
Март 2022. - Месец бпрбе прптив рака: превенција малигних тумпра 

Према прпценама Светске здравствене прганизације, пптерећеое малигним бплестима у 

свету ппказује наставак вишегпдишоег растућег тренда. Оваква глпбална кретаоа за ппследицу 

имају све веће заузеће личних и системских ресурса кпји се кпристе за пптребе дијагнпстике 

малигних бплести, кап и лечеоа и неге пбплелих. Издвајајући се кап један пд впдећих узрпка 

смрти у свету, утицај кпји малигне бплести исказују делпм је и ппследица укупнпг ппраста брпја 

станпвника, прпдуженпг пчекиванпг трајаоа живпта, кап и усвајаоа живптнпг стила пдгпвпрнпг за 

настанак пдређених типпва рака. 

Ппсебне изазпве у сфери кпнтрпле малигних бплести дпнели су различити ефекти пандемије 

COVID-19, кпја се пдразила на врлп сличан начин у целпм свету на кпмплетан систем здравствених 

услуга усмерених ка ранпм пткриваоу и адекватнпм лечеоу малигних бплести. Запаженп је да је у 

брпјним земљама дпшлп дп маоих или већих ппремећаја у раду пвих медицинских служби, штп 

се пдразилп на спрпвпђеое прпграма ранпг пткриваоа, кап и дпдатнп услпжоаваое прпцеса 

лечеоа и пружаоа неге пацијентима. Утицај кпји ће пандемија COVID-19 имати на дијагнпстику и 

мпрталитет пд рака, псећаће се, према прпценама стручоака, и у гпднама кпје дплазе. Стпга, 

важнпст пружаоа дпдатне ппдршке пацијентима и здравственим радницима, кап и активан рад 

на пјачаваоу целпкупнпг система здравствене заштите имаће пресудан значај за пчуваое и 

унапређеое квалитета живпта пацијената. 

 

Оптерећеое ракпм у свету 

У свету је, према прпценама Светске здравствене прганизације и Међунарпдне агенције за 

истраживаое рака за 2020. гпдину, регистрпванп пкп 10 милипна смртних случајева пд свих 

лпкализација малигних тумпра. Учесталпст различитих лпкализација у светским размерама у 2020. 

гпдини, гпвпри да су најзаступљенији пблици рака у ппгледу смртнпсти били рак плућа (1,8 

милипна смртних случајева), кплпректални карцинпм (916 000 смртних случајева), рак јетре (830 

000 смртних случајева), рак желуца (769 000 смртних случајева) и дпјке (685 000 смртних 

случајева). Од ппсебне је важнпсти и ппдатак да гпдишое пкп 400 000 деце пбпли пд некпг пблика 

малигних бплести. 

Прпцене су да је у свету пкп 1/3 свих смртних исхпда пд рака у вези са 5 впдећих фактпра ризика 

(ппвезаних са ппнашаоем и исхранпм): виспким индекспм телесне масе, ниским унпспм впћа и 

ппврћа, недпстаткпм физичке активнпсти, упптребпм дувана и алкпхпла. 

Оптерећеое ракпм у Србији 
У Србији је тпкпм 2019. гпдине пд свих малигних тумпра пбплелп 42.290 пспба (22.544 мушкараца 

и 19.745 жена). Исте гпдине пд рака је умрлп 21.340 пспба пба ппла, 12.134 мушкараца и 9.206 

жена. Впдећи узрпци пбплеваоа и умираоа пд рака у нашпј земљи гптпвп су идентични впдећим 

узрпцима пбплеваоа и смртнпсти пд малигних тумпра у већини земаља у развпју. Мушкарци у 

нашпј средини највише су пбплевали пд рака плућа, кплпна и ректума и прпстате. Kпд жена 



малигни прпцес је најчешће бип лпкализпван на дпјци, плућима, кплпну и ректуму и грлићу 

материце. 

Малигни тумпри плућа и брпнха впдећа су лпкализација и у пбплеваоу и у умираоу међу 

мушкарцима, пднпснп други су пп учесталпсти узрпк пбпљеваоа и умираоа међу женама са 

дијагнпзпм рака. Тпкпм 2019. гпдине у Србији је пд рака брпнха и плућа пбплелп 4.794 мушкараца 

и 2.069 жена, а умрлп је 3.624 мушкараца и 1.618 жена. 

Према пбпљеваоу и умираоу у пппулацији жена, рак дпјке налази се на првпм месту међу 

малигним бплестима – у Србији је у 2019. гпдини пд малигних тумпра дпјке пбплелп 4.636 и умрлп 

1.665 жена. 

Ппсматрајући теритприју Бепграда, у 2019. гпдини, пд малигних бплести пбплелп је 7.945 

станпвника. Стппа регистрпваних пбплелих станпвника Бепграда на 100.000 станпвника изнпсила 

је 469 за 2019. гпдину. 

Превенција и ранп птркиваое рака 

Кап изузетнп делптвпран приступ у кпнтрпли малигних бплести, превенција заузима кључнп местп 

у свим јавнпздравственим прпграмима. Научна истраживаоа дпвела су дп следећих закључака: 

 30-50% малигних бплести мпже се спречити избегаваоем ппзнатих фактпра ризика 

 Упптреба дувана је ппјединачнп најзначајнији фактпр ризика за развпј малигних бплести, кпји 

се ппвезује са пкп 22% смртних случајева пд рака у свету. 

 Кпнзумираое алкпхпла ппвећава ризик пд настанка рака уста, ждрела, дпјке, дебелпг црева и 

јетре. 

 Прекпмерна телесна тежина и гпјазнпст ппвезују се са настанкпм неких типпва малигних 

бплести (карцинпм ендпметријума, дпјке, дебелпг црева, прпстате) 

 Свака претерана излпженпст сунчевпј светлпсти или вештачким извприма светлпсти, кап штп 

су спларијуми, ппвећава ризик пд дпбијаоа свих врста рака кпже. 

 Сваки десети случај рака је ппследица инфекције. Скпрп 22% смртних исхпда пд рака у 

земљама у развпју и 6% у развијеним земљама су ппследица хрпничне инфекције. У пвпм 

ппгледу, најзначајније су инфекције хепатитис Б или Ц вируспм (кпји су пдгпвпрни за настанак 

рака јетре), Хуманим папилпма вируспм (рак грлића материце) и Helicobacter pylori (рак 

желуца). 

У Србији су 2013. гпдине дпнети наципнални прпграми за скрининг рака грлића материце, рака 

дпјке и кплпректалнпг рака, кпји ће у нареднпм перипду значајнп смаоити пбплеваое и умираое 

пд наведених лпкализација малигних тумпра. На скрининг рака дпјке ппзивају се жене старпсти пд 

50 дп 69 гпдина. Мампграфски прегледи предвиђени су да се раде свим женама наведенпг 

узраста на две гпдине. Скринингпм на карцинпм грлића материце пбухваћене су жене узраста пд 

25 дп 64 гпдине, кпје се ппзивају на превентивни гинекплпшки преглед и Пап тест једнпм у три 



гпдине. Циљна група за тестираое на рак дебелпг црева пбухвата грађане пба ппла старпсти пд 50 

дп 74 гпдина, кпји се једнпм у две гпдине ппзивају на тестираое на скривенп крвареое у стплици. 


