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Register raka Republike Slovenije (RRRS)

Register raka za Slovenijo je bil ustanovljen leta 
1950 pod okriljem Onkološkega inštituta 
Ljubljana
Prijavljanje raka je že od ustanovitve
obvezno in predpisano z zakonom

Izmed različnih kazalnikov bremena bolezni so 
med najbolj proučevanimi kazalniki o raku

Rutinsko zbrani podatki registrov raka so 
dovolj kakovostni za uporabo v posebnih 
raziskavah



Načini podajanja informacij RRRS

Letna poročila
Tematske publikacije
Posebne raziskave
Direktni izpisi iz baze

www.slora.si



Okolje in zdravje



Seznam najpomembnejših nevarnostnih 
dejavnikov z oceno deleža smrti za rakom 
(Doll R, Peto R, 1981)

Nevarnostni dejavnik
Ocena deleža vseh 

smrti za rakom
Čezmerna telesna teža, nepravilna 

prehrana in premajhna telesna dejavnost
30

Kajenje 16

Okužbe 9

Reproduktivni dejavniki in način spolnega 

življenja
7

Poklic 4

Okolje 1–4

Alkoholne pijače 3

Sevanje 3



Geografsko razporejanje raka

Geografsko razporejanje raka je odvisno od:
• demografske strukture prebivalstva
• genetske obremenjenosti prebivalstva
• dejavnikov tveganja, ki delujejo na ljudi
• preventivni programi (ZORA, DORA, SVIT)

Problem majhnih števil – gre pri območjih z 
majhnim številom primerov in/ali prebivalcev za 
dejansko večje/manjše tveganje za nastanek 
nekega določenega raka ali pa je to le posledica 
naključja ???

→ potrebno je uporabiti posebne 

statistične metode



»Izposodimo« si informacijo iz sosednjih geografskih enot

Prednosti:

– Stabilizira stopnje, ki temeljijo na majhnih številkah 

– Zmanjša ekstremne odklone (so navadno posledica 

naključja)

– Zmanjša šum v podatkih (stopnjah, razmerjih), ki

nastane zaradi različnih velikosti populacije

– Poudarja splošen trend in vzorce

Ni priporočljivo:

– Če podatki odražajo lokalne značilnosti

– Če nas zanimajo individualna področja

(npr. za načrtovanje in ocenjevanje onkološkega varstva)

Prostorsko glajenje



SKI, rak materničnega vratu, 2003-2008

Prikaz po občinah

Bayesovo hierarhično 

glajenje

Metoda tehtane 

drseče sredine



Georeferencirani podatki

V geografskih analizah uporabljene podatke delimo 
na agregirane in točkovne 

Raziskovanje incidence raka na poljubno izbranih 
geografskih območjih z rutinsko zbranimi podatki do 
sedaj ni bilo možno

V svetu in pri nas so rutinski podatki o prebivališču 
oseb na ravni koordinat težko dostopni (varovanje 
osebnih podatkov, pomanjkanje ustreznih rutinskih 
evidenc)



SKI, rak materničnega vratu, 2003-2008

Prikaz po občinah

Bayesovo hierarhično 

glajenje

Metoda tehtane 

drseče sredine

Lokalno ocenjeni SKI 



Pojavljanje raka v občini Brežice v 
primerjavi z ostalo Slovenijo - RMV

Analiza je del raziskave Pojavljanje raka v občini Brežice v primerjavi z ostalo Slovenijo, ki sta jo naročila 

Občina Brežice in Agencija za radioaktivne odpadke (avgust 2006).

1970-1983 1984-1993 1994-2003

V občini Brežice imajo prebivalke v primerjavi z 16 
upravnimi enotami Vzhodne Slovenije večje 

tveganje raka materničnega vratu.



Se je tveganje povečalo po začetku 
obratovanja NEK ?

1970-1983 1984-2003

V občini Brežice imajo prebivalci v primerjavi z ostalo 
Slovenijo povprečno tveganje raka ščitnice in levkemij 

(ki jih povzroča ionizirajoče sevanje). 

LEVKEMIJE (brez KLL) RAK ŠČITNICE

1970-1983 1984-2003

Analiza je del raziskave Pojavljanje raka v občini Brežice v primerjavi z ostalo Slovenijo, ki sta jo naročila 

Občina Brežice in Agencija za radioaktivne odpadke (avgust 2006).



Primer analize vpliva dejavnika tveganja 

V. Zadnik: Geografska analiza vpliva socialno-ekonomskih dejavnikov na incidenco raka v Sloveniji v 

obdobju 1995-2002: doktorsko delo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2006.

Dejansko razporejanje 

tveganja raka
Razporejanje izbranega 

dejavnika tveganja 

Prikaz tveganja raka, 

če dejavnik tveganja 

ne bi bil prisoten



Analiza vpliva točkovnih virov onesnaženja 
na zbolevanje za rakom v Zasavju

Analiza je del raziskave Razširjenost rakavih bolezni v Sloveniji in Zasavju, ki je nastala v okviru projekta 

Od podrobnejše analize okolja in zdravja v zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju, ki je v letih 

20072010 potekal pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.

Prebivalci, ki živijo v bližini cementarne in 
termoelektrarne v Trbovljah, imajo povečano 
tveganje, da bodo zboleli za katerokoli vrsto raka, 
med posameznimi vrstami raka pa imajo večje 
tveganje pljučnega raka. 

Prebivalci v Hrastniku, ki živijo v bližini 
steklarne in podjetja TKI, imajo 
povečano tveganje katerekoli vrste raka, 
med posameznimi lokacijami pa 
povečano tveganje pljučnega raka in 
rakov sečil. 

Prebivalci, ki živijo v okolici podjetij ETI 
elektrolement, Forstek in Livarna, niso 
bili nič bolj ogroženi z rakom od ostalega 
prebivalstva.



Analiza je del raziskave Geografska analiza incidence raka v Beli krajini in okolici, ki je bila pripravljena po 

naročilu Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto (junij 2011).

Geografska analiza incidence raka v 
Beli krajini in okolici

Ugotavljanje morebitnega presežka incidence raka 
zaradi izpostavljenosti polikloriranim bifenilom (PCB)

→ geografska opisno-korelacijska epidemiološka 
raziskava

Naselja v Beli krajini 

glede na stopnjo 

obremenjenosti okolja 

s PCB
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