
Nova zdravila pomagajo bolnikom  

živeti dlje in bolj zdravo 
 
Nova zdravila omogočajo zdravljenje številnih vrst raka, zmanjšujejo posledice bolezni srca in 
ožilja, ponujajo nove možnosti bolnikom z obolenji, ki jih je težko zdraviti, kot sta 
Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, delujejo pa tudi proti najredkejšim obolenjem. Nova 
zdravila pomagajo bolnikom živeti dlje in bolj zdravo.  

 
Podaljševanje življenjske dobe in zmanjševanje prizadetosti 
 
Od leta 1950 se je življenjska doba za moške in ženske v ZDA podaljšala za celo desetletje, z 68,2 na 

78,2.V Sloveniji se je življenjska doba samo od leta 1987 do 2009 podaljšala iz 72,1 na 79 
let.Raziskovalci v ZDA poročajo, da so zdravila in drugi načini za zdravljenje bolezni srca in ožilja za 

50 % povečali možnost, da starejši bolnik brez hujših posledic preživi srčno ali možgansko kap.  
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Rak 

Od leta 1980 se je življenjska 
dobaza rakave bolnike podaljšala za 

približno 3 leta, od česar 83 % lahko 
pripišemo novim načinom zdravljenja, 
vključno z zdravili. Med letoma 2003 in 

2007 se je umrljivost zmanjšala v 

povprečju za 1,6 % na leto. 
Možnost, da bolnik z rakom preživi vsaj 
5 let, se je na splošno pri različnih vrstah 

raka povečala za 36 %.  

Leta 1975 je bilo 
petletno 

preživetje49 
%. 

Do leta 2003 se je 
petletno 

preživetje 

povzpelo na67 
%. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bolezni srca 
in ožilja 

 

Umrljivost pri boleznih srca in ožilja je 

med letoma 1997 in 2007 upadla za 

dramatičnih  28 %. 

Nova zdravila pri boleznih srca in ožilja 
prispevajo k boljšim izidom zdravljenja:  
boljši nadzor dejavnikov tveganja, 
zgodnejše odkrivanje ter boljše 

zdravljenje in oskrba . Umrljivost 
zaradi srčne odpovedi in srčne kapi se je 

v letih 1999‐2005 skoraj 
prepolovila. 
Zdravila proti povišanemu srčnemu 
tlaku rešujejo življenja in preprečujejo 
potrebo po zdravljenju v bolnišnici.  
Kljub naraščajoči debelosti je bil 
dosežen mejnik pri nadzoru povišanih 
krvnih maščob.  

Umrljivostbol
nikov s srčno 
kapjo v 
bolnišnicah je 
bila leta 1999 

8,4 %. 

 
 
Leta 1999 se je 

srčno 
popuščanjer

azvilo pri 19,5 

%  bolnikov s 
prebolelo srčno 
kapjo.  
 

 

Leta 2005 je bila  

umrljivost 
bolnikov s 
srčnokapjo v 

bolnišnicah 4,6 
%. 

 
 
Leta 2005 se je 

srčno 
popuščanjera

zvilo pri 11 %  
bolnikov s 
prebolelo srčno 
kapjo. 

 
 

Življenje z  virusom HIV/AIDS-om se je 
dramatično spremenilo.Zdravljenje 

Preživetjeje 

bilole nekaj 

Od odobritve 
protivirusnih 



 
 
 
 

HIV/AIDS 

okužbe s HIV s protivirusnimi zdravili je 
smrtno bolezen večinoma spremenilo v 
kronično. 
Novoodkriti bolniki imajo danes na voljo 
številne možnosti zdravljenja, vključujoč 
različne kombinacije zdravil, ki jih 
ohranjajo dolga leta brez bolezenskih 
težav. Delno zahvaljujoč stalnim 

napredkom pri zdravljenju, umrljivost 
zaradi virusa HIV stalnopada. Upadlo 
je tudi število sprejemov v bolnišnico. 

Bolnik z virusom HIV danes živi 15 let 
dlje, kot bi v osemdesetih letih. 
Uporaba zdravil proti HIV-u pomaga 
tudi preprečevati širjenje virusa.  

mesecev, s 
številnimi 
dodatnimi 
okužbami. 
 
Edina zdravila, 
ki so bila na 
voljo, je bilo 
treba jemati na 
štiri ure – 
neprestano – in 

je imelo  resne 
neželene 
učinke. 

zdravil (ART) 
leta 1995 je  

umrljivostzarad
i AIDS-a 

upadlaza 78 
%. 
Pričakovana 

življenjska 
doba določenih 
posameznikov, 
okuženih z 
virusom HIV, se 
približuje 
življenjski dobi  

neokuženih. 

 
 
 
 

Sladkorna 
bolezen 

 

Na voljo so različna učinkovita zdravila. 
Zaradi izboljšane uporabe zdravil je 
potreba po bolnišničnem 

zdravljenjuprepolovljena. 

Manjša verjetnost je, da bodo bolniki s 
sladkorno boleznijo potrebovali 
bolnišnično in nujno oskrbo.  
Manjša verjetnost je, da se bodo pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo, 
zdravljenih z zdravili, razvile druge 
zdravstvene težave.  
 

Umrljivostzar
adi sladkorne 
bolezni je leta 

2009padla za 
4 %. 

V zadnjih letih je 
dovoljenje dobilo 

8 novih 
vrstzdravil za 
sladkorno 
bolezen, kar je 
dalo bolnikom in 

zdravnikomnov
a močna 
orodja za 
zdravljenje 
bolezni. 

 

 
 
 
 
 
 

Revmatoidni 
artritis 

 

Nova vrstaprotirevmatičnih zdravil 
dandanes dramatično upočasnjuje 
napredovanje bolezni. 
 

Še pred 20 leti 
je revmatoidni 
artritis (RA) 
veljal za 
neustavljivo 
napredujočo 
bolezen. 

Zdravljenje 
je dajalo le 
malo 
upanja, da bi 
se dolgoročni 
izid bolezni 
bistveno 
spremenil.  

Bolniki, zdravljeni 
s kombinacijo 
novih in starih 
zdravil, imajo po 
52 tednih 

zdravljenja  50-

odstotno 
možnost 
popolnega 
prenehanja 
bolezenskih 
težav. 

Osteoporoza 
 

Zdravila proti osteoporozi pri rednem 
jemanju bistveno zmanjšujejo tveganje 
za zlome kosti. 

 Bolniki, ki 
jemljejo zdravilo 
za osteoporozo, 

imajo 65 % 

manj zlomov. 

Redke 
bolezni 

Od sprejema Zakona o zdravilih sirotah 

leta 1983 je bilo odobrenih 369 

 Nove možnosti 
zdravljenja redkih 



 
Podatki v tabeli veljajo za ZDA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 zdravil za zdravljenje redkih 
bolezni. 

 

bolezni dajejo 
novo upanje 
bolnikom, ki so 
imeli le malo 
obstoječih 
možnosti 
zdravljenja. 


