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KATERE BOLEZNI JE TREBA PRIJAVITI? 
 
Prijaviti je treba vse bolezni, ki so po 10. reviziji Mednarodne 
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za 
statistične namene (MKB10) uvrščene v poglavje Neoplazme in 
sicer: 
 
1. Maligne neoplazme (C00–C97): VSE 
 
2. Neoplazme in situ: 

o melanom in situ (D03);  
o karcinom in situ dojke (D05);  
o karcinom in situ materničnega vratu in CIN 3 (D06);  
o karcinom in situ sečnega mehurja (D09.0);  

 
3. Benigne neoplazme: 

o benigne neoplazme mening (D32);  
o benigne neoplazme možganov in drugih delov centralnega 

živčevja (D33); 
o neoplazme možganov in centralnega živčevja negotovega ali 

neznanega značaja (D43);  
 
4. Neoplazme negotovega ali neznanega značaja: 

o mejno maligne tumorje jajčnikov (D39.1); 
o policitemija vera (D45); 
o mielodisplastični sindromi (D46); 
o kronične mieloproliferativne bolezeni negotovega ali 

neznanega značaja (D47). 
 
Če bolnik zboli za drugim primarnim rakom  (npr. pred tremi leti je 
bil zdravljen zaradi črevesnega raka, zdaj pa ste ugotovili plazmocitom) 
ali pa gre za nov pojav raka na isti lokaciji (npr. multipli pojav 
kožnega karcinoma) se nova bolezen obravnava kot svoja enota – 
potrebno je izpolniti novo Prijavnico. 
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NAVODILA 

ZA PRIJAVLJANJE  
RAKAVIH BOLEZNI 

 
 
 
Rakave bolezni prijavite na obrazcu Prijavnica rakave bolezni – OI 
obr. 0014 (Prijavnica). Obrazci so na voljo v Službi javnih naročil na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, kamor pošljete 
naročilnico. Za informacije lahko pokličete g. Silvestra Fotivca na 
telefon 01 5879 570. 
 
Če imate ob  prijavljanju rakave bolezni še kakršnakoli vprašanja, 
nam jih pošljite po elektronski pošti (register@onko-i.si) ali nas 
pokličite po telefonu 01 5879 381/564 in z veseljem vam bomo 
pomagali. 
 
Veseli bomo tudi vaših pripomb in predlogov tudi te nam posredujte 
po elektronski pošti (register@onko-i.si) ali po telefonu 01 5879 
381/564. 
 
 
 
 
 
PRAVNO POJASNILO 
V Sloveniji je prijavljanje raka obvezno in predpisano z zakonom že od leta 1950. 
Register raka Republike Slovenije, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta 
Ljubljana, ima zakonsko podlago za zbiranje in obdelavo podatkov v Zakonu o 
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur.l. RS 65/00 – 
priloga A: zaporedna številka: IVZ 25). Vse bolnišnice v Republiki Sloveniji, javni 
zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, morajo predpisane podatke posredovati sproti. Neprijavljanje novih 
primerov raka je po 15. členu ZZPPZ prekršek, za katerega so predpisane tudi 
denarne kazni. 
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KDAJ IZPOLNITE PRIJAVNICO RAKAVE BOLEZNI? 
 
1. Po postavitvi diagnoze, če bolnik ne bo specifično zdravljen 
V točki 4 označite Samo diagnostična obdelava ali kontrolne preiskave 
zaradi tega raka brez zdravljenja. 
Točke 9 in 12 ni potrebno izpolnjevati. 
V točki 10 označite razlog, zakaj bolnik specifičnega zdravljenja ne bo 
prejel (npr. Bolnik je zdravljenje odklonil ali Specifično zdravljenje ni bilo 
indicirano). 
 
2. Po postavitvi diagnoze, če bolnika v vaši ustanovi ne boste zdravili, 
napotili pa ste ga drugam 
V točki 4 označita okno Samo diagnostična obdelava ali kontrolne 
preiskave zaradi tega raka brez zdravljenja. 
Točke 9, 10 in 12 ni potrebno izpolnjevati. 
V točki 13 navedite ustanovo kamor ste bolnika napotili.  
 
3. Po zaključenem specifičnem zdravljenju v vaši ustanovi pri: 

o prvem zdravljenju bolezni; 
o nadaljevanju prvega zdravljenja bolezni;  
o zdravljenju ponovitve bolezni (recidiv);  
o zdravljenju napredovanja bolezni (progres).  

Če ste v vaši ustanovi bolezen diagnosticirali in začeli zdraviti, izpolnite po 
zaključku zdravljenja samo eno Prijavnico. 
Če je zdravljenje v vaši ustanovi potekalo v več ločenih sprejemih (npr. več 
ciklusov kemoterapije) izpolnite po zaključku zdravljenja samo eno 
Prijavnico. 
Prijavnico izpolnite, ko bolnik zaključi z zdravljenjem v vaši ustanovi, ne 
glede na to, če nadaljuje z zdravljenjem še kje drugje. 
Prijavnice ni potrebno izpolnjevati, če je bil bolnik z rakom 
hospitaliziran zaradi paliativne in/ali simptomatske terapije in ste 
napredovanje bolezni že predhodno prijavili, ali če je bil pri vas 
zdravljen zaradi nemaligne bolezni (npr. poškodbe, pljučnica, …). 
 
4. Ob smrti bolnika v vaši ustanovi, če je bila na obdukcijskem 
zapisniku ali zdravniškem poročilu o vzroku smrti navedena vsaj ena 
diagnoza rakave bolezni. 
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NEKAJ PRIPOROČIL ZA UČINKOVITEJŠE 
IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE 
 
Spodaj je zbranih nekaj priporočil za učinkovitejše izpolnjevanje 
Prijavnice.  
Siva polja na Prijavnici pustite prazna – namenjena so kodiranju, ki je 
naloga Registra. 
 
Osebni podatki 
Točnost osebnih podatkov, vključno z EMŠO, je ključna za 
učinkovito registracijo. Najbolje je, da na Prijavnico nalepite kar 
nalepko z osebnimi podatki, saj se tako ognete napakam pri 
prepisovanju. 
 
Točka 3 
Datum postavitve diagnoze je datum, ko je bila bolezen prvič potrjena 
mikroskopsko oziroma z drugimi preiskavami, če mikroskopske 
potrditve ni bilo. 
 
Točka 6 
Če ste v sklopu točke 6 priložili kopijo patologovega izvida, vam te 
točke ni potrebno dodatno izpolnjevati, prosimo vas pa da izpolnite 
TNM ali drug ustrezen stadij v točki 7. 
 
Točka 8 
Pri prijavi neoplazem limfatičnega ali krvotvornega tkiva 
(MKB10:C81-C96 in D45-D47) točke 8 ne izpolnjujete. 
 
Točka 12 
Prosimo, da prijavnici priložite kopijo obdukcijskega zapisnika – 
točke 12 v tem primeru ni treba izpolnjevati. 
 


