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Register raka za Slovenijo je v za~etku leto{njega leta
objavil novo redno letno poro~ilo z naslovom Incidenca
raka v Sloveniji 1998. Namen letnih poro~il je strniti in
predstaviti podatke o vseh novih primerih raka v Sloveniji v
enem letu, tako v celoti kot po posameznih regijah,
bolni{nicah idr. Register raka za Slovenijo letna poro~ila
redno objavlja od leta 1965, izhajala pa so tudi `e v
petdestih letih. Poro~ila nastajajo vedno z dolo~enim
zamikom, ki je potreben za popolno zbiranje podatkov in
natan~no obdelavo. Tako leto{nje poro~ilo predstavlja
podatke o raku v Sloveniji za leto 1998.

je stalno nara{~ala, kar velja tudi za rak v celoti. Incidenca
plju~nega raka pa se je pri mo{kih po letu 1995 kon~no
ustalila.

Jedro poro~ila sestavljajo standardne tabele o incidenci,
prevalenci in umrljivosti za rakom. Tabele o incidenci nam
povedo, koliko novih primerov posameznih vrst raka je bilo
v Sloveniji v letu 1998 odkritih. Iz njih lahko izvemo, kateri
raki so bili pogostej{i, {e posebej zanimive pa te {tevilke
postanejo, ~e jih primerjamo s preteklimi obdobji in tako
ugotavljamo trend zbolevnosti za posamezno vrsto raka.
Vendar pa za to ni treba brskati po starih letnih poro~ilih
Registra, saj so ti podatki na za~etku poro~ila zajeti v bralcu
lahko razumljivih grafih. Tako izvemo, da je bil v letu 1998
pri mo{kih v Sloveniji najpogostej{i plju~ni rak, pri `enskah
pa rak dojke. Nato ti dve vrsti raka poi{~emo v grafu grobih
letnih inciden~nih stopenj najpogostej{ih rakov po spolu in
ugotovimo, da sta ti dve vrsti raka `e vrsto let na prvem
mestu (slika 1). V petdesetih letih in {e v za~etku {estdesetih
pa je pri mo{kih prednja~il `elod~ni rak, pri `enskah pa
poleg `elod~nega {e rak materni~nega vratu. Iz grafa lahko
razberemo {e pomembnej{e dejstvo. Incidenca raka dojke

Nekoliko bolj razveseljujo~e podatke nam posredujejo
drobni grafi pre`ivetja bolnikov z izbranimi vrstami raka. V
grafih so prikazani podatki za `elod~ni in ko`ni rak, za rak
jaj~nikov in telesa maternice, rak mehurja in prostate ter za
maligni melanom. Ti grafi ka`ejo, da se pre`ivetje bolnikov
s temi raki ve~inoma izbolj{uje. Do neke mere lahko torej
tako pove~evanje {tevila novo odkritih rakov kot tudi
izbolj{evanje pre`ivetja bolnikov z rakom pripi{emo bolj{i
zdravstveni oskrbi v Sloveniji.

Število vseh bolnikov z rakom v Sloveniji torej {e nara{~a. V
tabelah lahko najdemo podrobne podatke o tem, koliko
novih primerov so v letu 1998 odkrili v posameznih
bolni{nicah, vendar pa nam obremenjenost posameznih
predelov Slovenije najlep{e poka`ejo zemljevidi
povpre~nih letnih incidenc izbranih vrst raka. Iz njih lahko
na primer razberemo, da je `elod~nega raka najve~ v Litiji,
raka mehurja na Gorenjskem itd.

Novo letno poro~ilo Registra raka za Slovenijo torej ni le
suhoparen skupek {tevilk. Podatki, ki jih Register zbira,
dopolnjuje in obdeluje, so podatki o ljudeh, ki so zboleli za
rakom. Vendar pa nam predstavljeni v poro~ilu nudijo {ir{o
predstavo o posamezni vrsti raka, kot jo dobimo zdravniki
pri vsakodnevnem delu z bolniki. Omogo~ajo nam vpogled
v dinamiko bolezni, morebitne povezave z dejavniki
tveganja in nenazadnje tudi v uspe{nost zdravljenja.

Slika 1. Groba letna incidenca izbranih rakov po spolu - Slovenija 1950-98.

45

