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1. УВОД 

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња гру пе за раз
вој ну ини ци ја ти ву це кос ко ји су об ја вље ни 2009. 
го ди не, же не у Ср би ји чи не 51,4 % ста нов ни
штва. Про сеч на ста рост же на у Ср би ји је је 41,5 
го ди на, а оче ки ва ни жи вот ни век 75 го ди на. од 
укуп ног бро ја же на Ср би је 42,75 % жи ве у при
град ским или се о ским на се љи ма. же не на се лу 
су ви ше стру ко дис кри ми ни са не: тек са мо ¼ су 
вла сни це до ма ћин ста ва, 84% не по се ду је ни ка
кву имо ви ну, 74% има ста тус по ма га ча у до ма
ћин ству и за свој рад не при ма ни ка кву на док на
ду, 78% не ма здрав стве но оси гу ра ње а 67% же на 
тр пи на си ље. рад ни дан се о ске же не тра је ду же 
од 12 са ти.

на ци о нал ном стра те ги јом за по бољ ша ње ква ли
те та жи во та же на и уна пре ђи ва ње род не рав но
прав но сти утвр ђе на је по ли ти ка др жа ве у ци љу 
ели ми ни са ња дис кри ми на ци је же на и по бољ ша
ња њи хо вог по ло жа ја у Ср би ји. јед на од обла сти 
ко ја је кључ на за по бољ ша ње по ло жа ја же на је 
област здра вља. 

же не у Ср би ји нај че шће обо ље ва ју од ане ми је, 
ар три ти са, ше ћер не бо ле сти, по ви ше ног крв ног 
при ти ска и кар ди о ва ску лар них бо ле сти. ме
ђу узро ци ма уми ра ња же на, на пр вом ме сту су 
бо ле сти ср ца и крв них су до ва, од ко јих уми ре 
60,8% же на а за тим ма лиг не бо ле сти, од ко јих 
уми ре 16% же на. 
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Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за
ци је, сва ке го ди не у све ту, од ра ка гр ли ћа ма те

ри це обо ли 500.000 же на, а 230.000 умре од ове 
бо ле сти. 

Пре ма по да ци ма ре ги стра за рак цен трал не Ср
би је и ре ги стра за ма лиг не ту мо ре вој во ди не, на 
те ри то ри ји Ср би је (без ко со ва) сва ке го ди не се 
от кри је 1.400 но вих слу ча је ва ра ка гр ли ћа ма те
ри це. ма ње од 1/3 но вих слу ча је ва се от кри ва у 
ра ној фа зи ка да је из ле че ње од ове бо ле сти из
ве сно. 

нај ве ћи број обо ле лих же на од ра ка гр ли ћа ма
те ри це је из ме ђу 45. и 54. го ди нe ста ро сти.

Стан дар ди зо ва на сто па обо ље ва ња од ра ка гр ли
ћа ма те ри це у цен трал ној Ср би ји у 2002 го ди ни, 
би ла је 27,2 на 100.000 же на, што пред ста вља 
нај ви шу сто пу ин ци ден ци је у евро пи.

Светска годишња стопа смртности
Број новооткривених и смртних случаја

Северна Америка
14.500 нових

6.000 смртних
Европа

60.000 нових
30.000 смртних

Азија
266.000 нових

143.000 смртних

Латинска Америка
72.000 нових

33.000 смртних

Африка
79.000 нових

62.000 смртних

Смртност од рака грлића материце у свету
Број случајева на 100.000 жена (на годишњем нивоу)

Свака 2 минута у свету 
– 1 жена умре од рака 
грлића материце

Болест најтеже погађа 
(до 80%) мање 
развијене регије1 у 
којима не постоје 
организовани 
скрининг програми

Ово указује на јасну 
медицинску потребу за 
новим интервенцијама 
против рака грлића 
материце
1. Ferlay J et al. Globocan 2002.
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Сто па обо ље ва ња у цен трал ној Ср би ји је ви ша 
не го у вој во ди ни. нај ни жа сто па ин ци ден ци је у 
2002. го ди ни је 16,6 на 100.000 же на у ма чван
ском окру гу, а нај ви ша у ис точ ној Ср би ји и Бе о
гра ду. у 2007. го ди ни нај ни жа сто па ин ци ден ци је 
је  та ко ђе за бе ле же на у ма чван ском окру гу.
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р. бр. округ сто па ин ци ден ци је у 2002 го ди ни сто па ин ци ден ци је у 2007. го ди ни
1. За је чар ски 38,1 30,3
2. Бор ски 37,1 51,6
3. мо ра вич ки 32,9 41,4
4. Бе о град ски 32,5 34,4
5. шу ма диј ски 31,5 33,4
6. ја бла нич ки 30,7 35,3
7. То плич ки 29,1 22,8
8. Бра ни чев ски 28,3 26,9
9. Пчињ ски 26,7 27,1

10. Пo ду нав ски 23,5 27,7
11. Зла ти бор ски 22,9 28,1
12. Пo мо рав ски 22,1 21,1
13. ни шав ски 21,3 31,9
14. ра син ски 20,9 29,1
15. ра шки 20,9 36,4
16. Пи рот ски 19,5 28,6
17. ко лу бар ски 17,0 42,9
18. ма чван ски 16,6 20

(по да ци ре ги стра за рак цен трал не Ср би је за 2002. го ди ну и 2007. го ди ну 

у Ср би ји сва ког да на од ра ка гр ли ћа ма те ри це 
умре јед на же на.Пре ма по да ци ма ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку у 2002. го ди ни, 452 же не су 

умр ле од ра ка гр ли ћа ма те ри це, а у 2007. го ди
ни 384 же не. 

р. бр. округ број обо ле лих у 2007. го ди ни број умр лих у 2007. го ди ни
1. За је чар ски округ 20 14
2. Бор ски 36 21
3. мо ра вич ки 46 19
4. Бе о град 292 107
5. шу ма диј ски 50 16
6. ја бла нич ки 41 21
7. То плич ки 11 3
8. Бра ни чев ски 27 11
9. Пчињ ски 31 13

10. Пo ду нав ски 29 17
11. Зла ти бор ски 43 14
12. Пo мо рав ски 24 19
13. ни шав ски 61 28
14. ра син ски 37 12
15. ра шки 55 20
16. Пи рот ски 14 5
17. ко лу бар ски 40 21
18. ма чван ски 32 23

(по да ци из ре ги стра за рак цен трал не Ср би је)
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у зе мља ма мо дер ног све та, у ко ји ма се при ме њу
ју про гра ми скри нин га, за бе ле жен је дра сти чан 
пад обо ље ва ња и смрт но сти од ра ка гр ли ћа ма
те ри це. Скри нинг про грам омо гу ћа ва от кри ва ње 
ра ка гр ли ћа ма те ри це у ра ној фа зи и от кри ва ње 
прет кан це ро ге них про ме на, чи јим се укла ња њем 
спре ча ва на ста нак ма лиг них про ме на. основ ни 
скри нинг тест је Па па ни ко лау тест. Са ре дов ним 
пре гле ди ма тре ба за по че ти од 20. го ди не жи во
та, од но сно 3 го ди не по от по чи ња њу сек су ал не 
ак тив но сти. Три го ди не тест тре ба спро во ди ти на 
го ди ну да на, а он да се мо же спро во ди ти на три 
го ди не. По сле 65. го ди не, уко ли ко је же на ре дов
но од ла зи ла на пре глед, скри нинг се мо же об у
ста ви ти. 

же не у Ср би ји не по кла ња ју до вољ но па жње 
свом здра вљу и пре вен ци ји. Све га 6,3 % же на од
ла зи на ре дов не ги не ко ло шке пре гле де  је дан пут 
го ди шње. 

у скла ду са пре по ру ка ма Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је, ко ри сте ћи ис ку ства дру гих зе ма ља 
у спро во ђе њу на ци о нал них скри нин га и ре зул та
те пи лот про јек та бра ни чев ског окру га, вла да рС 
је у мар ту 2009. го ди не до не ла на ци о нал ни про
грам за пре вен ци ју ра ка гр ли ћа ма те ри це. циљ 
про гра ма је ра но от кри ва ње ра ка гр ли ћа ма те ри
це, аде кват на ди јаг но сти ка и те ра пи ја, са ци љем 
сма ње ња смрт но сти и по бољ ша ња ква ли те та жи
во та же на. на ци о нал ни про грам скри нин га по че
ће да се спро во ди у Ср би ји 2013. го ди не. 
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2. ОПИС ПРО ЈЕК ТА

Про је кат „По др шка пре вен ци ји кар ци но ма код 
же на у ре ги о ну шу ма ди је“ , до при но си оства ри
ва њу ци ље ва де фи ни са них на ци о нал ном стра те
ги јом за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи
ва ња род не рав но прав но сти, као и оства ри ва њу 
на ци о нал ног про гра ма за пре вен ци ју ра ка гр ли
ћа ма те ри це.

циљ на шег про јек та је уна пре ђе ње ква ли те та 
здрав стве не за шти те же на, кроз ор га ни зо ва ни 
скри нинг на кар ци ном гр ли ћа ма те ри це, по ди за
ње сте пе на ин фор ми са но сти же на о зна ча ју пре
вен ци је и сма ње ње ин ци ден ци је кар ци но ма гр
ли ћа ма те ри це. циљ на гру па су же не из се о ских 
сре ди на, са те ри то ри је гра да кра гу јев ца. Про јек
том је пред ви ђе но спро во ђе ње ка ма па ње о зна
ча ју пре вен ци је у ле че њу ра ка гр ли ћа ма те ри це 
кроз по се те до ма ћин стви ма и ор га ни зо ва њем 
ра ди о ни ца и ци ља них ги не ко ло шких пре гле да, 
ко ји ма ће би ти об у хва ће но око 4000 же на ста ро
сти из ме ђу 25 и 69 го ди на у 40 се ла, на те ри то ри
ји гра да кар гу јев ца.

Про је кат се ре а ли зу је у пе ри о ду од сеп тем бра 
2010. го ди не до 31.12. 2012. го ди не, а про је кат 
ре а ли зу је Хнво „ оаза си гур но сти“ у парт нер
ству са ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ка ри тас 
Че шка. из во ђач ак тив но сти је дом здра вља у 
кра гу јев цу. Про је кат фи нан си ра Че шка раз вој на 
аген ци ја.

ре а ли за ци ја про јек та је за по че та у сеп тем бру 
2010. го ди не. Про је кат је пред ста вљен јав но сти 
на кон фе рен ци ји за штам пу ко ја је одр жа на у 
Скуп шти ни гра да 16. сеп тем бра 2010. го ди не. 
о про јек ту, пла ни ра ним ак тив но сти ма и зна ча ју 
про јек та за ло кал ну сре ди ну, го во ри ли су: ве ра 
Си мић, ко ор ди на тор ка про је ка, др. рад ми ла об
ра до вић, ди рек тор ка до ма здра вља, проф. др. 
алек сан дар жи ва но вић, члан град ског ве ћа за 
здрав ство и дра ган Сте во вић, члан град ског ве ћа 
за ло кал ну упра ву и са мо у пра ву.
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3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРО ЈЕК ТА 

ко вић  ру ко во ди лац ме ди цин ског ти ма. Чла но ви 
про јект ног ти ма су и др рад ми ла об ра до вић, ди
рек тор ка до ма здра вља у кра гу јев цу односно др 
Бранислава Свилар од октобра 2011. год. и ми
лан ка Сте во вић, пред сед ни ца управ ног од бо ра 
оазе си гур но сти.

За оба вља ње по сло ва на те ре ну за ду же не су ма
ри на Сте фа но вић, да ни је ла Пе тро вић, дра га на 
Бу ба ња, Све тла на ва си ље вић и ду ши ца Џа је вић. 
Сне жа на гру јић је ан га жо ва на за из во ђе ње ра ди
о ни ца о жен ском здра вљу.

ме ди цин ски тим чи ни 9 еки па ко је чи не ле кар 
спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и ци то ло ги је и ме ди
цин ска се стра и то: др ду брав ка Ђур ко вић и мед 
се стра Љи ља на га ври ло вић, др иви ца маг дић и 
мед. се стра да ни је ла ја ни ћи је вић, др да на цве
тић јан ко вић и мед. се стра Сан дра ди ми три је
вић, др Љи ља на ми ло ра до вић и мед. се стра на
да гар че вић, др ма ри на По ску ри ца и мед. се стра 
ма ри на ми ја то вић, др Спо мен ка Си мо но вић 
ко ше вић и мед. се стра мир ја на ни ко лић ка ра
но вић, др Сла ви ца ма ној ло вић и мед. се стра да
ни је ла вла јић, др ро ма на ни ко лић и мед. се стра 
ве сна Па вло вић и др мир ја на ар се ни је вић и 
мед. се стра ра дун ка Си мо вић.

За рад у ци то ло шкој ла бо ра то ри ји, ан га жо ва не 
су мед. се стре Све тла на ми ло са вље вић и ива на 

у пр ва три ме се ца, ра ди ли смо на то ме да обез
бе ди мо усло ве за по че так спро во ђе ња ак тив но
сти. Пред ста ви ли смо ја вно сти про је кат, на ба ви
ли опре му и за по че ли са ор га ни зо ва њем кам па
ње и прегле да же на по се ли ма. 

1. Фор ми ран је тим за ре а ли за ци ју про јек та. 
Про јект ни тим ко ји чи не ве ра Си мић  ко ор ди
на тор ка про јек та, ми на ми ја и ло вић  адм. аси
стент ки ња на про јек ту, проф. др. алек сан дар 
жи ва но вић  струч ни кон сул тант, др. гор да на 
дам ња но вић  Пр на про јек ту, др. ду брав ка Ђур
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Ђор ђе вић рај ко вић, а од сеп тем бра 2011 мед. 
се стра ја дран ка Ба бић.

ру ко во ди лац ти ма је др ду брав ка Ђур ко вић, а 
аси стент ру ко во ди о ца ме ди цин ског ти ма је мед. 
се стра је ле на Сто ја но вић. 

во зач ком би во зи ла је не над Сав ко вић, во зач 
до ма здра вља.

2. Да на 16.09.2010. го ди не одр жан је са ста нак 
са пред став ни ци ма Са ве та ме сних за јед ни ца 
и за по сле них у кан це ла ри ја ма град ске упра ве у 
се о ским ме сним за јед ни ца, ра ди пред ста вља ња 
про јек та и до го во ра у ве зи са на чи ном ра да на 
те ре ну.

3. Ло кал на упра ва је обез бе ди ла по чет ну ба
зу по да та ка о же на ма ста ро сти из ме ђу 20. и 69. 
го ди не ко је жи ве у се ли ма на те ри то ри ји гра да 
кра гу јев ца. По чет на ба за по да та ка је утвр ђе на на 
осно ву из во да из би рач ких спи ско ва. у би рач ким 
спи ско ви ма 40 се о ских ме сних за јед ни ца, упи са
но је 8636 же на, ста ро сти из ме ђу 25 и 69 го ди на. 
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4. Из вр ше на је адап та ци ја про сто ра за ци то ло
шку ла бо ра то ри ју у до му здра вља у Ста но ву и 
адап та ци ја ги не ко ло шке ам бу лан те у Бре сни ци. 
вред ност ра до ва је 791.839,23 ди на ра.

7. Кре и ран је софт вер за ба зу по да та ка. 

8. Два ле ка ра  спе ци ја ли сти ги не ко ло ги је упу
ће ни су на спе ци ја ли стич ки курс из ци то ло ги је. 
курс је ор га ни зо ван на кли ни ци на род ни Фронт 
у Бе о гра ду. на курс ци то ло ги је су упу ће не др 
оли ве ра Ла за ре вић и др Са ња гла во њић Три вић.

9. Кре и ран је и штам пан про мо тив ни ма те ри
јал: ли флет о про мо ци ји про јек та у 4.000 при ме
ра ка, ли флет о зна ча ју пре вен ци је у 4.000 при
ме ра ка, бор шу ра под на зи вом „шта же на тре ба 
да зна о кар ци но му гр ли ћа ма те ри це“ у 4000 
при ме ра ка и Тв спот ко ји се од по ло ви не де цем
бра 2010. го ди не еми тује на ло кал ним Тв ста ни
ца ма, к9 и рТк.

5. На ба вље на је опре ма за ги не ко ло шку ам бу
лан ту и ци то ло шку ла бо ра то ри ју, у вред но сти од 
1.141.545,68 ди на ра.

6. На ба вље но је јед но те рен ско во зи ло ком би 
мар ке опел ви ва ро за пре воз опре ме и еки па за 
рад на те ре ну и јед но пут нич ко во зи ло за по тре
бе про јект ног ти ма. укуп на вред ност на бав ке је 
2.727.664,40 ди на ра.
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ДРУ гУ ФА ЗУ У РЕ А ЛИ ЗА цИ ЈИ ПРО
ЈЕК ТА за по че ли смо из во ђе њем ак тив но сти на 
те ре ну. на пра вљен је оквир ни план ак тив но сти: 
уста но вља ва ње по чет не ба зе по да та ка, кам па ња 
по ди за ња све сти ста нов ни штва о зна ча ју пре вен
ци је у очу ва њу здра вља, одр жа ва ње ра ди о ни ца о 
жен ском здра вљу, ор га ни зо ва ње пре гле да, об ра
да и да ље пра ће ње ре зул та та пре гле да. 

По моћ у пла ни ра њу и из во ђе њу ак тив но сти на 
те ре ну, пру жи ли су нам пред сед ни ци Са ве та ме
сних за јед ни ца, за по сле ни у ме сним кан це ла ри
ја ма, за по сле ни у се о ским ам бу лан та ма и шко ла
ма, као и во лон те ри из ло кал них сре ди на. 

1. Оби ла зак се о ских до ма ћин ста ва и спро во
ђе ње ши ро ке кам па ње о зна ча ју пре вен ци је од 
„вра та до вра та“

 Са ра да ни це на те ре ну и ло кал ни во лон те ри су 
оби ла зи ли до ма ћин ства и са же на ма раз го ва ра
ле о зна ча ју пре вен ци је у ра ном от кри ва њу ра ка 
гр ли ћа ма те ри це. Том при ли ком су же не до би
ја ле ли фле те са по ру ка ма о зна ча ју пре вен ци је. 
оби ла зак до ма ћин ста ва је ис ко ри шћен и за про
ве ру по да та ка из во да из би рач ких спи ско ва. на 
пре глед су по зи ва не све же не ко је жи ве на тој 
те ри то ри ји.

2. Ор га ни зо ва ње ра ди о ни ца: 

циљ из во ђе ња ра ди о ни ца је ин фор ми са ње же на 
о спе ци фич но ти жен ског здра вља и зна ча ју пре
вен ци је у очу ва њу здра вља. 

Пр ва ра ди о ни ца је одр жа на у Чу ми ћу, да на 
21.09.2010. го ди не. на ра ди о ни ци је уче ство ва ло 
16 же на.

у 2010 го ди ни је ор га ни зо ва но и одр жа но 11 ра
ди ни ца у 11 се ла, на ко ји ма су при су ство ва ле 152 
же не, од но сно 13,81 же на по ра ди о ни ци. 

у 2011. го ди ни одр жа но је 25 ра ди о ни ца у 22 
се ла, на ко ји ма је при су ство ва ло 448 же на или 
17,29 же на по ра ди о ни ци.

3. Ор га ни зо ва ње пре гле да: 

За оба вља ње пре гле да су ко ри шће не про сто ри је 
се о ских ам бу лан ти, про сто ри је ме сних кан це
ла ри ја, шко ла или до мо ва кул ту ре. опре ма за 
ги не ко ло шку ам бу лан ту је те рен ским во зи лом 
тран спор то ва на до се ла и ин ста ли ра на у иза бра
ном про сто ру. на те ре ну је оба вљан ги не ко ло шки 
пре глед ко ји под ра зу ме ва ма ну ел ни ги не ко ло
шки пре глед, узи ма ње бри са са гр ли ћа ма те ри це 
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и ва ги не и ма ну ел ни пре глед дој ке. Пре по чет ка 
пре гле да оку пље ним же на ма док тор би одр жао 
крет ко пре да ва ње о зна ча ју од ла ска на ре до ван 
ги не ко ло шки пре глед и о са мо пре гле ду дој ке. 

ре зул та те пре гле да су же не лич но пре у зи мале. 
При ли ком са оп шта ва ња ре зул та та Па па те ста 
сва ка же на је до би ја ла са вет да ре зул та те од не
се иза бра ном ле ка ру и да за го ди ну да на по но
во оба ви пре глед. же не код ко јих су пре гле дом 
уоче не про ме не на гр ли ћу ма те ри це до би ја ле су 
упут за да ље пре тра ге. ру ко во ди лац ме ди цин ског 
ти ма је на ста ви ла да пра ти ре зул та те до дат них 
пре гле да.

ре зул та ти ана ли зе бри са и на ла зи са пре гле да се 
уно се у ба зу по да та ка. ре зул та ти до дат них пре
тра га су та ко ђе уно ше ни у ба зу по да та ка.

Пр ви ле кар ски пре глед је ор га ни зо ван у Стра га
ри ма. у ор га ни зо ва њу овог пре гле да је из о ста ла 
са рад ња пред сед став ни ка ло кал не за јед ни це, па 

и за по сле них у ам бу лан ти. на два пре гле де ко ја 
су би ла за ка зана за 30.10.2010. го ди не до шло 19 
же на, а на два прел ге да 31.10.2010. го ди не са мо 
5 же на. 

Пре гле ди су оба вља ни ви кен дом, су бо том или 
не де љом. у 2010. го ди ни пре гле де смо огра ни
зва ли су бо том и не де љом, у две сме не. у до му 
здра вља у Стра га ри ма, где је по сто ја ла опре мље
на ги не ко ло шка ам бу лан та, оба вља ли смо пре
гле де же на из Стра га ра, ма сло ше ва, ко тра же и 
Љу би чев ца, а до ла зи ле су и же не из дру гих окол
них се ла.

у 2010. го ди ни ор га ни зо ван је 21 те рен за пре
гле де и пре гле да на је 331 же на, од но сно 15,76 
же на по организованом терену за пре гле де.

у 2011. го ди ни ор га ни зо ва но је 105 те ре на за 
пре гле де и пре гле да но 2061 же на, про сеч но 
19.62 же на по организованом терену за пре гле
де.
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Та бе ла бр. 1 - пре глед орг ни зо ва ња пре гле да по ме се ци ма

ме сец и го ди на
Број ор га ни зо ва них  
те ре на за пре гле де

Број пре гле да них же на
Про се чан број же на по 

по ре гле ду
ок то бар 2010. 4 24 6
но вем бар 2010. 11 176 16
де цем бар 2010. 6 131 21,83
ја ну ар 2011. 7 125 17,85
Фе бру ар 2011. 5 98 19,6
март 2011. 7 140 20
април 2011. 27 430 15,92
мај 2011. 11 244 22,18
ју ни 2011. 5 90 18
ју ли 2011. 9 205 22,78
ав густ 2011. 7 145 20,57
Сеп тем бар 2011. 7 160 22,86
ок то бар 2011. 7 180 25,71
но вем бар 2011. 7 142 20,28
де цем бар 2011. 6 102 17
укуп но 126 2392 18,98

у пр ва два ме се ца ор га ни зо ва ња пре гле да, ода зив же на ни је био за до во ља ва ју ћи.

Та бе ла рб. 5 - број пре глед них же на по се ли ма.

р. бр. на зив се ла
Број же на упи сних у 

би рач ки спи сак
број по зва них же на

број пре гле да них 
же на

%

1. Стра га ри 337 337 125 37%
2. ма сло ше во 115 120 55 46%
3. угља ре вац 37 34 22 65%
4. Mала вр би ца 50 49 22 45%
5. ра ма ћа 85 85 48 56%
6. ка ме ни ца 67 86 32 37%
7. гор ња Са бан та 235 205 89 43%
8. до ња Са бан та 171 123 61 50%
9. вел. Сугубина 46 40 27 68%
10. ве ли ке Пче ли ца 102 93 54 58%
11. ду ле не 19 24 12 50%
12. де си ми ро вац 514 474 264 56%
13. Лу жни це 308 238 118 50%
14. опор ни ца 241 174 86 49%
15. гор ње ја ру ши це 168 133 70 53%
16. Чу мић 429 397 143 36%
17. гр би це 203 180 90 49%
18. ве ли ки шењ 95 82 46 56%
19. Па ја зи то во 90 73 26 36%
20. шљи во вац 126 108 46 43%
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р. бр. на зив се ла
Број же на упи сних у 

би рач ки спи сак
број по зва них же на

број пре гле да них 
же на

%

21. По ску ри це 155 140 43 31%
22. це ро вац 262 240 79 33%
23. влак ча 196 128 45 35%
24. до бра ча 118 96 50 52%
25. ку тло во 63 63 51 81%
26. ро го је вац 96 96 37 39%
27. дра ча 220 185 116 63%
28. Бу ку ро вац 41 34 26 76%
29. ја буч је 35 32 9 28%
30. Пре ко пе ча 28 22 12 55%
31. но ви ми ла но вац 121 121 64 53%
32. ди во стин 151 151 68 45%
33. Бо ту ње 214  187 82 44% 
34. до ње ко ма ри це 145 136 94 65%
35. гор ње ко ма ри це 54 64 62 97%
36. кор ман 203  192 103 54% 
37. Трмбас 00 00 15 00

укуп но 5540 4917 2392 48,64%

укуп но

на пре глед је по зва но 4.917 же на а по зи ву се ода зва ло 2392 , што пред ста вља 48,64 % по зва них же на.

уко ли ко успе шност овог про јек та ис ка зу је мо 
бро јем пре гле да них же на, та да мо же мо за кљу чи
ти да је овај про је кат нај у спе шни је ре а ли зо ван у 
гор њим ко ма ри ца ма, за тим у ку тло ву, Бу ку ров цу 
и до њим ко ма ри ца ма, а са нај ма ње успе ха у По
ску ри ца ма и це ров цу.

у пе ри о ду од ок то бра 2010. го ди не до де цем бра 
2011. го ди ни сва ка еки па је има ла по 14 те ре на и 
пре гле да но је укуп но 2392 же не. од сту па ња бро
ја же на по пре гле ди ма су ве ли ка. Би ло је те ре на 
ка да су на пре глед до шле све га 2 же не или пре
гле да ка да их је би ло 40.

4. По ди за ње ка па ци те та ти ма за им пле мен та
ци ју про јек та

1. др оли ве ра Ла за ре вић је по ха ђа ла шко лу ги
не ко ло шке ци то ди јаг но сти ке на ме ди цин ском 
фа кул те ту  гак на род ни фронт у пе ри о ду од 
27.сеп тем бра до 24.де цем бра 2010.го ди не, а др 

Са ња гла во њић од 15.ја ну а ра 2011. до 15.апри ла 
2011. године. 

2. у де цем бру 2010. го ди не је ор га ни зо ван дво
днев ни се ми нар за ме ди цин ско осо бље на про
јек ту. 
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За те ме При ме на ком пју те ра и на но тех но ло
ги ја у ме ди ци ни и ком пју тер ско мо де ли ра ње 
бу ду ћих на но ле ко ва за ле че ње кар ци но ма пре
да вач је био проф др не над Фи ли по вић. 

др спец. ги не ко ло ги је мир ја на ар се ни је вић је 
из ло жи ла те му Пре вен ци ја ре по ро дук тив ног 
здра вља и ХПв ин фек ци ја, а др спе ци ја ли ста ги
не ко ло ги је иви ца маг дић је одр жао пре да ва ње 
на те му епи де ми о ло шка си ту а ци ја кар ци но ма 
гр ли ћа ма те ри це у Ср би ји и епи де ми о ло шка си
ту а ци ја кар ци но ма дој ке у Ср би ји. 

дру ги се ми нар за ме ди цин ско осо бље је одр жан 
у кра гу јев цу 19. и 20. но вем бра 2011. го ди не. 
Пре да вач на се ми на ру је би ла др Лу ци ја мо у ко
ва са он ко ло шког ин сти ту та у Бр ну, а об ра ђе не 
су те ме: ди јаг но сти ка пред ма лиг них про ме на и 
кар ци но ма гр ли ћа, Ху ман пали ло ма ви рус, ХПв 
при дру же не бо ле сти, пол но пре но си ве бо ле сти, 
Пре вен тив ни он ко ло шки про гра ми у Че шкој ре
пу бли ци и ди јаг но сти ка кар ци но ма дој ке у Че
шкој ре пу бли ци.

у де це ме бру 2010. го ди не одр жан је је дан дво
днев ни се ми нар за тим оазе си гур но сти на те
ме: упра вља ње про јект ним ци клу сом у скла ду 
са про це ду ра ма еу, Пр ак тив но сти и про јект ни 
ме наџ мент. из во ђа чи се ми на ра су ор га ни за ци
ја БСц из кра гу јев ца и ор га ни за ци ја ка ри тас из 
Че шке.

 
дру ги се ми нар за тим оазе је одр жан од 27–30 
ок то бра 2011. го ди не на те му стра те шког пла ни
ра ња, а пре да вач је била рад ми ла ми ко вић. 

4. За во лон те ре ко ји су уче ство ва ли у ре а ли за ци
ји овог про јек та ор га ни зо ван је се ми нар о ци вил
ном дру штву, гра ђан ском ак ти ви зму и во лон те
ри зму и ин струк тив ни се ми нар о зна ча ју пре вен
ци је. обу ку је про шло 28 во лон те ра.

5. Видљивост пројекта

1. у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња об ја вље
но је 25 при ло га, у 2010. го ди ни 10 при ло га, а у 
2011. го ди ни 15 прилога. 

2. Тв спот је еми то ван на Тв к9 и на, а на Тв рТк 
сва ке не де ље, од но сно су бо те у ус таље ном те
рми ну.

3. Пред став ни ци оазе и до ма здра вља су го сто
ва ли и у еми си ја ма на ло кал ним ра дио и Тв ста
ни ца ма. у 2010. го ди ни је би ло 6 го сто ва ња, а у 
2011. го ди ни 13.

4. Пред став ни ца оазе си гур но сти, ми на ми ја и
ло вић је у пе ри о ду од 24. до 27. ма ја 2011. го ди
не би ла уче сник студијског путовања „По др шка 
ор га ни за ци ја ма ци вил ног сек то ра у бор би про тив 
ра ка“ ко ја је одр жа на у Бри се лу у ор га ни за ци
ји „Pe o ple to Pe o ple pro gram“ ,европ ске ли ге за 
бор бу про тив ра ка и европ ске ко а ли ци је па ци
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је на та обо ле лих од ра ка и при су ство ва ла ко фе
рен ци ји „Hig hlight on He althy Li festyles“, а ко ја 
је одр жа на у скло пу евроП Ске не де Ље Бор Бе 
Про Тив ра ка.

5. ре зул та ти пре гле да су пре зен то ва ни струч
ној јав но сти на Сим по зи ју му XXXVI ок то бар ски 
здрав стве ни да ни ко ји је одр жан од 28. до 30. ок

то бра 2011. год. у кра гу јев цу. ре зул та те пре гле да 
је пред ста вио др иви ца маг дић, а у при пре ми и 
об ра ди ре зул та та су уче ство ва ли др иви ца маг
дић, др ду брав ка Ђур ко вић, др ма ри на ми ле тић 
– ко ва че вић и др Бран ко ан ђел ко вић. у ме ди
цин ском ча со пи су Срп ског ле кар ског дру штва 
– по дру жни ца кра гу је вац, из ок то бра 2011. об ја
вљен је чла нак о ре зу ла ти ма про јек та.
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4. АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРЕ гЛЕ ДА 

упи си ва ње у про то кол скри нин га и здрав стве6. 
ну до ку мен та ци ју.

не по сред но по узи ма њу PA PA бри са, пра ви се 
раз маз на две уна пред обе ле же не пло чи це (ен до 
и ег зо цер ви кал ни брис). од мах за тим пре па рат 
се од ла же у фик сир, на кон че га се обе ле же ни 
фик си ра ни пре па рат тран спор ту је у ци то ло шку 
ла бо ра то ри ју уз пра те ћу до ку мен та ци ју на бо
је ње по ме то ди Pa pa ni co lau. За тим се оба вља 
ци то ло шки пре глед и од ре ђу је PA PA на лаз, ко ји 
се ко вер ти ра но до ста вља сва кој па ци јент ки њи. у 
опи су на ла за ко ри сти ли смо ор ги нал ну Pа кла
си фи ка ци ју (по др Ge or ge Pa pa ni co lau).Pа кла
си фи ка ци ја свр ста ва на лаз у пет ка те го ри ја од 
ко јих су PA I, PA II не га ти ван на лаз, док PA III, 
PA IV и PA V пред ста вља ју по зи ти ван на лаз. Koд 
па ци јент ки ња са по зи тив ним PA на ла зом ура ђе
на је Byop sio или ECC. Про ме не до би је не на овај 
на чин су свр ста не на сква мо зне ин тра е пи те ли јал
не ле зи је ни ског сте пе на (LSIL), сква мо зне ин
тра е пи те ли јал не ле зи је ви со ког сте пе на (HSIL) и 
ин ва зив не ма лиг не ле зи је. на осно ву до би је них 
на ла за опре де љу је мо се за кон зер ва тив но или 
опе ра тив но ле че ње. Па ци јент ки ње код ко јих је 
утвр ђе на по тре ба опе ра тив ног ле че ња су на кон 
при пре ме про сле ђе не на ви ши ни во здрав стве не 
за шти те, ра ди оба вља ња истог. на кон то га сле ди 
пра ће ње по сто пе ра тив ног то ка и ана ли за по сто

ан га жо ва њем 9 ги не ко ло га и 12 ме ди цин ских се
ста ра на те ре ну оба вље но је 2.392 ги не ко ло шка 
пре гле да и пал па тор них пре гле да дој ки до кра ја 
2011. год.

циљ ра да: уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве
не за шти те же на кроз ор га ни зо ван скри нинг на 
кар ци ном гр ли ћа ма те ри це, по ди за ње сте пе на 
ин фор ми са но сти же на о зна ча ју пре вен ци је и 
сма ње ње ин ци ден це кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це 
и кар ци но ма дој ке.

МЕ ТО ДА РА ДА:

из ла зак на те рен и фор ми ра ње ги не ко ло шке 1. 
ор ди на ци је.
Пре да ва ње о зна ча ју пре вен тив них пре гле да 2. 
за ра но от кри ва ње ма лиг них бо ле сти, упо зна
ва ње са фак то ри ма ри зи ка за на ста нак кар
ци но ма гр ли ћа ма те ри це и еду ка ци ја же на за 
са мо пре глед дој ке.
узи ма ње ге не ра ли ја и де таљ не анам не зе.3. 
Пре глед под спе ку лу мом и узи ма ње Па Па 4. 
бри са по утвр ђе ној ме то до ло ги ји, уз из бе га ва
ње узи ма ња бри са код ин фла ма ци је, кр ва вље
ња или на кон апли ка ци је ле ко ва, ако је пе ри од 
кра ћи од три да на.
Би ма ну ел ни пре глед уз са гле да ва ње прет ход5. 
них и ак ту ел них ги не ко ло шких про бле ма.
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пе ра тив ног па то хи сто ло шког на ла за, упо ре ђи
ва ње са прет ход ним па то хи сто ло шким на ла зом 
и у слу ча је ви ма не сла га ња тј. у слу ча је ви ма где 
опе ра тив но ле че ње ни је до ве ло до оче ки ва ног 
из ле че ња, при сту па се при пре ми за ра ди кал ни ји 
опе ра тив ни за хват.

на кон од ра ђе ног ги не ко ло шког пре гле да ра ди 
се пал па тор ни пре глед дој ки, еду ка ци ја же на за 
са мо пре глед и са вет за оба вља ње уЗ или ма мо
граф ског пре гле да. Па ци јент ки ње са сум њи вим 
пал па тор ним на ла зом су упу ће не на да љу ди јаг
но сти ку (ул тра звук дој ке или ма мо гра фи ју) на

кон че га се пре ма до би је ном на ла зу од лу чу је мо 
за из бор аде кват ног ви да ле че ња. Све па ци јент
ки ње чи ји на лаз је зах те вао опе ра тив но ле че ње 
су на кон спро ве де не при пре ме упу ће не на ви ши 
ни во здрав стве не за шти те, ра ди оба вља ња истог. 
По том сле ди ана ли за по сто пе ра тив ног па то хи
сто ло шког на ла за, на осно ву ко га се опре де љу је
мо за да ље пра ће ње или да ље он ко ло шко ле че ње 
пре ма про то ко лу. 

 Сви до би је ни на ла зи се ажу ри ра ју у ба зу по да та
ка, про то ко ле и здрав стве не кар то не у ги не ко ло
шкој слу жби пре ма иза бра ном ги не ко ло гу.

АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА

Me di cin ski iz ve štaj za pe riod ok to bar 2010. do 31.12.2011.go di ne

Iz ve štaj
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Broj te re na 4 11 6 7 5 7 27 11 5 9 7 7 7  7 6 
Broj pre gle da nih že na 24 176 131 125 98 140 430 244 90 205 145 160 180  142 102 
Ure dan gin. na laz 15 103 67 56 51 64 257 151 44 117 86 94 109  66 61 
Infl. na laz 5 45 38 46 28 39 87 48 24 49 36 39 46  52 32 
Po li pus   1   3 6 1 1  1 1 1 1 2 
Osta la pa tol. 4 28 25 23 19 34 80 44 21 39 22 26 24 23 10 
Doj ka                
Ure dan pal. na laz 24 176 129 124 98 140 428 244 90 205 144 160 180  136 97 
Su spek tan pal. nal.   2 2   2    1    6 5 
UZ doj ke           1    2 2 
Ma mo gra fi ja   2 2   2        4 3 
PA II 24 162 121 119 91 129 339 225 85 188 132 151 170  133 98 
PA III  14 9 6 7 8 35 18 4 8 12 8 9  9 4 
PA IV                
PA V                
Da lja di jag no sti ka                
Bi op si ja  7 4 3 3 4 9 11 1 1 6 6 5  2  
ECC   1 1 1 3 13 3 3 1 1 1 1  2 
Bi op si ja +ECC  3 5 2 3 4 23 5 1 6 6 2 4  7 2 
Pra će nje  4 4 2 2 3 3 16 3 3 6    3 1 
Ope ra tiv no le če nje  1 4 2 2 4 11 4 1 3     2 1 
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у пе ри о ду од 30.10.2010.–31.12.2011. го ди не оба ви ли смо 126 те ре на и из вр ши ли 2392 ги не ко ло
шка пре гле да и исто то ли ко пал па тор них пре гле да дој ки. ана ли зом од ра ђе них ги не ко ло шких пре
гле да уре дан ги не ко ло шки на лаз је има ло 1332 па ци јент ки ње. Са ди јаг но зом Cer vi ci tis је би ло 242 
што у про цен ти ма из но си 10,1% Col pi tis je био при су тан код 329 па ци јент ки ња 13,7% Polypus cer
vi cis је от кри вен код 18 па ци јент ки ња 0,67% код 29 па ци јент ки ња је от кри вен Ute rus myoma to
sus 1,2%. Cysta ova rii je на ђе на код 11 па ци јент ки ња 0,46%. Ec to pio PVU 132 па ци јент ки ња 5,8%.
оста ла па то ло ги ја 12,3%.

уре дан пал па тор ни на лаз дој ки је при су тан 
код 1948 же на 81,37%. Dyspla sio mam mae397 
 16,5%. Са mam mae je от кри вен код 3 же не  
0,12%.

Та бе лар ни при каз ги не ко ло шких на ла за
Ure dan gi ne ko lo ški na laz 1332
Cer vi ci tis 242
Col pi tis 329
Polypus cer vi cis 18
Ute rus myoma to sus 29
Cysta ova rii 11
Ec to pio PVU 139

Та бе лар ни при каз пал па тор ног на ла за дој ки
Ure dan pal pa tor ni na laz doj ke 1948
Dyspla sio mam mae 397
Su spec tan pal pa tor ni na laz 10
Ca mam mae 3
Ukup no 36

AНАЛИЗА цИ ТО ЛО шКИх НА ЛА ЗА

од укуп но од ра ђе них ци то ло шких пре гле да 
уре дан (не га ти ван на лаз PA I, PA II) има ло 
je 2138 же на  89,3%. Су спек тан ци то ло шки 
на лаз (PA III) je има ло 152 па ци јент ки ње 
 4,35%. не а де ква тан узо рак у 104 слу ча ја  
4,34%.

Та бе лар ни при каз ци то ло шких на ла за
PA ne ga ti van na laz PA I, I I 2138
PA na laz po zi ti van III, IV, V 152
Ne a de kva tan uzo rak 104

АНА ЛИ ЗА ПА ТО хИ СТО ЛО шКИх  
НА ЛА ЗА

на да љу ди јаг но сти ку (byop sio i ECC) је упу
ће но 152 па ци јент ки ње  6,35%. на осно ву 
до би је них па то хи сто ло шких на ла за од 104 па
ци јент ки ње  68,42% ура ђе на ана ли за је по ка
за ла сле де ће: код 46 па ци јент ки ња се ра ди ло 
о ин фла ма тор ном на ла зу  30,2%. L SIL je 
на ђен код 38  25%. ди јаг но зу H SIL има ло је 
17 па ци јент ки ња  11,18%. Ca PVU је от кри вен 
код 3 па ци јент ки ње  1,97%.

Та бе лар ни при каз па то хи сто ло шких ре зул та та
In fla ma tor ni na laz 46
L SIL 38
H  SIL 17
Ca PVU 3

ДИ СКУ СИ ЈА

на осно ву ура ђе не ана ли зе мо же се ви де ти да 
је по стиг нут пла ни ра ни об у хват же на за пр ви 
из ве штај ни пе ри од, што ука зу је на аде кват но 
спро во ђе ње скри нин га у на шим со циоеко
ном ским и кул ту ро ло шким усло ви ма

Број по зи тив них PA на ла за од 6,35% ко ре ли ра 
са на ла зи ма из ли те ра ту ре.

Број од ра ђе них и ева лу и ра них на ла за би оп си
ја од 68,32% ука зу је на чи ње ни цу да је од ре
ђе ни број па ци јент ки ња, њих 31,57% или за
тра жи ло дру го ми шље ње у не кој од здрав стве
них уста но ва или је од у стао од пред ло же не 
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опе ра ци је из са мо се би зна них раз ло га (страх, 
нео д го вор ност и од ла га ње) или ни је до ста
ви ло ре зул тат ХП на ла за, те сто га по треб но 
је пла ни ра ти про це ду ру из ве шта ва ња пре ко 
кли нич ког цен тра кра гу је вац.

С об зи ром на хи сто па то ло шке на ла зе PA по
зи тив них же на утвр ђе на ко ре ла ци ја на ла за 
из но си око 70% , што ко ре ли ра са по да ци ма 
из ли те ра ту ре.

још ква ли те та под ра зу ме ва: по стиг ну ту мо ти
ва ци ју же на за ода бир иза бра ног ги не ко ло га 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти, ажу ри ра на 
ба за по да та ка ци то ло шких на ла за, ко ја да је 
мо гућ ност пра ће ња и пре тра жи ва ња сум њи
вих и ло ших на ла за у ин фор ма ци о ној ба зи, 
ка ко би био ис по што ван да љи ток пра ће ња и 
ле че ња. По себ но на гла ша ва мо од лич ну са
рад њу са ги не ко ло шком и хи сто па то ло шком 
слу жбом кли нич ког цен тра у кра гу јев цу.

ЗА КљУ чАК

на осно ву до би је них ре зул та та до шли смо до 
сле де ћих за кљу ча ка:

од укуп ног бро ја пре гле да них па ци јент ки ња 1. 
на те ре ну 2392, код 2290  95,65% ура ђен је 
ци то ло шки пре глед гр ли ћа ма те ри це.
од укуп ног бро ја ура ђе них ци то ло шких 2. 
пре гле да на лаз је био не га ти ван код 2138  
89,30%.
од укуп ног бро ја 152 по зи тив них ци то ло шких 3. 
на ла за да ља ди јаг но сти ка је спро ве де на код 
104 па ци јент ки ње  68,42%. 
Са ди јаг но зом LSIL je би ло 38  25%. 
Са ди јаг но зом HSIL je би ло 17  11,18%. 
Са ди јаг но зом Car ci no ma ova rii je би ла 1 па ци
јент ки ња  0,04%. 
Са ди јаг но зом Car ci no ma PVU je би ло 3 па ци
јент ки ње  0,12%. 
Са ди јаг но зом Car ci no ma mam mae је би ло 3 
па ци јент ки ње  0,12%.

Тач ност PA на ла за је око 70%, на осно ву хи4. 
сто па то ло шког на ла за на кон би оп си је или ен
до цер ви кал не ки ре та же гр ли ћа ма те ри це.
на осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу5. 
чи ти да ци то ло ги ја гр ли ћа ма те ри це оста је јед
на од во де ћих ме то да за ра ну де тек ци ју пре
ма лиг них и ма лиг них ле зи ја гр ли ћа ма те ри це.
одр жи вост про јек та и на ста вак скри нин га уз 6. 
по др шку на ци о нал ног про гра ма је је ди ни пра
ви пут, ко ји ће ре зул ти ра ти сма ње њем бро ја 
обо ле лих од кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це и 
от кри ва ње слу ча је ва у пре кан це ро зној фа зи 
бо ле сти тј. на вре ме.
По ди за ње ни воа здрав стве не кул ту ре и лич ног 7. 
од но са пре ма здра вљу.

на осно ву ева лу а ци је и де таљ не ана ли зе до са
да шњег ра да на про јек ту, чи ји је но си лац нво 
„оаЗа Си гур но СТи“, а ко ји је фи нан си ран 
од Че шке раз вој не аген ци је, је оправ дао зна
чај скри нин га у оп штој по пу ла ци ји же на, а 
по се бан зна чај има, јер је ор га ни зо ван за же
не у ру рал ном под руч ју, ко је су вул не ра бил на 
гру па и ви ше стру ко мар ги на ли зо ва на. Све ово 
отва ра и по твр ђу је по та ње и по тре бу на став
ка про јек та ове вр сте у чи та вом шу ма диј ском 
ре ги о ну.
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5. ТЕ шКО ЋЕ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ ПЛА НИ РАНх АК ТИВ НО СТИ

2. НЕ У ЈЕД НА чЕН ОДА ЗИВ жЕ НА

не у јед на чен ода зив же на нам је ства рао про
блем при ли ком ор га ни зо ва ња пре гле да. у то ку 
јед ног рад ног да на, ле кар мо же оба ви ти пре глед 
и об ра ди ти ре зул та те за 20 же на. При ли ком по
зи ва ња смо по себ но на гла ша ва ли ову чи ње ни цу 
и тра жи ли од же на да се из ја сне да ли до ла зе или 
не, и рас по ред пра ви ле пре ма бро ју же на ко је су 
се из ја сни ле да ће до ћи на пре глед. Пре ма бро ју 
по зва них же на пла ни ра ју се сред ства и ме ди
цин ски ма те ри јал. ме ђу тим, де ша ва ло се да на 
пре глед до ђе ве ћи или ма њи број же на од бро ја 
по зва них за за ка за ни тер мин. Због то га је би ло 
си ту а ци ја да ни је би ло до вољ но ма те ри ја ла за 
рад, па су же не вра ћа не ку ћа ма, што ни је би ло 
до бро за про мо ци ју про јек та. ове те шко ће смо 
пре ва зи ла зи ли та ко што смо ка сни је увек на те
рен но си ли ви ше ма те ри ја ла. 

у се ли ма са сла би јим ода зи вом же на, по но вио 
смо ораг ни зо ва ли пре гле де у дру гој по ло ви ни 
2011. го ди не.

1. НЕ ДО ВОљ НА СА РАД ЊА ЛО КАЛ НЕ 
ЗА ЈЕД НИ цЕ

успе шност ре а ли зав ци је про јек та у ве ли кој ме ри 
за ви си ла је и од по др шке ко ју су нам пру жа ли 
пред став ни ци ло кал не за јед ни це. осо бе са ко ји
ма смо ус по ста вља ли пр ви кон такт у се лу, би ли су 
пред сед ни ци Са ве та ме сних за јед ни ца и за по сле
ни у ме сним кан це ла ри ја ма. у се ли ма у ко ји ма 
по сто је ам бу лан те, осо ба за кон такт нам је би ла 
и ме ди цин ска се стра за по сле на у ам бу лан ти. Са
рад ња на те ре ну је би ла за до во ља ва ју ћа у свим 
сре ди на ма, осим у Стра га ри ма. Са рад ња ло кал
не са мо у пра ве и за по сле них у ме сној кан це ла
ри ји у Стра га ри ма, а у по чет ку и за по сле них у 
ам бу лан ти је у пот пу но сти из о ста ла, па смо би ли 
при ну ђе ни да по сред ством за по сле них у цен тру 
за со ци јал ни рад у кра гу јев цу, из вр ши мо из бор 
ло кал ног во лон те ра. Због из о стан ка са рад ње са 
ло кал ном за јед ни цом, пре гле ди у Стра га ри ма су 
ор га ни зо ва ни оте жа но и ода зив же на ни је био 
за до во ља ва ју ћи.
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3. НЕ ИС КУ СТВО чЛА НО ВА МЕ ДИ цИН
СКОг ТИ МА У РА ДУ НА ПРО ЈЕК ТИ МА 

ве ћи на чла но ва ме ди цин ског ти ма до са да ни је 
уче ство ва ла у ре а ли за ци ји про је ка та и не  по
знају прин ци пе про јект ног финансирања, ра д 
цивилног сектора, по ло жа ј циљ не гру пе и свр
ху про је ка та па је долазило до не споразума 
током извођења по је ди них активности. ови 
неспоразуми су током даље реализације пројекта 
превазилажени. 

6. ЗА КљУч цИ:
Све ак тив но сти ко је су пла ни ра не су ре а ли зо1. 
ва не. 
о спро во ђе њу про је ка та оба ве ште но је ми ни2. 
стар ство здра вља. ин те ре со ва ње ми ни стар
ства је из о ста ло, иако смо ви ше пу та оба ве
шта ва ли ми ни стар ство о ре а ли за ци ји про јек
та.

4. ЗА шТО ОД РЕ ЂЕН бРОЈ жЕ НА НИ ЈЕ 
ДО шАО НА ПРЕ гЛЕД?

 4.1. на пре глед ни су до ла зи ле же не ко је су има
ле свог иза бра ног ле ка ра ги не ко ло га и ре
дов но од ла зе на пре глед.

4.2. од ре ђен број же на сма тра да не ма по тре бе 
да до ђу на пре глед по што не осе ћа  ни ка кве 
те го бе, за тим има же на ко је осе ћа ју страх 
од оба вља ња пре гле да или се бо је ре зул та
та пре гле да. ове те шко ће смо по ку ша ли да 
пре ва зи ђе мо та ко што смо те же не ви ше пу
та по зи ва ли да до ђу на пре глед.

4.3. По се бан про блем се ја вио код же на ко је не
ма ју здрав стве но оси гу ра ње, а код ко јих је 
би ло по треб но ра ди ти до дат не пре гле де. у 
ци љу обез бе ђи ва ња сред ста ва за по кри ва ље 
тро шко ва до дат них пре гле да и ле че ња ових 
же на по кре ну ли смо ак ци ју при ку пља ња 
сред ста ва за по кри ва ње тро шко ва до пун
ских пре тра га, с об зи ром да су овим про јек
том по кри ве ни тро шко ви пр вог пре гле да са 
Па па те стом. ор га ни за ци ја ка ри тас Че шка 
је ус пе ла да обез бе ди 1.000 еура за ову на
ме ну, а од до ма ћих до на то ра на шем по зи ву 
су се ода зва ле фир ме Би о ирц д.о.о. кра гу је
вац и ал фа пласт д.о.о. кра гу је вац.
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