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V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in
družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01 Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.09 doda novo
raziskovanje
z naslovom R3.2.05
Analiza prvega
in drugega
presejalnega
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba,
v podpoglavju
Zdravje,
v modulu
R3.2.05.01 Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.09
kroga
Državnega programa
presejanja programa
in zgodnjega
odkrivanjain zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki
doda novo raziskovanje z naslovom Analiza prvega in drugega
presejalnega
kroga Državnega
presejanja
raka na debelem črevesu in danki (Program Svit), ki se glasi:
(Program Svit), ki se glasi:

Št.

IVZ

Ime in oznaka
raziskovanja

Vsebina

R3.2.05.01.09

Analiza prvega in
drugega
presejalnega kroga
Državnega
programa presejanja
in zgodnjega
odkrivanja raka na
debelem črevesu in
danki (Program
Svit)

Značilnosti odzivnikov
in neodzivnikov v
Program Svit (podatki
o geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
spremenljivkah
pacientov: EMŠO,
starost, mesec in leto
rojstva, šol.izob.,
obč.stal. in zač.
bivališča, aktivnost,
poklic, zakonski stan.).
Dopolnitev podatkov o
najdbah pri
preiskovancih znotraj
programa Svit in
osebah z odkritim
rakom debelega
črevesa in danke izven
programa Svit: EMŠO,
datum preiskave, vrsta
kolonoskopije,
izvajalec in ustanova
izvajanja
preiskave/posega, izvid
kolonoskopije,
diagnoza po MKB,
dodatni posegi ob
kolonoskopiji vključno
z biopsijo in
polipektomijo, najdbe,
zapleti med in po
preiskavi/poseg, izvid
preiskav (kontrastne
preiskave, CT
kolonografije, CT
preiskave drugih
organov, UZ preiskave,
MRI abdomna….),
datum operacije, izvid
operacije (operativni
zapisnik), podatek o
ustanovi, v katero je
poslan material za

Namen

Evalvacija učinkov
Programa Svit:
doseganje ciljne
populacije, kakovost
presejanja in vseh
izvedenih postopkov,
odkrite patologije,
vrednotenje učinka
programa.

Delo v tekočem letu

Sodelujejo

Postavitev
metodologije,
pridobivanje podatkov,
izračun kazalnikov,
analiza odkrite
patologije.

SURS,
Register
raka Onkološki
inštitut
Ljubljana,
splošne
bolnišnice,
UKC LJ,
UKC MB,
izvenbolnišnične
gastroenterološke
ambulante,
družinski
zdravniki,
Medicinska
fakulteta v
Ljubljani,
Inštitut za
biomedicins
ko
informatiko

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obveznost
poročanja

Obvezno
SURS (sociodemografski in
socio-ekonomski
podatki),
Onkološki inštitut
Ljubljana Register raka
(podatke o vseh
prijavljenih
primerih raka
debelega črevesa in
danke),
splošne bolnišnice,
UKC LJ, UKC MB,
izven-bolnišnične
gastroenterološke
ambulante,
družinski zdravniki
(izvidi)
Rok: konec julija za
podatke od aprila
2009 – do decembra
2012; december
2013 za podatke iz
leta 2013.

Obdobje
opazovanja
2009-2013

Izvajanje

2013-2015

Rok prve
objave /
uporabe
2014

Pravne in
druge podlage
UL RS, št. 19807/1998,
UL RS, št. 9459/1992,
UL RS, št. 763348/2008,
2003/878/EC

Uradni list Republike Slovenije

Zap.št.

57 / 5. 7. 2013

Poobl.
izvajalec

6

Uradni list Republike Slovenije
Št.

57 / 5. 7. 2013 /

histopatološko
preiskavo, datum
sprejema vzorca na
patologijo in datum
avtorizacije izvida,
napotna ustanova in
napotni zdravnik
(koloskopist ali kirurg),
bioptična številka, vrsta
in število vzorcev,
histopatološki izvid s
TN (ali TNM) stadijem
v primeru karcinoma
(z vsemi podatki v
skladu s priporočili),
ocena regresije tumorja
v primeru resekcije po
neoadjuvantni
radioterapiji in/ali
kemoterapiji, datum
napotitve k onkologu,
datum začetka
onkološkega
zdravljenja, način
zdravljenja (radio in/ali
kemoterapija), izid
zdravljenja, TNM
stadij raka, lokacija
tumorja, histološki tip
tumorja, intervalni raki
(datum diagnoze,
diagnoza bolezni).
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