ТРИБИНА „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“-ЛЕПОСАВИЋ

Поводом обележавања

“Европске

недеље

превенције рака

грлића

материце“, а у оквиру Националног програма Министарства здравља, у Лепосавићу је
03.02.2010. године одржана трибина “Србија против рака“. Трибину су организовали
Центар за промоцију здравља и Центар за превенцију и контролу болести Завода за
јавно здравље Приштина-Косовска Митровица уз партнерство Службе за здравствену
заштиту жена Дома здравља Лепосавић. Предавач је био проф.др Славиша Станишић,
професор Медицинског факултета приштинског универзитета са седиштем у Косовској
Митровици, а који је и директор Центра за континуирану медицинску едукацију.
Циљ трибине био је подизање свести жена о значају превенције рака грлића
материце, рака дојке и полно преносивих инфекција и подстицање жена да користе
превентивне услуге које су им доступне у њиховим срединама. Такође, на овај начин,
скренута је пажња јавноздравственим радницима и политичарима да се заложе за брзу
имплементацију ових програма у срединама где они нису још доступни.
Преко сто жена које су присуствовале трибини упознале су се са мерама
превенције рака грлића материце који је један од најчешћих облика рака (у Европи
други по реду иза рака дојке, а у Србији трећи, иза рака дојке и дебелог црева), а који је
доступан прегледу, релативно једноставно се дијагностикује и веома споро напредује.
Велику пажњу жене су обратиле на филм о самопрегледу дојке, који свака жена једном
месечно треба сама да обави. Поред тога, приказан је и филм о полном одрастању и
полно преносивим инфекцијама, који је једнако био интересантан како млађој тако и
старијој популацији жена. Завод за јавно здравље за ову прилику припремио је
пакетиће у којима су били лифлети са разноврсним промотивним садржајем: лифлет о
превенцији и раном откривању рака грлића материце, лифлет о превенцији рака дојке и
лифлет о превенцији рака дебелог црева.
На самом крају трибине подељени су брошеви “Бисер мудрости“, који
симболизују знање и преношење знања другима о начинима борбе против ове болести.
Поводом “Европске недеље превенције рака грлића материце“ др Бисерка
Вучинић и проф.др Славиша Станишић гостовали су у јутарњем програму ТВ „Мост“ у
Косовској Митровици. ТВ „Мир“ у Лепосавићу је направио и емитовао двочасовну
емисију користећи кадрове са трибине.

