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Evropski kodeks proti raku je pobuda 
Evropske komisije za obveščanje 
javnosti o ukrepih, ki jih lahko 
posamezniki sprejmejo zase ali za 
svoje družine za zmanjšanje tveganja 
nastanka raka. Evropska komisija 
skupaj z drugimi relevantnimi 
deležniki EU deluje na najvišji ravni v 
interesu vseh Evropejcev in Evropejk. 
Prva različica kodeksa je bila 
objavljena že leta 1987. Trenutna, 
četrta različica kodeksa z dvanajstimi 
priporočili pa je rezultat dela številnih 
onkologov, znanstvenikov in drugih 
strokovnjakov iz celotne Evropske 
unije in vsebuje pojasnila tveganj 
za nastanek raka in opis podrobnih 
navodil, kako lahko ljudje zaščitijo 
sebe in svoje družine.

Rak ni ena sama bolezen
Priporočila kodeksa ne varujejo le pred 
rakom, pač pa tudi pred nekaterimi 
drugimi kroničnimi boleznimi, 
predvsem boleznimi srca in ožilja, ki 
so že desetletja najpogostejši vzrok 
obolevnosti in umrljivosti odraslih. Z 
zdravim načinom življenja lahko njihov 
nastanek in napredovanje odložimo, 
celo izboljšamo stanje in zato znatno 
podaljšujemo življenje.
Po podatkih Mednarodne agencije 
za raziskovanje raka (IARC) je leta 
2018 po svetu za to boleznijo zbolelo 
okoli 18 milijonov ljudi, umrlo pa 
9,5 milijona. Podatki slovenskega 
Registra raka, kje se sistematično 
zbirajo, shranjujejo, analizirajo, 
interpretirajo in predstavljajo podatki o 

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je s preostalimi desetimi regijskimi 
društvi, ki so povezana v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, med 
najstarejšimi in najpomembnejšimi nosilci preventive na področju raka.
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zivljenje

bolnikih z rakom, o njihovi bolezni in 
obravnavi, kažejo, da v Sloveniji letno 
za rakom zboli okoli 14.000 Slovenk in 
Slovencev.
Rak ni ena sama bolezen, pač pa 
več sto različnih, ki lahko vzniknejo 
v vseh tkivih in organih človeškega 
organizma, z bolj ali manj znanimi 
nevarnostnimi dejavniki. Med 
nevarnostnimi dejavniki izstopajo 
tisti, ki so posledica življenjskih navad 
in na katere ima lahko največji vpliv 
posameznik.
Društvo za boj proti raku Štajerske 
Maribor je s preostalimi desetimi 
regijskimi društvi, ki so povezana 
v Zvezo slovenskih društev za boj 
proti raku, med najstarejšimi in 
najpomembnejšimi nosilci preventive 


