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Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при 
чему долази  до  неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива , 
на штету домаћина.

У настанку  малигне ћелије разликују се три фазе:

фаза иницијације-стварање генетског дефекта унутар још увек здраве 
ћелије

фаза промоције – ћелија, сада већ генетски измењена , почиње да се 
размножава

фаза пролиферације- бујање измењених ћелија , сада у великом 
неконтролисаном броју,инвазивност на околна ткива, метастатичност 
на друге у органе

У етиологији  и  патогенези  малигних  болести, клиничка и 
епидемиолшка испитивања  показују да  је канцерогенеза  у директној  
вези са многим факторима- године старости, пол, наслеђе, као и 
експозиција здравог организма штетним агенсима. 

За око 85% свих малигних неоплазми  узрок  је у врло неповољној  
радној и животној  средини.



 Пушење

 Исхрана

 Животна средина-

 Лекови

 Вируси и неки други микроорганизми

 Наслеђе

 Стрес



 Примарна превенција малигнома-откривање канцерогена, 

стандардизовање истих у животној и радној средини,детекција особа 

под повишеним ризиком оболевања од малигнома и едукација 

становништва, као и тимова здравствене заштите за специфичне 

превентивне задатке чије активности ће бити усмерене ка смањењу 

оболевања од пушачког, нутриционог, професионалног, јатрогеног, 

радијацијског, сексуално репродуктивног канцера

 Рана дијагностика-подразумева  скрининг методе, ради детекције  

раног стадијума канцера, пре појаве манифестних симптома малигне 

болести

 Лечење подразумева третман оболелих у прехоспиталном и 

потхоспиталном перодуи у складу са конзилијарним одлукама.

 Рехабилитација  подразумева медицинску и социјалну 

рехабилитацију



едукацију  за тимове примарне здравствене заштите за превенцију и рано откривање 
рака

здравствено васпитни рад за становништво , нарочито за ризичне групе

спровођење скрининг програма

баговремено упућивање пацијената са сумњом  на малигнитет референтним 
установама

вођење мед. документације, евиденција и пријављивање болести

сарадња са другим здравственим установама



 Малигна оболења су болести од великог социо-економског значаја, са 
последицама по појединца и ширу заједницу. Оболење је хроничног тока, често 
са фаталним исходом уколико се не открије на време и ако се на време  не 
започне  одговарајуће лечење.

 Познато је да су неке врсте рака излечиве 100%, ако се на време открије (рак 
грлића материце, рак дебелог црева).

 Успешност лечења је у директној вези са раним откривањем.

 Да би се једна скрининг метода користила у циљу ране детекције неке болести 
,морају

 бити испуњени одређени захтеви

 болест мора имати одређене карактеристике

 метод који се примењује у детекцији мора бити лако примењив,економичан,без 
ризика по пацијента, да омогући лако и брзо очитавање разултата



 Скрининг карцинома дебелог црева

 хемокулт тест- трака, тест Адлер-Вебер

 дигитални преглед ректума

 колоноскопија

 Скрининг карцинома дојке

 самопреглед дојке

 професионална палпација дојке

 мамографија

 Скрининг карцинома грлића материце

 Папаниколау тест

 Скрининг  карцинома плућа

 Ртг-снимање плућа и цитолошко испитивање спутума, посебно код особа са 
повећаним ризиком

 Скрининг карцинома простате, усне дупље, коже



 У оквиру Плана рада за 2009. у делу-Здравствено  васпитни рад , 

планирани су и раде се активносити кроз облике , планирани разговр 

и рад у малој групи,  са садржајима Превенција хроничних незаразних 

болести,Рано откривање рака,Здрава животна средина, Правилна 

исхрана,Здрав начин живота

 У Плану рада за 2009 Службе за здравствену заштиту жена спроводи 

се скрининг за рано откривање рака грлића материце, скрининг за 

рано откривање рака дојке

 У плану рада за 2009 Службе за здравствену заштиту одраслих грађана 

планиран је и ради се скрининг за рано откривање рака дебелог 

црева

 Дом здравља учествује у постхоспиталном  лечењу, рехабилитацији и 

транспорту пацијената



У дому здравља води се евиденција о малигним болестима,кроз 

пријаве малигних болести.Приајве пише лекар и оне  се 

евидентирају  у књигу пријава за хроничне незаразне болести 

коју води сваки лекар.Пријаве малигних болести из дома 

здравља уписују се у Главни протокол који води  главна 

сестра дома здравља.На основу ове евиденције сачињава се 

статистички извештај, по дијагнозама,  на годишњем нивоу и 

прослеђује градском заводу.

На основу  статистичких извештаја за 2007 и 2008г.евидентан је 

пораст малигних болести у Општини Обреновац.У 2007. 

пријављено је 123 малигне болести, док је у 2008. пријављено  

172 малигне болести.


