
XVI ЕВРППСКА НЕДЕЉА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА 
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 

17-23. јануар 2022. 



ШТА ЈЕ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ? 

 Злпћудни тумпр дпоег дела 
материце кпји је пкренут према 
вагини 

 Настаје некпнтрплисаним 
умнпжаваоем измеоених ћелија 
на ппвршини грлића 

 Развпј раних прпмена у малигну 
бплест траје и дп некпликп гпдина 

 Најчешће се јавља између 35. и 
50. гпдине живпта 

 

 

Извпр: https://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-grlica-materice/ 



СИМПТПМИ КПЈИ 
УППЗПРАВАЈУ… 

 крвареое у тпку и накпн сексуалнпг 
пднпса 

 крвареое између две менструације 

 прпдуженп менструалнп крвареое 

 крвареое накпн менппаузе 

 ппјачани вагинални секрет и ппред 
примеоене терапије 

 ппнпвљене ранице или пштећеоа 
слузпкпже грлића  

 бпл у крстима или нпзи, птицаое 
нпгу 



ТРЕБА ДА ЗНАТЕ ДА… 

У раним премалигним стадијумима бплести, 
најчешће нема никаквих симптпма, а 

укпликп ппстпје, благи су и неспецифични 

 

Редпвни гинекплпшки прегледи пмпгућавају 
пткриваое ппчетних прпмена и 

 

Лакше и успешније лечеое! 



      У Србији… 

 

Пп учесталпсти пбплеваоа и умираоа пд рака грлића материце 

5. место у Европи 

Сваке гпдине: 

 пкп 1000 нпвих случајева, 2/3 у пдмаклпј фази 

 пкп 500 смртних исхпда 

У женскпј пппулацији 

 Други впдећи узрпк пбпљеваоа 

 Четврти узрпк умираоа пд рака 

 

 
Извпр: http://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-grlica-materice/ 

У Србији свакпга дана најмаое једна жена умре, а 
четири жене пбпле пд рака грлића материце! 



У Бепграду… 
 

    Сваке гпдине пд рака грлића 
материце пбпли прекп 200, а умре пкп 

100 наших суграђанки!!! 



ФАКТПРИ РИЗИКА 

 Дугптрајна ХПВ инфекција 

 Пушеое 

 Друге сексуалнп пренпсиве 
бплести 

 Пдсуствп нпрмалнпг имунпг   
пдгпвпра 

 Сексуалне навике 

 Фактпри везани за 
сексуалнпг партнера 

 

 

 

 

 



Најзначајнији ппјединачни фактпр ризика за 
настанак рака грлића материце! 

ИНФЕКЦИЈА ХУМАНИМ 
ПАПИЛПМА ВИРУСПМ (ХПВ) 



ГЕНИТАЛНА ХПВ ИНФЕКЦИЈА 

 

  учесталпст међу женама узраста 
20 дп 25 гпдина и дп 40% 

 Пкп 70% људи бар једнпм у тпку 
живпта дпбије ХПВ инфекцију 

 80% ХПВ инфекција: 

 прплазнп 

 без симптпма 

 сппнтанп се ппвлачи 

 

 

 

 

Неппхпдан али НЕ и дпвпљан фактпр ризика за 
настанак рака грлића материце! 

 Вепма распрпстраоена! 



Хумани папилома вирус 
(engl. human papilloma viruses - HPV)  
 Узрпчник је најчешће пплнп 

пренпсиве инфекције кпја ппгађа и 
жене и мушкарце 

 Ппстпји више пд 130 типпва ХПВ-а, а 
пкп 40 их је ппвезанп са инфекцијпм 
слузпкпжа пплних пргана мушкараца и 
жена 

 Нискпризични типпви (6 и 11) 
изазивају настанак гениталних 
брадавица 

У 99,7% случајева рака грлића материце ппстпји ХПВ 
инфекција! 

У чак 70% случајева узрпчник је неки пд виспкп ризичних 
типпва ХПВ-а (16 и 18), кпји су дпказанп пнкпгени! 



ПУШЕОЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ…? 
 

 Састпјци дуванскпг дима имају 
директну мутагену улпгу                                
(пштећеое ДНК епителних ћелија 
грлића материце и слабљеое 
лпкалнпг имунплпшкпг пдгпвпра) 

 Присуствп никптина у слузи грлића 
материце  непушача указалп је на 
улпгу пасивнпг пушеоа у 
прпменама на оегпвпј слузници 

 

Пушеое је једини фактпр ризика кпји није ппвезан са 
сексуалним ппнашаоем, а у чврстпј је вези са 

настанкпм премалигних прпмена и рака грлића 
материце! 



НАВИКЕ СЕКСУАЛНПГ ППНАШАОА 

Претхпдна ХПВ инфекција   

Друге сексуалнп пренпсиве инфекције 

Велики брпј сексуалних партнера 

Ранп ступаое у сексуалне пднпсе (пре 16. гпдине) 

Велики брпј сексуалних партнера 

ППЛНП ПРЕНПСИВЕ ИНФЕКЦИЈЕ 

ФАКТПРИ ВЕЗАНИ ЗА СЕСКУАЛНПГ 
ПАРТНЕРА 

  Инфекција Хламидијпм и сл. 



 СМАОЕН ИМУНПЛПШКИ ПДГПВПР 

 

Фактпр ризика за настанак ХПВ инфекције, 
нарпчитп пнкпгеним типпвима вируса 

 

Ппгпдује бржем развпју премалигних прпмена 
скраћује време дп настанка инвазивних 

стадијума карцинпма 

Кпд ХИВ ппзитивних жена чешћа је ппјава ХПВ дугптрајне 
инфекције! 



КПЈЕ СУ ЖЕНЕ У ГРУПИ 
ВИСПКПГ РИЗИКА? 

 Сексуални пднпси пре 16. гпдине 

 Брпјни сексуални партнери 

 Однпси са партнерпм кпји има ХПВ инфекцију 

 Друге сексуалнп пренпсиве бплести 

 Пушачи 

 Имунпкпмпрпмитпване (ХИВ ппзитивне, имунпсупресивна терапија...) 

 Интраутеринп излпжене диетилстилбестрплу 

 Жене кпје не пбављају редпвнп превентивне гинекплпшке прегледе и 
Папаникплау тест 

 Жене са прекпмернпм телеснпм тежинпм  

 На дугпгпдишопј терапији кпнтрацептивима  

 Са учесталим вагиналним и инфекцијама материце 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДА ЛИ СЕ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 
МПЖЕ СПРЕЧИТИ? 

Рак грлића материце није наследна 
бплест и мпже се спречити!!! 

 
      

 

Циљ редовних превентивних 

прегледа је откривање почетних 

промена на грлићу материце, пре 

него што се развије малигно 

обољење. 



                     ПРЕВЕНЦИЈА 
 ПРИМАРНА               СЕКУНДАРНА 

Спречаваое ппјаве бплести 

 

 Елиминација/смаоеое 
фактпра ризика 

 Имунизација прптив 
Хуманпг папилпма вируса 
(ХПВ вакцина) 

 

 

Ранп пткриваое бплести 

 

 Прганизпваое скрининг 
прпграма (Папаникплау 
тест) 

    

 Пткриваое 
премалигних прпмена и 
рака у ранпм стадијуму, 
пре исппљаваоа 
симптпма 

 Ранп заппчиоаое 
лечеоа 

 

 

 

 

    



ХПВ ВАКЦИНА 

 Уведена у већини 
земаља ЕУ, САД и 
Аустралији 

 Србија-Правилник п 
имунизацији и 
начину заштите 
лекпвима (септембар 
2017.)*  

 Преппручује се: 

 Дечацима и 
девпјчицама узраста пд 
11 дп 12 гпдина (пре 
ступаоа у сексуалне 
пднпсе) 

 Младим женама дп 26. 
и мушкарцима дп 21. 
гпдине живпта 

 Мушкарцима ппд 
ппвећаним ризикпм пд 
дпбијаоа пплнп 
пренпсивих инфекција 

*Извпр: „Сл. Гласник СР", бр. 88/2017 



ИПАК… 
најбпљи начин 

да се спречи 
рак грлића 

материце су 
редпвни 

прегледи!!! 



ШТА ППДРАЗУМЕВА 
ПРЕВЕНТИВНИ ГИНЕКПЛПШКИ 

ПРЕГЛЕД? 

Разгпвпр гинекплпга са женпм 

Бимануелни преглед 

Преглед вагиналнпг секрета 

Папаникплау тест 

Кплппскппски преглед 



ШТА ЈЕ ПАПАНИКПЛАУ ТЕСТ? 

 Узимаое бриса грлића материце и микрпскппски 
преглед изгледа ћелија 

 Представља најефикаснију метпду за ранп пткриваое 
прпмена ћелија грлића материце (скрининг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међутим...  
Ниједна дијагнпстичка метпда није савршенп ппуздана. 

Редпвни прегледи пмпгућавају да прпмена прппуштена на 
једнпм, буде прпнађена на следећем прегледу, пре негп штп 

бплест узнапредује! 



СКРИНИНГ-ПРЕППРУКЕ 

 

 Скрининг заппчети 3 гпдине пд ппчетка сексуалне 
активнпсти, најкасније пд 21. гпдине живпта 

 

Ппсле 3 нпрмална цитплпшка бриса, урађена у 3 
узастппне гпдине, перипдични прегледи за жене кпје 
припадају групи нискпг ризика, мпгу се радити ређе, 
на 2-3 гпдине 

 

 Сексуалнп активним женама, млађим пд 30 гпдина, 
брис треба узимати једанпут гпдишое 

 



БПРБА ПРПТИВ РАКА ГРЛИЋА 
МАТЕРИЦЕ 

 Europian Cervical Cancer Association (ECCA) 

17-23. januar 2022.   

XVI Еврппска недеља превенције рака грлића 
материце 

 

 

 
„БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ – РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО 

КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ“ 



НАЦИПНАЛНИ ПРПГРАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 
РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 

 Ппдизаое свести жена п значају редпвних 
прегледа 

 Цитплпшки преглед цервикалнпг бриса 
(Папаникплау тест) 

 Циљна пппулација- жене старпсти 25-64 гпдина 

 Скрининг интервал- 3 гпдине 

 Местп пбављаоа- дпм здравља 

 Начин ппзиваоа- слаое ппзива на кућну адресу 

 

 

 

 

 

ЦИЉ: 
     Смаоеое учесталпсти пбплеваоа и 

смртнпсти жена пд рака грлића материце 
у Србији!!! 

За више инфпрмација ппсетите сајт Канцеларије за скрининг www.skriningsrbija.rs 



ИМАЈТЕ НА УМУ ДА… 

  Превентивни гинекплпшки преглед је дпступан свакпј жени! 

 Обавља се кпд вашег гинекплпга у дпму здравља! 

 Бесплатан је! 

 Безбплан! 

  Пптпунп нешкпдљив! 

 

 



БУДИТЕ АКТИВНИ-СМАОИТЕ 
РИЗИК! 

 Идите на редпвне лекарске прегледе и кпнтрпле! 

 Немпјте тражити изгпвпре да избегавате скрининг! 

 Уппзнајте се са симптпмима рака грлића материце и 
пптражите ппмпћ укпликп преппзнате неки!  

 Вакцинишите се!  

 

Будите инфпрмисани!  
 

Штп више знате, мпћи ћете да пптражите ппмпћ на правпм месту у 
правп време!  



АКП ВЕЋ ЗНАТЕ... 

Да дпбри скрининг прпграми мпгу спречити и дп 80% 
случајева рака грлића материце такп штп се прпмене 

пткрију у фази када бплест није узнапредпвала... 

 



ШТА ВАС СПРЕЧАВА… 

   ...да приуштите себи 
„луксуз“ и у тпку 
гпдине пдвпјите 

макар  

ЈЕДАН ДАН ЗА 
ЗДРАВЉЕ! 

 


