
VIII европска недеља превенција рака грлића материце 19. – 25. јануар 2014. године 
 

Уз Вашу помоћ, готово сваки случај рака грлића материце може бити спречен! 

 

VIII европска недеља превенције рака грлића материце обележиће се од 19. до 25. јануара 
2014. године са циљем подизања нивоа знања и информисаности о раку грлића материце и 
превенцији рака. Током ове недеље, у великом броју земаља Европе, истовремено се 
одржавају разне активности чији је заједнички циљ да промовишу важност смањења 
оболевања и умирања од рака грлића материце. И ове године, носилац свих активности је 
Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA). 

Рак грлића материце представља озбиљан јавноздравствени проблем у Европи, јер се 
сваке године ова болест открије код приближно 60.000 жена, а скоро 30.000 жена умре. Оно 
што забрињава је чињеница да се болест јавља у млађој животној доби и представља други 
најчешћи рак код жена старости од 15-44 године. 

У нашој земљи, рак грлића материце је по учесталости други водећи узрок оболевања и 
четврти узрок умирања од рака међу нашом женском популацијом. Већ дужи низ година код 
жена у Србији евидентира се једна од највиших стопа оболевања од рака грлића материце 
у Европи. У нашој земљи свакога дана најмање једна жена умре од рака грлића материце. 
Нарочито забрињава чињеница да је регистрована стопа морталитета од ове локализације 
рака код жена у нашој земљи скоро двоструко виша од истих стопа морталитета код жена у 
Европи. Већина ових смртних исхода могла се спречити да је болест откривена на време и 
да се благовремено приступило њеном лечењу. 

Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро 
организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. 
Програм организованог скрининга рака грлића материце спроводи се на територији 
Републике Србије од 2012.године. Уредбом усвојеном 16.августа 2013.године (Сл.Гл.РС бр 
73⁄2013) утврђен је Национални програм раног откривања карцинома грлића материце. 
Програмом је дефинисано спровођење здравствене заштите и активности на унапређењу 
здравља, смањењу смртности од рака грлића материце и побољшању квалитета живота 
жена Србије.  

Дођите у наш Дом здравља ! 
Служба за здравствену заштиту жена  Вас свакодневно очекује ! 
Будите брзе и на путу ка здрављу сва врата ће  вам се једна по једна сама отварати ! 
 


