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Velika ulaganja u zdravstveni sistem u Vojvodini 

Kompletna rekonstrukcija četiri klinike Kliničkog centra Vojvodine je završena, a trenutno se radovi 
izvode na još sedam klinika. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, 
urađena je rekonstrukcija i adaptacija klinike. 

Pokrajinski sekretar za zdravstvo doktor Zoran Gojković ističe da sada postoji potpuno nova klinika za 
kardiologiju sa 90 kreveta. 

"Dobićemo značajno poboljšanje uslova za lečenje pacijenata. Da im u tim teškim danima ponudimo 
komfor i mogućnost da svoje zdravlje unaprede i da im boravak u bolnici bude što lakši", kaže Gojković. 

Naglašava da su poboljšani i uslovi rada i da bez ulaganja u opremu nema kvalitetnog zdravstva. 

"Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u Vojvodini. Za nepune tri godine smo uspeli da na 
neki način potpuno preokrenemo tu situaciju. Nemamo uopšte u Vojvodini liste čekanja ni za jednu 
kardiološku proceduru invazivnih metoda, a Kamenica postaje ključni segment rada na lečenju i 
prevenciji kardiovaskularnih oboljenja", objašnjava Gojković. 

Ukazuje da je u prethodne tri godine više od 450 miliona dinara uloženo u Institut za kardiovaskularne 
bolesti. 

"Ove godine krećemo u rekonstrukciju Instituta za pulmologiju, Institut za onkologiju smo uradili već. 
Trebalo bi da 12. februara startujemo sa radom na novim akceleratorima", objašnjava Gojković. 



 
 

Ističe da je ključ cele priče povećanje kapaciteta celog Instituta i izgradnja Kamenice tri, koja treba da 
počne sredinom ove godine.  

Kaže da su u Novom Sadu već uraređene četiri klinike i da se uporedo radi na još sedam klinika. 

"Očekujemo da jedan deo bue gotov na proleće. Veća zgrada bi trebalo da bude završena na leto. Već 
imamo projekte i razgovaramo da se skele posle premeste na drugu lokaciju. Radimo potpuno novu 
kliniku za ginekologiju. Imaćemo potpuno nov sistem zdravstva, novi Klinički centar, B i C blok... Uskoro 
bi trebalo da potpišemo ugovor, čeka se samo odobrenje Evropske investicione banke", objašnjava 
Zoran Gojković. 

 

Oglasio se ministar Lončar i objasnio 

Beograd -- Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da zagađenja vazduha ima, ali da nema razloga za 
paniku, jer to ne može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih posledica.  

On je za TV Pink rekao da zagađenja ima svake godine, ali da je prethodnih godina javnost bila okupirana 
nekim drugim problemima kao što su posao, plate.  

"Ovako će biti do subote, jer nema vetra. Još niko nije izmislio da stvori vetar i da rastera zagađenje", 
rekao je Lončar.  

Ministar je apelovao da deca, stari i hronični bolesnici nemaju fizičke aktivnosti napolju u danima kada je 
povećano zagađenje vazduha.  



 
 

Ukoliko su napolju treba da stave šal preko usta, kako bi zagrejali vazduh.  

"Provodite manje vremena napolju. Vrtići i škole ne moraju decu da izvode napolje, mogu da osmisle 
nešto drugo dok se ne promeni vreme. Ovo stanje ne može da dovede do ozbiljnih akutnih ili bilo kojih 
drugih posledica", naveo je on.  

Lončar kaže nije povećan broj dece koji ostaju u bolnici zbog zagađenja vazduha i da te podatke 
proveravaju na svakih nekoliko sati. "Mi smo možda pogrešili što nismo na vreme izašli da to ljudima 
saopštimo, jer nije bilo ništa alarmantno", naveo je on.  

Dodaje da je napravljen tim koji će se baviti pitanjem zagađenja vazduha.  

Ministar je ukazao da su veliki zagadjivači vazduha automobili i individualna ložišta.  

U Beogradu je, kaže on, za poslednjih nekoliko godina broj automobila povećan za 400.000.  

Kako kaže, pitanje zagadjenja vazduha ne treba da se politizuje jer time treba da se bave stručnjaci. 
"Nehemo reći nema zagadjenja. Ima, ali to nije takvog opsega da može da dovede do ozbiljnih posledica 
i da izaziva paniku. To je nešto što se dešava i što će se dešavati", zaključio je on. 

 

 

Đorđević: Poštovati sporazum o odlasku 120 medicinara godišnje 

BEOGRAD - Ministar za rad Srbije Zoran Đorđević izjavio je da Srbija želi da zadrži svoje građane u zemlji i 
da to što Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavljuje konkurs za zapošljavanje naših medicinskih 
radnika u Nemačkoj ne znači da vlada podržava njihov odlazak, već je reč o tome da su Srbija i Nemačka 
potpisale sporazum 2013. koji se mora poštovati.  



 
 

Đorđević je objasnio da je dolaskom na čelo tog Ministarstva njegova želja bila da ukine sporazum 
između NSZ i Nemačke agencije za zapošljavanje koji omogućava da se godišnje između 100 i 120 naših 
medicinskih radnika zaposli u nemačkim zdravstvenim ustanovama, ali s obzirom da je reč o sporazumu 
koji je potpisan na najvišem nivou i da bi njegovo ukidanje uticalo na odnose dve zemlje, sporazum je 
ostao na snazi. 

"To je nešto što sam morao da progutam... Zahvalan sam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je 
pokrenuo pitanje ekonomskih migracija i što smo dobili odobrenje Vlade Srbije da formiramo 
Koordinaciono telo za sprečavanje odlaska radne snage i da radimo sve protiv ovog sporazuma", rekao je 
Đorđević odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu. 

Prema njegovim rečima, očekuje da će strategija tog koordinacionog tela biti gotova krajem januara i da 
će ubrzo nakon toga biti predložena vladi na usvajanje. 

Zahvalio je i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru što su u prethodne dve godine svi mladi koji su završili 
fakultete ili srednje medicinske škole dobili posao. 

"Dok sam ja na ovom mestu, takvih sporazuma sigurno više neće biti. Ja verujem da imam podršku 
predsednika Vučića u tome. Mi moramo da radimo da ljude zadržavamo, a ne da potpisujemo 
sporazume koji njima olakšavaju odlazak", podvukao je Đorđević. 

Direktor NSZ Zoran Martinović ukazao je da je taj sporazum sa Nemačkom agencijom za zapošljavanje, 
koji definiše organizovan vid upućivanja radnika iz Srbije u Nemačku, zaključen 2013. godine i da je reč o 
100 i 120 ljudi godišnje. 

Kaže da taj broj koji odlazi organizovano ne bi trebalo da nas zabrinjava, već bi trebalo da nas zabrinjava 
onaj broj koji odlazi neorganizovano i za koji podaci ne postoje. 

"Mi godišnje preko tog sporazuma direktno zapošljavamo između 100 i 120 lica. Ti zaposleni nemaju 
nikakvih problema i imaju ista prava koja su garantovana i nemačkim državljanima", rekao je Martinović. 

Kaže da država migracije ne može u potpunosti da sprečiti, ali ih može kontrolisati, a sporazum sa 
Nemačkom je, tvrdi, upravo jedan vid kontrole. 



 
 

 

O trošku države vantelesna oplodnja i operacija katarakte 

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) će i ove godine o trošku države moći u 
privatnim ustanovama da rade biomedicinski potpomognu oplodnju (BMPO), operišu kataraktu, podižu 
lekove, idu na dijalizu i koriste hiperbarične komore. 

Fond je raspisao konkurs na koji treba da se jave ustanove u kojima će se pružati navedene uslige. 
Pacijenti i do sklapanja novog ugovora privatnih klinika, odnosno ustanova, sa RFZO moći da dobiju ove 
usluge u onim zdravstvenim ustanovama koje su do 31. decembra prošle godine imale validan ugovor sa 
Fondom. 

RFZO je radi obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju osiguranika obavestio ustamove koje nisu u 
Planu mreže zdravstvenih ustanova, odosno apoteke, davaoce  zdravstvenih usluga BMPO i hiperbarične 
oksigenacije, da mogu od 1. januara 2020. godine da izdaju lekove i pružaju usluge na teret obaveznog 
zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da ispunjavaju uslove utvrđenim ugovorom za 2019. godinu, sve 
do do zaključenja novog ugovora za 2020. godinu. 

Uslov je da su bili u ugovornom odnosu sa Republičkim fondom u 2019. godini, da je taj ugovor važeći na 
dan 31. decembra 2019. godine, kao i da nameravaju da zaključe ugovor sa Republičkim fondom za 
2020. godinu. 



 
 

- Sa davaocem zdravstvenih usluga BMPO i davaocem zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenacije, koji 
ne zaključe ugovor za 2020. godinu, može da se zaključi aneks ugovora o produženju važenja ugovora za 
2019. godinu do završetka lečenja osiguranih lica čije je lečenje započelo u 2019. godini - navodi se na 
sajtu RFZO. 

Takođe, obavestili su isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala, koji imaju zaključene ugovore sa 
RFZO, da se najviši iznosi naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret 
sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju Pravilnikom o najvišim 

iznosima naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret obaveznog 
zdravstvenog osiguranja koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 93/19 od 26.12.2019. godine, a 
koji se nalazi i na internet stranici fonda. 

Ugovori 

RFZO ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih 
ustanova, a pored toga imaju zaključene ugovore i sa ustanovama socijalne zaštite iz Plana mreže 
ustanova socijalne zaštite, privatnim apotekama, ustanovama van Plana mreže zdravstvenih ustanova, 
ustanovama koje pružaju usluge lečenja neplodnosti, ustanovama koje pružaju usluge operacije 
katarakte, ustanovama koje pružaju usluge hemodijalize, kao i evidenciju ugovora HBO. 

Ove godine fond je objavio javne pozive za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga koji 
nisu u Planu mreže radi ugovaranja određenih vrsta zdravastvenih usluga za 2020. godinu. 

- Ugovori mogu se zaključe posle stupanja na snagu Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz 
obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu („Službeni glasnik 
RS“ broj 94/19), odnosno posle 01. januara 2020. godine i u roku koji je određen javnim pozivom. 

- Republički fond za zdravstveno osiguranje ugovara pružanje zdravstvene zaštite za svoja osigurana lica 
sa zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova. Plan mreže usvaja Vlada 
Republike Srbije, na predlog Ministarstva zdravlja. RFZO može sklapati ugovore i sa ustanovama van 
Plana mreže, ali samo za broj i vrstu zdravstvenih usluga koje ne mogu da se obezbede u okviru 
postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže - navode u Fondu. 



 
 

 

Glavni grad planira prodaju Apoteke „Beograd” 

Šta bi novi vlasnik ovakvog sistema doneo zaposlenima, ali i pacijentima koji su navikli da lekove kupuju 
baš u njihovim objektima, još nije sasvim jasno 

Posle prodaje Centra „Sava” i „Beograđanke”, grad planira da proda Apoteku „Beograd”, najavio je juče 
Goran Vesić, zamenik gradonačelnika. 

– Prodaćemo u budućnosti apotekarske ustanove jer bi glavni grad, kao i svi moderni gradovi, trebalo da 
se bavi onim što pruža građanima, a to je komunalni sistem i nema potrebe da se bavi poslovima koji 
nisu komunalna delatnost – rekao je Vesić. 

S mrežom od 124 apoteke na teritoriji 17 beogradskih opština, Apoteka „Beograd” je jedinstvena 
zdravstvena ustanova takve vrste na Balkanu i jugoistočnoj Evropi uopšte. Na njihovom sajtu se navodi 
da zapošljavaju 1.035 radnika, 480 diplomiranih farmaceuta, 331 farmaceutskog tehničara i 224 radnika 
drugih profila neophodnih za nesmetan radni proces u velikom sistemu, kao i da imaju 69 specijalista iz 
raznih oblasti, dva magistra i jednog doktora farmaceutskih nauka. 

Šta prodaja ovakvog konglomerata znači za zaposlene, ali i za kupce koji su navikli da lekove kupuju baš 
u njihovom objektima, još nije sasvim jasno. Jasminka Bjeletić, direktorka Apoteka „Beograd”, kaže za 
„Politiku” da ne zna ništa o prodaji ove ustanove, kao i da je grad Beograd njihov osnivač koji ima pravo 
da odlučuje o sudbini apoteka. 



 
 

S druge strane, Dragutin Rajevac, iz Saveza privatnih apotekara Srbije, smatra da će takva odluka doneti 
dosta promena u radu državnih apoteka i da će mnogi, posle nekog vremena verovatno dobiti otkaz. 

– Niko neće da drži u popodnevnoj smeni u jednom objektu, kada nema mnogo posla, šestoro ljudi, 
kazaće da im se ne isplati. Verovatno će novi vlasnik neke objekte zbog dobrih lokacija da pretvori, na 
primer, u kafiće. Onaj ko razmišlja da kupi državne apoteke sigurno zna da je ta ustanova 
predimenzionirana i ako želi da nastavi celokupnu delatnost, moraće ozbiljno da se pozabavi 
reorganizacijom. Možda se dogovori da dve godine ne bude otpuštanja, ali kasnije će sigurno do toga 
doći – smatra Rajevac. 

Naš sagovornik ističe da ipak državne apoteke drže balans, ali da ogroman broj nema stručni kadar, da 
ne postoji adekvatna kontrola jer njih nikad ne kažnjavaju za propuste za razliku od privatnih 
farmaceutskih radnji. 

– Ko god je došao u Srbiji do nekog novca, ima želju da otvori apoteku jer misli da ona donosi veliku 
dobit. Kada se upusti u to i vidi da to nije baš tako, onda odustaje. Ali onome ko bude želeo da kupi 
državne apoteke biće najvažnije lokacije i dobri lokali u kojima se one nalaze. A država verovatno želi da 
se rastereti gubitaša – dodaje Rajevac. 

Doktor Draško Karađinović, iz Udruženja „Doktori protiv korupcije”, smatra da je prevaziđen model rada 
po kojem funkcionišu državne apoteke, ali da podržava nameru države da se stvari u ovom sektoru 
raščišćavaju. Međutim, po njegovom mišljenju, nema sumnje da će biti problem na koji će način biti 
izvedena privatizacija. 

– Apotekari su zdravstveni radnici, a ne trgovački putnici. Logično je da svaka apotekarska jedinica bude 
data u zakup ljudima koji već tu rade, to jest da se njima najpre ponudi da se nekako udruže i ostanu tu 
gde jesu. Druga mogućnost je da sve objekte kupi neka veledrogerija, što nije u redu jer će tako stvoriti 
monopol – naglašava dr Karađinović. 

Vesićeva najava nije jedina koja se čula o promeni vlasništva srpskih apoteka. U nekim gradovima 
apoteke koje su poslovale s velikim gubicima izdate su u zakup na vremenski period do 15 godina. Do 
koncesije je došlo u Novom Sadu, Zrenjaninu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici… U nekim objektima je zadržana 
delatnost, ali ima slučajeva da su na mestu apoteka otvarane banke, turističke organizacije… Do toga je 
moralo da dođe, kako je svojevremeno objašnjavano, zbog velikih dugova državnih apoteka u Srbiji, koji 
nadmašuje 12 milijardi dinara. Veliki broj farmaceuta i tehničara je morao da ode, uz otpremninu. 

U Ministarstvu zdravlja za „Politiku” kažu da podržavaju način rešavanja problema apoteka s 
nagomilanim dugovima tako da se one izdaju u zakup privatnim apotekama jer nesumnjivo imaju 
ogromne probleme u radu. 

– Njima su rukovodile lokalne samouprave, stvorili su se veliki dugovi. Nama je važno da apoteke zadrže 
funkcionalnost i da budu u službi građana – dodaju u Ministarstvu zdravlja. 

Podsećanja radi, prva državna apoteka u Srbiji otvorena je u Kragujevcu 1836. godine, po nalogu 
Državnog sovjeta, a osnovao ju je magistar farmacije Pavle Ilić. Apoteka je dva puta preseljavana u 
Beograd: prvi put 1839, gde je bila samo osam meseci, a drugi put 1841. godine. 



 
 

 

 

Miodrag Stojković: Zagađenje utiče i na sterilitet 

Miodrag Stojković, jedan od najpriznatijih srpskih genetičara, biće deo grupe koja će kandidovati 
naučnike za Nobelovu nagradu u oblasti medicine ili fiziologije. Stojković za N1 kaže da je taj poziv veliko 
priznanje, ali i odgovornost. 

"To treba da se malo više objasni ljudima kako ta procedura funkcioniše. Postoji jedan odličan 
mehanizam koji se sastoji od velikog broja stručnjaka. Određeni naučnici ovog sveta koji su se radom 
kvalifikovali da predlože nekog, imaju mogućnost da predlože one za koje misle da su unapredili zdravlje, 
terapije ili otkrili neke supstance koje su promenile život milionima ljudi", rekao je Stojković za Dan uživo 
TV N1, u uključenju iz Bostona gde trenutno radi na Univerzitetu Harvard. 

Stojković je rekao i da veruje da će ovaj poziv biti podstrek mladim naučnicima u Srbiji da istraju i bave 
se naukom.  
 
Govoreći o svom radu na Harvardu, Stojković je rekao da mu boravak na jednom od najprestižnijih 
univerziteta na svetu pruža neizmerno mnogo mogućnosti. 
 
"Okruženi ste hiljadama ljudi koji imaju za cilj da pokreću nauku. Ovde imate mogućnost da imate sve 
manje-više pod jednim krovom. Okruženi ste i opremom i materijalom koji vam omogućavaju da se 



 
 

bavite ozbiljnom naukom. Kada se bavite nečim što niko nikada nije radio, onda taj rad predstavlja 
zadovoljstvo", istakao je.  
 
Konkretno, u Americi se bavi ćelijama koje nose podatke o različitim genetskim bolestima.  
 
"Cilj je naći korene bolesti kako bi se iskorenila u samom početku, i ovde postoji tehnologija da ispitate, 
putem različitih metoda, kako bolest nastaje i kako je sprečiti", objasnio je Stojković. 
 
Nadovezujući se na autelne probleme sa zagađenjem vazduha, rekao je i da je jedna od stvari kojima se 
trenutno bavi i to kako zagađenost utiče na genetski materijal i na nastanak sve više oboljenja. 
 
"Sama zagađenost vazduha, odnosno ljudske sredine, utiče na sterilitet, dovodi do povećanog broja 
gubitka trudnoće", istakao je.  
 
S tim u vezi pozdravlja pomake u Srbiji kad je reč o vantelesnoj oplodnji, jer je podignuta starnosna 
granica i povećan je broj pokušaja vantelesne oplodnje koje finansira država.  
 
Ono što bi, međutim, preporučio nadležnim organima je da parovima omoguće da dobiju vaučer i sa 
njim idu u instituciju koju žele, bilo privatnu, bilo državnu, kako bi im se pojednostavio pristup 
vantelesnoj oplodnji.  
 
U njegovoj specijalnoj bolnici za lečenje steriliteta Spebo u Leskovcu, dosad je rođeno 800 beba, a 
savremena komunikaciona tehnologija mu, kako je rekao, omogućava da radi na relaciji Boston - 
Leskovac.  
 
"Svi smo srećni zbog 800 beba, ali me raduje što mladi ljudi koji su zaposleni (u bolnici) imaju dvoje-troje 
dece. Ako imaju nešto, imaju budućnost, deca će se rađati i ostajati u Srbiji", poručio je Stojković, 
podsećajući da je odlazak medicinskog kadra, nažalost, sve veća pojava. 
 
"Ne samo što su loše plaćeni, nego su i lošiji uslovi rada. S druge strane, dobijaju primamljive ponude sa 
zapada, gde samo Nemačaka traži 70.000 medicinskih radnika", naveo je.  
 
Najbolji način da se to menja, prema njegovim rečima, je da Srbija ima dobru ekonomiju. Odlazak mladih 
bračnih parova, dodao je on, ne znači samo odlazak dvoje ljudi, već i njihove dece ili dece koju tek 
planiraju, a rodiće se u inostranstvu.  

 



ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА 
МАТЕРИЦЕ 

 
20. јануар – 26. јануар 2020. године 

 

 
 

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна 
болест која се може спречити. 

 
Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 20. до 26. јануара 
2020. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима 
превенције. Прва Европска недеља обележена је 2007. године после интервенције 
Интересне групе за рак грлића материце, када је Савет Европе донео препоруке о 
започињању Кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића 
материце. 
 
Препознајући значај ове кампање, Дом здравља „Вождовац“, већ тринаести пут 
активно учествује у њеном обележавању: 
 

• Служба за здравствену заштиту жена организује превентивне прегледе 
23.1.2020. године у ЗС „Јајинци“ ул. Булевар ЈНА 86а у времену од 1330 до 
1930. Преглед је потребно претходно заказати на телефонски број 011/ 3943-282 
од понедељка до среде у периоду од 8 до 12 часова. 
 

• Место индивидуалног и групног рада: „Кутак здравља“, ул. Устаничка 16, 
улаз из Колубарске улице 
Време: од 700 до 930 часова уз дистрибуцију едукативно - промотивног 
материјала, као и пружање савета и информација о значају коришћења 
доступних превентивних програма. 

 
Интерактивне радионице у локалној заједници: 

  

Место одржавања Време 
одржавања 

Интервенција и 
Здравствено - васпитни рад 

МЗ „Медаковић III“ 
 Ул. Боривоја Стевановића 

 41 

8 - 9 часова 
среда 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 



 
Овом недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, 
у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце. 

   хроничних болести 

МЗ „Милорад Медаковић“ 
 Ул. Милорада Умљеновића 

 18 
 Удружење пензионера 

8 - 9 часова  
уторак 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Душановац“ 
Ул. Озренска 39 

8 - 9 часова  
среда 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Браће Јерковић“ 
 Ул. Мештровићева 34 

830 - 930 часова 
среда 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Милункa Савић“ 
 Ул. Ванђела Томе 5 

9 - 10  часова 
четвртак 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Митрово Брдо“ 
 Ул. Заплањска 86 

830 - 930 часова  
четвртак 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Кумодраж I“ 
 Ул. Стара 1 

830 - 930 часова 
уторак 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Кумодраж II“ 
 Ул. Кумодрашка 376 

9 - 10  часова  
среда 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

МЗ „Кумодраж село“ 
 Ул. Војводе Степе 571 

9 - 10  часова  
среда 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 

Дневни центар и клуб за 
 старије „Треће Доба“ 
 Ул. Војводе Степе 280 

830 - 930 часова  
уторак 

- Скрининг у служби здравља   
- ТА, Гликемија 
- Здрави стилови живота 
- Превенција незаразних 
   хроничних болести 



 
„РАНО ОТКРИВАЊЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ“ је слоган 
који ће обележити потребу да још једном апелујемо на жене одређених узрасних група 
да у eвропској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом 
репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и 
искористити неки од доступних превентивних прегледа. 
 
Током 2016. године у Србији је регистровано 1239 новооболелих жена свих узраста од 
рака грлића материце, а током исте године 453 жене су у Србији умрле од ове врсте 
рака. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на петом 
месту у Европи, после Летоније, Босне и Херцеговине, Естоније и Молдавије. Такође, 
наша земља се и по умирању од ове врсте рака код жена налази на петом месту у 
Европи, после Румуније, Молдавије, Бугарске и Литваније. 
 
Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог папилома 
вируса, али имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа, 
будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ. 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, откривајући 
малигну дегенерацију у преинвазивној фази. 
 
 

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна 
болест која се може спречити! 
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