
Mnenje računskega sodišča

Več kot
1.400 
odkritih 
primerov 
letno

370 
moških
letno umre
zaradi raka
na prostati

Več kot polovica 
obolelih je zbolela
v starosti od 

60 do 74 let

11 %
vseh smrti

zaradi raka pri 
moških

19 %
vseh odkritih

rakavih obolenj
 pri moških

Obravnava bolnikov

Pomanjkanje osebja (anesteziologov, 
medicinskih sester) in razpoložljivega 
časa v operacijskih dvoranah za potrebe 
urologije - za skrajšanje čakalnih dob 
bi izvajalci operacij potrebovali vsaj še 
10 dodatnih operativnih dni tedensko.

Mreža javne zdravstvene službe 
ni bila določena. Razvijala se je 
nenačrtno.  

Ministrstvo nima pregleda 
razpoložljivosti operacijskih 
dvoran za potrebe urologije.
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Rak prostate je 
najpogostejši rak 
pri moških. 

Povprečna čakalna doba 
je 3-4 mesece, bolniki so 
obravnavani prednostno 

Čakalna doba 
tudi do 2 leti

9 izvajalcev uroloških 
operacij in posegov 

Druge 
urološke
operacije 
in posegi

Operacije 
rakavih 
obolenj 
prostate

900 operacij raka prostate letno

60 % sta jih izvedla 
le dva izvajalca

Informacijska tehnologija 
ni omogočala zbiranja podatkov, 
na podlagi katerih bi bilo mogoče 
primerjati kakovost zdravljenja 
med različnimi izvajalci.

Večina ukrepov za skrajšanje 
čakalnih dob je imela
kratkoročne učinke. 

Ministrstvo jih je sprejelo brez 
analize vzrokov za nastanek 
predolgih čakalnih dob.

Za obravnavo bolnikov 
z rakom prostate niso bile 
sprejete klinične smernice 
in klinične poti, kar ne prispeva 
k večji kakovosti in enaki 
obravnavi bolnikov.

Čakalne dobe

Klinične smernice
in klinične poti

Računsko sodišče od ministrstva pričakuje 
pripravo analize potreb prebivalstva, ki bo 
podlaga za določitev mreže zdravstvene 
dejavnosti ter načrtovanje kadrov in investicij.

Ministrstvo mora pripraviti ukrepe za pridobitev 
točnih podatkov o čakalnih dobah, analizirati 
vzroke za nastanek predolgih čakalnih dob 
in pripraviti ukrepe za njihovo odpravo.

Zahteve in priporočila

Ministrstvo za zdravje pri 
obravnavi problematike raka
 prostate v obdobju revizije 

ni bilo uspešno.

Računsko sodišče Republike Slovenije − revizijsko poročilo Obravnava problematike raka prostate

REVIZIJSKO POROČILO
Obravnava problematike 
raka prostate

Revizija smotrnosti poslovanja
Revidirano obdobje: 1. 1. 2014 do 15. 9. 2017

Ministrstvo je med izvajanjem revizije 
že pričelo z nekaterimi aktivnostmi:

Potrdilo več investicij za 
povečanje števila operacijskih 
dvoran za področje urologije

Podalo soglasje k nakupu
novega robotskega sistema za
izvedbo operacij raka prostate

Zagotovilo več specializacij 
iz urologije

Povprečna čakalna doba 
je v letih 2014–2017 znašala 
4 mesece in pol. Pri nekaterih
urologih pa celo 1 leto.

Prvi pregled
pri urologu

Informacijska tehnologija 
ni omogočala zbiranja 
točnih in ažurnih podatkov 
o čakalnih dobah.

49 
specialistov 

urologije 
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28
specializantov

urologije

Ministrstvo za zdravje 
ni pripravilo analize potreb
prebivalstva, na podlagi 
katere bi lahko načrtovalo
razvoj kadrov.

V Sloveniji je
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Slovenija ima 2x manj 
urologov na prebivalca,

kot je povprečje v državah
Evropske unije.

Število urologov na
100.000 prebivalcev

Število razpisanih
specializacij iz urologije

Po letu 2014 se
je število razpisanih
specializacij povečalo

vendar to 
ne bo bistveno 

vplivalo na kakovost
in hitrost obravnave

bolnikov še vsaj
5 let


