Европска недеља превенције рака грлића материце
24.-30. јануар 2010 године
Европска асоцијација против рака грлића материце (ECCA) у сарадњи са
Међународном унијом за борбу против рака (UICC), Европском организацијом za
борбу против рака (ECO), Асоцијацијом европских лига против рака (ЕCL) и
члановима Европске асоцијације против рака грлића широм Европе, покренула је
акцију обележавања 4. Недеље превенције рака грлића материце, која ће се
обележити од 24. до 30. јануара 2010. године.
Рак грлица материце је један од најчешћих малигних тумора у Србији. По
учесталости у оболевању рак грлица материце налази се на трећем месту, иза
карцинома дојке и малигних тумора дебелог црева и ректума. Ако се открије у
раној фази, рак грлића материце је болест која се може спречити. Редовни прегледи
код изабраног гинеколога, спровођење програма организованог скрининга и
програма вакцинације против ХПВ инфекције, имају највећи значај у превенцији
ове болести. И поред тога што су нам познати начини сузбијања рака грлића
материце, још увек се у већини европских земаља не спроводе ови програми
превенције.
Упркос томе, током прошле године у Европи свака пета жена није се одазвала на
позив за скрининг на рак грлића материце.
Стога, прави је тренутак да се крене са спровођењем програма:
- организованог скрининга за рак грлића материце,
- вакцинације против ХПВ инфекције и
- едукације становништва о значају ове болести.
Циљеви Недеље превенције рака грлића материце су:
1. Спровођење едукације политичара и јавноздравствених радника у Европи како
би могли у потпуности да разумеју предности организованих програма
превенције рака грлића материце и како би могли да се заложе за брзу
имплементацију ових програма у срединама где они нису још доступни.
2. Подизање свести жена у Европи о значају превенције рака грлића материце,
како би оне стекле знање о начину спречавања ове болести и како би се
подстакле да користе превентивне услуге које су им доступне у њиховим
срединама.
На нивоу Европе спровешће се следеће акције:
•

Централни европски догађај је скуп у Европском парламенту од 26. и 27.
јануара 2010.године, на коме ће се чланови наведеног парламента упознати са
програмима превенције рака грлића материце широм Европе и резимирати
досадашње успехе њихове имплементације. Такође, приказаће се и различите
технологије које се могу применити у оквиру скрининг програма.
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Биће организована подела награда у оквиру кампање „Бисер мудрости” и то
оним земљама које су се показале као веома успешне у подизању свести о
значају превенције рака грлића материце на националном нивоу. Награде ће
бити подељење на европском скупу у Европском парламену 26 јануара 2010.
године.
Спровешће се кампања „Бисер мудрости“ са дистрибуцијом брошева који
симболизују знање, преношење знања другима о начинима борбе против ове
болести и пружање подршке против рака грлића. Европска асоцијација против
рака грлића материце ће зато искористити Недељу превенције, као прилику да и
даље афирмише Бисер мудрости, као симбол кампање превенције рака грлића
материце на следећи начин:
- охрабривањем политичара, познатих и медијски експонираних личности да
носе Бисер мудрости током недеље,
- оснивањем вебсајт-а на коме ће се промовисати кампања „Бисер мудрости”
(www.PearlofWisdom.eu)
- дистрибуцијом Бисера мудрости у болницама, гинеколошким амбулантама, на
клиникама које се баве здрављем жена, на улицама, у тржним центрима итд.,
заједно са едукативним лифлетима и другим материјалом Европске
асоцијације против рака грлића.
Петиција „Стоп грлићу материце“ која има за циљ да скупи милион потписа и
тиме стави на знање политичарима важност увођења редовних прегледа за рак
грлића материце.
Током Недеље превенције у више од 30 земаља Европе одвијаће се истовремено
различити догађаји, конференције за новинаре, предавања за жене, јавне
манифестације, наступи за медије, дистрибуција брошева мудрости и
едукативних лифлета, а све у циљу ширења знања о важности и могућностима
борбе против рака грлића материце

И ове године обележавање Недеље превенције рака грлића материце у нашој земљи
се обележава у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије. Институт за
јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“ са мрежом окружних
института и завода за јавно здравље, домовима здравља и средствима јавног
информисања, ће промотивним и едукативним активностима још једном истаћи
значај редовних превентивних гинеколошких прегледа.
У оквиру Националног програма Министарства здравља „Србија против рака“ у
децембру месецу је преко мреже инстититута и завода за јавно здравље домовима
здраља дистрибуиран промотивни и едукативни материјал:
- 1.250.000 лифлета општег садржаја о значају превенције рака грлића материце,
рака дојке и рака дебелог црева и посебно
- 250.000 лифлета о превенцији рака грлића материце,
како би се становништво, а пре свега жене информисале о значају редовних
прегледа и скрининга.

2

