih ovir in svetovanje
• Aktivno usmerjanje pacienta po pozitivnem izvidu
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Zdravstvena pismenost je predpogoj za 
informirano odločitev

• Sposobnost dostopati do informacij, jih 
razumeti in uporabiti za ustrezno odločitev za 
svoje zdravje
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Pomoč uporabnikom pri odločanju

• Nizozemci, Danci, Kanadčani raziskujejo, razvijajo in 
testirajo računalniško podprte vprašalnike, miselne 
vzorce, infografike za pomoč posameznikom pri 
odločanju o svojih aktivnostih za zdravje .

• Za osebe iz nižjih socialno ekonomskih skupin, spletni 
modeli zaenkrat niso direktno uporabni, lahko pa so v 
pomoč zdravstvenim delavcem pri svetovanju in 
pogovorih s pacienti.

• Raziskujejo učinke informacij, saj ni namen, da bi 
odvračali od dokazano učinkovitih preiskav ali strašili 
uporabnike.
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Mednarodni standardi pomoči pacientom pri 
informiranem odločanju

• Pojasnilo nastanka in poteka bolezni; kaj je rak 
debelega črevesa in danke

• Možne odločitve uporabnika glede presejanja

• Informacija o tveganju posameznika

• Koristi in negativni učinki presejanja

• Pojasnilo rezultatov in številk
• Več informacij: International Patients Decision Aids Standards (IPDAS 

checklist)



Prirejeno po M. P. 

Fransen, 

Amsterdam UMC



SVITOV DAN 2018

Kateri ukrepi se raziskujejo glede učinkovitosti ali 
testirajo v praksi in so zanimivi za Program Svit?

• Pomembnost mnenja in nasveta osebnega zdravnika in 
drugih zdravstvenih delavcev (L. McGregor, Anglija)

• Veščine zdravstvenih delavcev za komuniciranje z 
neodzivniki – izobraževanja (W. Cheung, Kanada)

• Sprememba načina komuniciranja, npr. telefonski klic iz 
ambulante osebnega zdravnika (A. Prentice, Anglija)

• Razbremenitev neodzivnika s ugotovitvijo, da vsi 
pozabljamo in radi odlagamo odločitve na kasnejši čas 
(L. McGregor, Anglija)

• Promocija programa v okoljih, kot so delovna mesta, 
društva…



SVITOV DAN 2018

Zaključki

• Številke kažejo, da v Programu Svit uspešno 
zmanjšujemo neenakost po izobrazbi.

• To kaže, da so naši ukrepi učinkoviti.

• Odzivnost na vabilo v presejanje je korak, pri katerem 
je še veliko prostora za zmanjšanje neenakosti.

• Zato iščemo in preizkušamo tudi nove ukrepe, med 
njimi take, ki so bili učinkoviti v drugih programih.



NE BOJTE SE SVETA TAM       

ZNOTRAJ!

HVALA!


