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Од оснивања 1927. године до данас,
циљеви Друштвa Србије за борбу про-
тив рака су да информише, едукује и
помогне пацијентима са малигним
болестима и њиховим породицама. Пу-
тем часописа „Рак – спречити, открити,
лечити“, трудимо се да прикажемо зна-
чајне теме из области онкологије и
представимо их тако да буду разумљи-
ве и интересантне општем становниш-
ту, онколошким пацијентима и здрав-
ственим раднцима.

Подршка онколошким пацијентима и
члановима њихових породица је веома
важан сегмент онколошког лечења и
рехабилитације који има утицаја на
квалитет живота оболеле особе и на
успешност лечења. Обухвата различите
видове подршке – информативну, емо-
ционалну, психолошку, социјалну. 

Подршку обезбеђују поједине здрав-
ствене установе кроз специјализоване
службе, саветовалишта и групе за под-
ршку, а ван здравственог система је
нарочито значајна улога удружења
пацијената.

Одељење за образовање и 
рехабилитацију ИОРС

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије (ИОРС) од 1998. године
постоји Одељење за психосоцијалну
подршку чији тим чине дефектолози,

психолози, социјални радник, виши
физиотерапеут и други стручњаци који
кроз рад на одељењима и у Савето-
валишту пружају подршку пацијентима
и члановима њихових породица током
целог процеса дијагностке, лечења и
рехабилитације. 

Радна група за подршку 
пацијентима ИОРС

Како је препозната значајна улога
удружења пацијената, 2007. године је
решењем директора званично образо-
вана Радна група за подршку пацијен-
тима (РГ) у чији састав су ушли пред-
ставници удружења пацијената, пације-
нти оболели од малигних болести, чла-
нови њихових породица и друге заинте-
ресоване особе, и стручњаци Институ-
та. 

Мисија РГ је континуирано унапређе-
ње услова и доступности савременог
онколошког лечења и квалитета живо-
та онколошких пацијената, кроз:
• Залагање за боље услове и доступ-

ност савременог онколошког лечења
и рехабилитације за онколошке
болеснике у ИОРС и у здравственом
систему Србије

• Јачање друштвене осетљивости за
онколошке пацијенте и њихове про-
блеме
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• Повезивање удружења пацијената
ради размене искустава, заједничких
активности и јачања улоге пацијена-
та у друштву

• Унапређење комуникације између
удружења пацијената, пацијената и
здравствених радника 

• Обезбеђивање адекватних информа-
ција о малигним обољењима, савре-
меном лечењу и подршци кроз пре-
давања, форуме, акције, припрему
едукативног материјала.

Чланови РГ су представници следе-
ћих удружења: Удружења пацијената
оболелих од малигних обољења дебе-
лог црева и јетре, Удружења жена обо-
лелих и лечених од рака дојке „Будимо
заједно“, Националног инвалидског
удружења „ИЛКО“ Србије, Удружења
пацијената са ретким туморима (УПРТ),
Српски форум против рака дојке –
Европа Дона Србија, Удружења грађана
за борбу против рака јајника и рака
грлића материце „Проговори“, Удру-
жења ларингектомисаних пацијената
Србије, Удружења Женски центар
„Милица”, Удружења оболелих од лим-
фома „ЛИПА“.

Неке од досадашњих активности РГ:
• Организовање Форума за онколошке

пацијенте у склопу Канцеролошке
недеље, нашег највећег годишњег
онколошког скупа, од 2007. године,
са темама: алтернативне и компле-
ментарне методе, исхрана у току и
после онколошког лечења, лековито
биље, стрес и механизми превлада-
вања стреса, како живети са малиг-
ним обољењем…

• Трибине, обележавање датума из
здравственог календара, конферен-
ције за новинаре

• Иницијатива за посебан режим
пацијената који су на специфичном
онколошком лечењу приликом зака-
зивања прегледа и других услуга у
дому здравља (добијена подршка
Секретаријата за здравство 2010.
године)

• Реализоване иницијативе у ИОРС:
уведен  целодневни рад Шалтера
информација, спроведено обележа-
вање просторија и путева у Инсти-
туту, покренут поступак за увођење
терапије радионуклидима код паци-
јената са неуроендокриним тумори-
ма у ИОРС

• Штандови удружења у ИОРС – чла-
нови удружења деле свој материјал
и упознају пацијенте са врстом под-
ршке које удружење пружа; контак-
ти са пацијентима са стомом и на
одељењу. Ове активности су обу-
стављене због ковида

• Иницијативе удружења усмерене ка
Министарству здравља и РФЗО, под-
ржане од стране РГ: измена Прави-
лника о помагалима (право на пери-
ке, ортопедски грудњак, рукаве за
лимфедем, опрему за илео/колосто-
ме и др) и друге легислативе (нпр.
право на симетрализацију дојки о
трошку РФЗО)

• Урађене брошуре у сарадњи са
Друштвом Србије за борбу против
рака: Употреба биљних препарата и
Исхрана особа оболелих од рака;
сарадња са стручњацима ИОРС при-
ликом припреме 22 брошуре ИОРС и
апликације ОНКО.

Удружења пацијената

Удружења пацијената у области
онкологије у нашој земљи почела су да
се у већем броју оснивају последњих
двадесетак година. Кључни разлог за
формирање удружења је била међусоб-
на подршка, односно да се оболелим
особама омогући да разговарају и раз-
мене искуства са онима који се налазе
или су се налазили у сличној ситуацији.  

Током времена, активности удруже-
ња су се развијале и проширивале: 
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• Поред разговора уживо и састанака,
данас се интеракције одвијају и
путем веб-страница, блогова, интер-
нет форума и друштвених мрежа

• Удружења настоје да пруже јасне и
свеобухватне информације о боле-
сти, лечењу, правима пацијената и
свим другим темама значајним за
пацијенте 

• Боре се за јавно препознавање своје
болести путем кампања за подизање
свести 

• Заступају интересе пацијената у
здравственом систему, залажу за
боље услове и права

• Имају све већи политички утицај и
све више су њихови представници
укључени у званична тела која саве-
тују и доносе одлуке у здравственом
систему.

У овом броју часописа представиће-
мо 16 удружења пацијената, и то прво
три удружења за дечију онкологију а
након тога остала, са редоследом
према години оснивања. 

Нисмо имали довољно простора да
прикажемо све активности, тешкоће и
успехе ових удружења, али оно што је
очигледно су велики ентузијазам и
залагање њихових оснивача и чланова
како би своја искуства поделили са дру-
гима, привукли пажњу јавности, омо-
гућили боље услове за онколошке
пацијенте и олакшали им суочавање са
болешћу.

Др sc. med. Ана Јовићевић,
Секретар Друштва Србије 

за борбу против рака
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Драги читаоче, желимо овим текстом
да разјаснимо колико је битно да
постоје удружења за подршку особама
које су оболеле од рака. Када је рак код
деце у питању, оваква удружења имају
још више значаја у животу оболелог
детета и његове породице, како током
лечења тако и након њега. 

Слика 1. Родитељски кутак
Удружење „Увек са децом“ је основа-

но 2.9.1991. у Србији, као прво такво
удружење чија је мисија била и остала
унапређење квалитета лечења деце
која се лече у Институту за онкологију
и радиологију Србије (ИОРС), квалитета
живота те деце и психо-социјална под-
ршка њима и њиховим породицама.
Период када је наше удружење основа-
но је био турбулентан и тежак за цело
наше друштво, а посебно за ова осет-
љива бића. Тако су родитељи, меди-
цинско особље и добронамерни грађа-
ни увидели да би једно овакво удруже-
ње могло бити од кључног значаја у
пружању подршке и помоћи деци обо-
лелој од рака.

Наш рад је започео пре 30 година
када је дечије одељење на ИОРС било у

приземљу, на крају ходника па десно.
Чланови удружења су се посветили
томе да помогну у опремању старог
одељења, а свој рад су наставили и
када је изграђено и ново одељење на
четвртом спрату. Током година удруже-
ње је учествовало у куповини потребне
опреме и апарата за одељење као што
су: инфузионе пумпе, мешалица за
тромбоците, монитор за ЕКГ, апарат за
визуализацију вена, клима уређаји,
телевизори, wi-fi, компјутери, кревети,
двоседи, постељина и други уређаји и
опрема, и учествовало у реновирању
одељења – замени пода и осветљења,
обнови купатила и терасе и др.

Слика 2. Родитељски кутак
Кроз сав наш труд смо успели да

досегнемо и следећу етапу у виду
Родитељског кутка. Један од акутних
проблема деце и родитеља који долазе
на лечење, а живе ван Београда, било
је место за боравак. После много поку-
шаја да тај проблем решимо уз помоћ
разних државних и градских институ-
ција, удружење је изнајмило стан у
Смиљанићевој улици број 6, близу
ИОРС-а. У кутку могу истовремено бес-
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платно да бораве две породице.
Опремљен је тако да буде њихов при-
времен дом и у протекле три године у
њему су боравиле 34 породице са
децом. Поврх тога, Родитељски кутак
нам омогућава да размењујемо наша
искуства са родитељима, да им олакша-
мо да прихвате дијагнозу, да умањимо
страх, да им скренемо пажњу на то да
је свако дете прича за себе. Тако смо
постали велика породица.

Слика 3. „Да моја коса буде Твоја
коса”

Драги наш читаоче, за ових 30 годи-
на смо закључили да има нечег и у
лепоти, да красота изазива осмех и
радост, а они лече душу. Надахнути
тиме, осмислили смо пројекат „Да моја
коса буде Твоја коса“. Од дониране
косе се израђују перике за девојчице
које због лечења изгубе косу. Знаш и
сам, читаоче, да се девојчице одгајају
тако да им је коса украс и део њиховог
идентитета. Када изгубе косу, долазе
сузе, бол, туга и осећај мање вредности
и лице које виде у огледалу није оно
право. Перике израђене од дониране
природне косе су ту да одагнају сузе и
тугу, да девојчицама омогуће да виде
своје право лице у огледалу. Мали и

велики, мушкарци и жене су заједно
омогућили својом косом да се красота
врати тамо где припада, тамо где је на
кратко устукнула. Много смо осмеха
вратили, али нас чека још много дру-
гих, тако да морамо да израдимо још
нових перика. 

Када се заврши лечење, почињу опо-
равак и рехабилитација. Нашој деци је
обезбеђен седмодневни бесплатан опо-
равак у хотелима на Тари и Копаонику. 

Надамо се да смо кроз овај кратак
текст успели да ти приближимо резул-
тате нашег труда да олакшамо трновит
пут којим пролазе деца која се лече од
рака. Труд не сме да изостане јер деца
оболела од рака пролазе кроз траума-
тично искуство, сусрећу се са болови-
ма, са губитком апетита, губитком косе,
губитком неког дела тела, тешком
хемиотерапијом, зрачном терапијом, са
операцијама, трансплантацијама кош-
тане сржи, и другим разним процедура-
ма које нису пријатне и имају различи-
те краткотрајне или дуготрајне после-
дице. Родитељи су забринути и под
великим стресом, док се истовремено
труде да свом детету дају подршку на
најбољи могући начин. Нашој деци и
њиховим породицама су потребне
додатна подршка и помоћ, како родби-
не и пријатеља, тако и психолога, пси-
хотерапеута и удружења.

Ми смо ту за њих већ 30 година, а ти
драги наш читаоче можеш бити њихов
пријатељ тако што ћеш донирати,
волонтирати или поделити ову причу са
својом родбином, пријатељима или
колегама. 

Само заједно можемо да обележимо
историју и да стварамо будућност, јер
деца не могу сама да победе рак.

Милева Личина
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„Звончица“ је удружење родитеља
деце оболеле од малигних и других
ретких болести. Основано је 1992.
године, при Служби за хематоонколо-
гију Института за здравствену заштиту
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
у Београду. Наш примарни циљ је да,
својим активностима, побољшамо ква-
литет лечења деце и унапредимо ква-
литет живота малих пацијената и њихо-
вих породица током дуготрајног борав-
ка у болници. 

Слика 1. Родитељска кућа
У последњих 10 година, захваљујући

поверењу бројних донатора, болници
смо поклонили савремену медицинску и
другу болничку опрему у вредности од
300.000 евра, а бројним психосоцијал-
ним активностима смо допринели да
боравак у болници буде мање стресно
искуство за децу и њихове породице.

Захваљујући континуираној размени
знања и искуства са међународним
сродним организацијама, чланицама
Childhood Cancer International, 2010.
године смо први пут у Србији и у регио-
ну, успешно имплементирали пројекат
„Родитељска кућа“ – смештај за децу

која су на дуготрајном лечењу и за
њихове породице у пратњи, а уједно и
једину родитељску кућу у Србији која
се налази у оквиру здравствене устано-
ве. Састоји се од осам четворокревет-
них апартмана, кухиње са трпезаријом,
узрасно прилагођене играонице,
вешернице, тзв. „Тихе собе“ намењене
разговору са психологом и лекарима,
као и канцеларије удружења. 

Слика 2. Родитељска кућа
„Звончица“ је помогла и другим

удружењима из земље и региона да
пројекат „Родитељска кућа“ имплемен-
тирају у својим срединама и тиме уна-
преде квалитет живота оболелој деци и
њиховим породицама.

Блиска сарадња са SIOPE –
Европским друштвoм педијатријске
онкологије траје већ дуги низ година и
волонтерским учешћем у неколико
европских научно-истраживачких про-
јеката (ENCCA, Expo-r-Net, ERN
PaedCan) допринели смо да се скрене
пажња на тешкоће са којима се суоча-
вају здравствени радници, оболела
деца и њихове породице, не само у
Србији већ у читавом нашем региону. 
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Слика 3. Медицинска игра у 
Родитељској кући

Дугогодишња регрутација и едука-
ција бројних психолога у удружењу
резултирала је олакшаном избору при-
ликом запошљавања психолога за рад
у Служби за хематоонкологију и
Служби за трансплантацију костне
сржи. Поред тога, деци и породицама је
свакодневно на располагању психолог
из удружења, који са породицама про-
лази кроз фазу припреме, фазу актив-
ног лечења и фазу опоравка након
лечења, као и тим специјалних педаго-
га и психолога за игру и рад са децом.
Кроз ове три фазе, подршка се обезбе-
ђује кроз психолошку процену, прву
психолошку помоћ, кризне интервен-
ције, психолошку припрему за специ-
фичне медицинске интервенције, пси-
хоедукацију, породично саветовање,
терапију игром, психолошку припрему
за одлазак кући или палијативно збри-
њавање.

Како би се породицама максимално
олакшао боравак у болници, поред бес-
платног смештаја, путем донација обез-
беђујемо прехрамбене производе,
средства за личну и кућну хигијену,
играчке и школски прибор. Психо-

социјалне радионице, прославе рођен-
дана, обележавање верских и других
празника, активности су које смо свако-
дневно спроводили до појаве панде-
мије ковид 19. 

Слика 4. Ликовна радионица 
на болничком одељењу

Пандемија нам је свима отежала
живот и рад, болесна деца и њихове
породице се суочавају са додатном изо-
лацијом и ограничењима, појачаним
страховима и стрепњама, а наш зада-
так је да их оснажимо и охрабримо.
Услед немогућности за личним контак-
тима и директном комуникацијом са
децом и родитељима, направили смо
пилот пројекат психолошког оснажива-
ња деце – креирана је апликација за
мобилни телефон која омогућава ства-
рање персонализованог видеа са спе-
цифичним личним порукама за свако
дете понаособ. Резултати овог пилот
пројекта ће бити представљени на
предстојећем конгресу Светског друшт-
ва педијатријске онкологије SIOP.

Ирина Чепинац Бан
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Удружење „Чика Боца“ је основано
2011. године од стране родитеља лече-
не деце у циљу пружања искуствене и
информативне подршке родитељима
чија су деца тренутно на лечењу. 

Од 2012. године, почели смо да оку-
пљамо и младе лечене од рака у
детињству и тако је настала група
„МладиЦе“, (Млади + Ц- ознака за кан-
цер из шифарника болести). Наш фокус
постају потребе и проблеми ове сур-
вајверске групе, заједничко решавањe
проблема и одговарање на њихове
потребе кроз различите програме под-
ршке.

МладиЦе су оснивачи и амбасадори
европске мреже канцер сурвајвера
Youth Cancer Europe (www.youthcancere
urope.org), а активно учествујемо и у
паневропској мрежи професионалаца,
родитеља и сурвајвера – Pan–Care
(www.pancare.eu). 

Мисија удружења „Чика Боца” је пси-
хосоцијално оснаживање и пружање
подршке деци и младима након лечења
од рака, како би били активни учесни-
ци у свим сферама друштвеног живота,
кроз:
• Активизам: формирање, вођење,

ширење и едуковање групе младих
канцер сурвајвера (под именом
„МладиЦе”) која за циљ има пружа-
ње вршњачке подршке деци и мла-
дима који се лече од малигнитета.

• Асистенцију у процесу социјалне
инклузије деце и младих након лече-
ња од малигнитета (програм: Пов-
ратак у школу и камп „Ми можемо
све“). 

• Бригу о менталном здрављу онлајн
вршњачким саветовалиштем за
младе лечене од рака – МладиЦе
ПричалиЦе.
Чланови удружења су: родитељи и

пријатељи деце лечене од малигних
болести (65) и 100 младих канцер сур-
вајвера – „МладиЦа”. Активности спро-
водимо уз помоћ МладиЦа и волонтер-
ског ангажовања родитеља, уз ангажо-
ване стручне сараднике (психологе,
социјалне раднике). 

Три најзначајнија пројекта која се
одвијају у континуитету: 

1. Рехабилитациони камп за децу и
младе лечене од рака „Ми можемо
све” од 2013. године

Циљеви: а) боље опште физичко
стање; б) увећано самопоуздање; в)
успешна социјална инклузија; г) стече-
не нове социјалне вештине које су
неопходне за укључивање у вршњачке
групе лечене деце и у матичну средину
(школу, насеље где живе итд).

Резултати: 1) изведено 8 кампова; 2)
преко 400 учесника (деца и млади кан-
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цер сурвајвери од 7 до 30 година); 3)
укључено 100 волонтера, 4) донирано
15.000 сати рада; 5) спроведено истра-
живање у сарадњи са Филозофским
факултетом, Одсек психологија –
Базичне црте личности и самопоимање
адолесцената лечених од рака
(www.cikaboca.org/w/wp-content/uploa
ds/brosura-lund-srb.pdf). 

2. Програм „Повратак у школу” је од
септембра 2014. и даље у току, уз
подршку Министарства омладине и
спорта и Министарства просвете 

Циљеви: а) припрема наставног и
стручног особља у школама, као и
вршњака за повратак леченог детета;
б) умањење социјалне дистанце и дис-
криминаторног понашања према групи
младих лечених од рака; в) повећање
знања средњошколаца о раку код деце
и младих, последицама болести и лече-
њу. 

Резултати: 1) младиЦе су обучени и
чине тим од 10 сертификованих
вршњачких (омладинских) едукатора;
2) на захтев родитеља лечене деце у 15
школа је одржана обука и припрема
наставника и вршњака за повратак
леченог детета; 3) одржано је 200
радионица са вршњацима, у 60 школа,
у 35 општина, са 6000 ученика; 4)
објављен је Приручник за наставнике
за рад са децом (www.cikaboca.o
rg/pdf/vodic-nastavni ci.pdf); 5) снимљен
је филм у едукативне сврхе
#SAMOKAŽEM – актери су деца и адо-
лесценти учесници кампа „Ми можемо
све” (https://you tu.be/54Ee-0sutrM); 6)
званична подршка програму од стране
Министарства просвете и Министарства
омладине.

3. Пројекат „МладиЦе ПричалиЦе” –
вршњачка и парњачка подршка мла-
дима који су суочени са раком, са
акцентом на њихово ментално
здравље, 2019. и даље (подршка
Министарства омладине и спорта и
Министарства здравља Републике
Србије)

Због покушаја суицида једног нашег
младог члана уз помоћ и подршку
стручњака покренули смо бесплатну

онлајн подршку (информативну, иску-
ствену, емотивну и социјалну).

Циљеви: а) унапређење менталног
здравља младих суочених са раком; б)
успостављање онлајн помоћи као одго-
вор на јединствене психосоцијалне
потребе групе младих од 15 до 30 годи-
на у Србији, као и за чланове породица
у којима се неко суочава са раком.

Резултати: 1) обучен тим од шест
младиЦа за пружање вршњачке и пар-
њачке подршке; 2) покренута онлајн
платформа за пружање подршке којој
се може приступити преко наша два
сајта: www.cikaboca.org и www.mladi
ce.org, као и путем порука на Whats app
(+381.62.839.14.21) сваким радним
даном од 17:00 до 21:00; 3) припрем-
љено и објављено 11 информативних
публикација намењених младима
суоченим са раком и њиховим породи-
цама, доступне на линку http://nisi br
oj.cika boca.org/tvoj-vodic-za-suocava nje
sa-rakom/; 4) публикације су штампане
у 1200 примерака, а онлајн преузете
скоро 7000 пута; 5) пружена подршка
за 50 младих суочених са раком; 6) одр-
жано пет трибина на тему менталног
здравља младих и младих суочених са
раком.

Наши годишњи буџети су скромни и
намењени су за извођење активности.
Родитељи и младиЦе су волонтерски
ангажовани. 

Сви извештаји (месечни и годишњи)
су јавни и доступни на нашем сајту
www.cikaboca.org/godisnji-izvestaji.

Драгана Радуловић
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Саветовалиште за жене оболеле од
рака дојке „Јефимија“ основано је 2000.
године у Ужицу. Основале су га др Маја
Гулан, хирург-онколог, и Славица
Симић, психолог. Основни мотив је био
пружање подршке женама са дијагно-
зом рака дојке давањем потребних
информација и дељењем искустава и
психолошко, здравствено и социјално
оснаживање.

Упоредо са радом са женама раз-
вијале смо програм подизања свести
јавности о природи рака дојке, проце-
дурама за дијагностику и лечење, ути-
цају стилова живота и традиционалних
улога жена на појаву болести и успеш-
ност у лечењу (предавања, трибине,
учешће у јавним промотивним дога-
ђајима, медијски наступи, улична
акција продаје цвећа „Цвет који живот
значи“, и др). 

Слика 1. Оснивачице „Јефимије“, 
Маја Гулан и Славица Симић

Слика 2. Обележавање 
Ружичастог октобра

Увидом у епидемиолошку ситуацију
и испитивањем потреба оболелих и
њихових проблема током дијагностике
и лечења (институционалних и лич-
них), у сарадњи са Здравственим цент-
ром Ужице и Министарством здравља
Републике Србије, учествовале смо у
побољшању здравствене политике,
повећању права пацијената и практич-
них решења у конкретним условима ЗЦ
Ужице (указивање на потребу опрема-
ња дигиталним мамографом, третира-
ње лимфедема, процедура утврђивања
туморских рецептора имунохистохе-
мијском методом, пракса демонстрације
физиотерапеутских вежби и искуствене
подршке женама оперисаним од рака
дојке у Општој болници Ужице). 

Кроз едукацију смо сензибилисале
236 здравствених радника примарне и
секундарне здравствене заштите и 40
студената завршне године Медицинског
факултета за специфичности које могу
да допринесу самозанемаривању код
жена (утицај контекста у коме живе,
њихових традиционалних улога, еко-
номске зависности и сл) а тиме и кас-
нијег откривања болести.

„Водич за жене оболеле од рака
дојке“ је приручник који смо 2008.
године креирале као наш одговор на
питања која смо препознале као зна-
чајна за жене током процеса лечења.
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Саветовалиште за жене оболеле од рака дојке 
„Јефимија“, Ужице

Адреса: Саветовалиште „Јефимија“, Николе Пашића 38б, 31000 Ужице
Телефон: 031 /550 100; +381 63 652 455
Имејл: savetovalistejefimija@gmail.com
Веб-сајт: www.savetovalistejefimija.rs



Учешће у националним кампањама
је нераздвојни део нашег рада, као и
удруживање са другим организацијама
у заједничком подручју бављења раком
дојке. Учествовале смо у оснивању
НАЛОР-а (2012.) и Српског форума про-
тив рака дојке – Европа Дона Србија
(2016.) а 2013. године смо, као чланице
НАЛОР-а, учествовале у успостављању
20. марта као Националног дана у
борби против рака дојке.

Слика 3. Трибина поводом 
Дана здравих дојки – 15. октобра
Основни програм „Јефимије“ је усме-

рен да ојача жене са дијагнозом рака
дојке у процесу лечења и опоравка и
помогне им док пролазе кроз процеду-
ру лечења и суочавања са новим изазо-
вима које болест доноси. Програм је
комплементаран сервису који је обезбе-
ђен за оболеле у здравственим институ-
цијама. 

Редовно реализујемо активности
искуствене подршке (искуствена под-
ршка на одељењу хирургије у Општој
болници Ужице, групе самопомоћи и
дежурства у „Јефимији“, отворени теле-
фон) професионалне психолошке
(радионице, индивидуално саветовање

и психотерапија), здравствене подршке
(информативна подршка, радионице и
индивидуално саветовање) које ће
допринети бржем опоравку и напретку
у лечењу корисница/ка (обухваћене су
и особе за подршку и породица, према
потреби).

Важан део рада „Јефимије“ је обез-
беђивање доступности свих облика
наше подршке женама из целог
Златиборског округа (10 општина) кроз
пројекат „Ту смо за вас“. Од 2015. годи-
не сви облици наше непосредне под-
ршке су доступни у Пријепољу, (кори-
сте је и пацијенткиње из Прибоја) и у
Новој Вароши. За 2021. годину смо пла-
нирале одлазак и у Сјеницу. Ове општи-
не су географски удаљене од Ужица и
оболелима (185 пацијенткиња) је тешко
да имају непосредну психолошку,
здравствену и искуствену подршку јер
им је организационо, саобраћајно и
финансијски тешко да дођу до Ужица.

Резултат нашег рада и сарадње са
здравственим институцијама је смање-
ње смртности од рака дојке у Злати-
борском округу од 2000. године у одно-
су на централну Србију и повећан одзив
на скрининг рака дојке.

У последње три године неки облик
подршке „Јефимије“ користиле су 524
пацијенткиње. То нису само жене из
Златиборског округа већ и из Репу-
блике Српске, Уба, Чачка, Параћина,
Велике Плане, Ивањице, Голупца,
Београда, Ниша, Краљева, Крагујевца,
Крушевца, Новог Пазара...

Славица Симић
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Национално инвалидско удружење
ИЛКО Србије основано је 17. априла
2002. у Београду. Оснивач је Снежана
С. Милојевић, дипломирани економи-
ста, којој је 1991. године изведена иле-
остома. 

Слика 1. ИЛКО постер у 
тржном центру

Удружење окупља особе које имају
изведену стому, односно којима је
хируршком интервенцијом изведен
отвор на површини стомака кроз који
се из тела избацују фекални садржај
или урин. Најчешће је последица опе-
рације канцера дебелог црева, проста-
те или бешике, улцерозног колитиса
или крона. Постоје више врста стоме:
илеостома – извод танког црева на пов-
ршину стомака; колостома – извод де-
белог црева на површину стомака; уро-
стома – оток урина из мокраћних орга-
на изведен је на површину стомака.
Особе са стомом спадају у 3. групу за-
висника од помагала, иза особа на ди-
јализи и дијабетичара. Телесно оште-
ћење није видљиво, али је од 70 до
100%.

Уметност је осмислити живот! Тога
постајемо свесни нарочито после опе-
рације, у новим животним околностима
када на површини стомака имамо

стому. Управо тада су нам потребни
топлина, разумевање, поглед, додир са
пријатним и поузданим саговорником,
лекаром, стома сестром. 

Слика 2. Сарадња са Удружењем
медицинских сестара

Циљ удружења је пружање инфор-
мација и едукација оперисаног и члано-
ва породице пре и после операције. Без
обзира на године, пол, образовање,
место живљења, вероисповест – за све
је то шок. Треба времена да се привик-
ну на нов начин живота, а неки се
никада не помире да морају носити
кесу на стомаку. Депресивни су, повла-
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Национално инвалидско удружење ИЛКО Србије

Адреса: Т.Ц. Балканска 35–39, 1. спрат, Београд 
Веб-сајт: www.ilco.org.rs
Телефон: +381 63 1111238 
Имејл: ilcosrbija@gmail.com 
Фејсбук: https://www.facebook.com/www.ilco.org.rs/ /snezana s milojevic

Писмо једне Марице, члана ИЛКО

Хвала, ништа посебно нисам. Имам
стому, па шта? Хоћу најлепшу, хоћу хело-
укити стому, хоћу штрумфове на њој
Хммм. Свети Лука… а ја свеже оперисана,
неће ићи, али идем 10. новембра на конт-
ролу, можда навратим или штагод.

ПС. Имам и 50 година, али ме баш брига
и за њих, ја сам почела да живим тек пре
неки дан!

Хвала Вам много на пријему. Угл… баш
ми је драго што сам ваш члан!!!!

Пријатано вече и сваки наредни дан вам
желим, свима 

Марица



че се у себе. Удаљавају се од својих
најближих. Јавља се страх и питање
како ће их прихватити брачни друг,
породица, пријатељи, колеге. Да ли ће
моћи да ради, бави се спортом, путује… 

Удружење пацијената је ту да пружи
искуствену помоћ да особа са стомом
сигурније и удобније настави живот, уз
нове пријатеље победи усамљеност,
стекне самопуздање и жељу да другима
помогне.

За пацијенте са стомом, основна
помагала су дискови – подлога и кесе а
помоћна су креме, пасте, марамице,
пудер и појас. Помагала се подижу на
три месеца. 

За ових 20 година Удружење се избо-
рило за оптималну количину помагала
коју обезбеђује Републички фонд
здравственог осигурања. 

Одржавамо радионице сваке среде
од 17 до 19 сати у нашим просторијама,
али по потреби и ван овог термина.

Од самог оснивања чланови смо
велике европске породице стомичара,
међу 42 земље ЕОА. Одлазимо на кон-
гресе, семинаре и све што је добро
настојимо да реализујемо и код нас.

Снежана С. Милојевић
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Све жене оболеле од карцинома јајника,
без обзира да ли су завршиле своје лечење или су у процесу лечења, могу се

бесплатно информисати и добити савет о својој болести у онлајн саветовалишту
на следећи начин:

• Пријављивање за саветовалиште се врши путем телефона:
+381 11 2656386 или имејл адресе serbca@ncrc.ac.rs

• Да бисте приступили саветовалишту, потребно Вам је да имате телефон
(Андроид или ИОС) или рачунар (десктоп или лаптоп) или таблет са 
слушалицама/звучником и микрофоном

• Уколико желите да се видите са својим онкологом:
потребна Вам је камера и инсталирана Зум апликација

• Након пријаве, добићете свој термин и линк преко којег ћете 
аутоматски приступити саветовалишту и насамо са онкологом 
добити консултацију

• Сваки термин је ограничен на 25 минута
• Пожељно је (али не и обавезно) да пре разговора са онкологом 

пошаљете вашу документацију и кратак опис проблема на 
имејл адресу: serbca@ncrc.ac.rs



Удружење је основано 2005. године,
када је у нашој земљи било веома мало
удружења која су се бавила борбом
против рака уопште, а посебно раком
дебелог црева – и после скоро 20 годи-
на, ми смо једино регистровано удруже-
ње које окупља оболеле од рака дебе-
лог црева на територији Србије. Идеја
за оснивање оваквог удружења потекла
је од нас неколицине који смо се суочи-
ли са овом опаком болешћу и схватили
колико су пацијентима и члановима
њихових породица неопходне помоћ и
подршка.

Слика 1. Акције по градовима Србије:
позив на скрининг

Удружење пацијената оболелих од
рака дебелог црева и јетре у складу са
статутом је добровољна, самостална,
непрофитна, нестраначка и невладина
организација, основана на неодређено
време ради остваривања циљева у
области борбе против рака дебелог
црева и јетре. Циљеви Удружења су
пружање помоћи и подршке оболелим
и члановима њихових породица и еду-
кација грађана о значају раног открива-
ња и лечења ове болести.

Удружење чине пацијенти оболели
од рака дебелог црева и јетре, чланови
њихових породица, као и сва друга
заинтересована лица која желе дати
свој допринос у борби против рака. Као

такви препознати смо већ 2010. године
од стране Европске асоцијације и
постали њена чланица без обзира што
Србија није чланица ЕУ. Услед органи-
зационих и других потреба, Европа
колон је проширила своју област дело-
вања, а самим тим и променила име у
Digestive Cancers Europe https://dige
stivecancers.eu/, а наше Удружење је
задржало статус чланице. Ово чланство
за наше Удружење је веома корисно,
јер смо стално и благовремено инфор-
мисани о дешавањима у свим земљама
Европе.

Слика 2. Акције по градовима Србије:
позив на скрининг

Удружење је веома посвећено борби
против рака дебелог црева кроз разне
видове активности као што су: предава-
ња, трибине, дељење бесплатних писа-
них актуелних материјала, гостовања
на домаћим медијима, прес коферен-
ције, едукације грађана по градовима
Србије уз коришћење макете – „Колон”,
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Удружење пацијената оболелих од 
рака дебелог црева и јетре

Адреса: Београд, Раковица, Патријарха Димитрија 36
Имејл: pitanja@udruzenjecrc.rs
Веб-сајт: www.udruzenjecrc.rs
Телефон: 063 1027967 (сваког дана од 18 до 20 часова)



као и непосредним контактима преко
сопствене инфо-линије и сл.

Удружење је својим радом и актив-
ностима у протеклих 15 година у доброј
мери успело да буде спона између обо-
лелих и надлежних институција, а све у
циљу благовременог откривања боле-
сти, дијагностике и примене најсавре-
менијих метода лечења, са посебним
акцентом да се свим пацијентима обез-
беде једнаки услови без обзира где
живе.

Удружење је препознало рак дебе-
лог црева као значајан здравствени
проблем у Србији – број оболелих је у
непрекидном порасту, сваке године од
ове болести оболи преко 4500 особа, а
живот изгуби скоро 2600, углавном због
касног откривања болести и недовољне
информисаности становништва о пре-
судној важности скрининга.

Слика 3. Трибина Удружења
Наше деловање је непрекидно, с тим

што је у месецу марту интензивније, јер
је то Месец борбе против рака. Посебна
ефикасност постигнута је у последњих
седам година од када Удружење реали-
зује акције са макетом „Колон" у више
од 30 градова Србије, са више од 50
акција, јер су у неким градовима због
заинтересованости исте организоване
више пута. Ове акције су увелико
побољшале општи однос грађана према
скринингу, а уједно и много успешнију
и квалитетнију сарадњу релевантних
установа као што су Институт за јавно

здравље „Др Милан Јовановић Батут",
заводи за јавно здравље и домови
здравља посећених градова, а што је
најбитније све је то било усмерено на
што већу информисаност грађана.

Овог марта, нажалост, акција плани-
рана у осам градова морала је због епи-
демије бити отказана, али уколико
услови дозволе, биће настављена на
јесен ове године.

Поштујући све епидемиолошке мере,
Удружење је успело да организује и
спроведе у месецу марту и јуну следеће
активности:
• Светски дан борбе против рака дебе-

лог црева обележен је путем прес
конференције уз учешће више ТВ и
писаних медија, 25. марта

• Авалски торањ обојен је у плаво као
симбол борбе против рака дебелог
црева, 25. до 28. марта

• На Калемегдану 4000 плавих трака
на дрвету као симбол и подсећање
на изгубљени број живота, али ујед-
но и позив на скрининг и спасавање
тих живота уз подршку ТВ и писаних
медија, 31. марта

• Бициклистичка вожња на 4000 мета-
ра са око 200 учесника обучених у
плаве мајице од Трга Николе Паши-
ћа до Парка Ушће, такође медијски
пропраћена, 12. јуна.
Пацијенти и сви заинтересовани

могу нас контактирати преко инфо-
линије сваког дана од 18 до 20 часова
на тел. 063 102 7 967, где ће од стране
едукованог стручног лица добити
информације, савете и одговоре, као и
путем мејла: pitanja@udruzenjecrc.rs,
као и веб-сајта www.udruzenjecrc.rs
рублика: питајте стручњака.

Порука: 
Ми смо увек ту – направите први

корак – нисте сами.

Миленко Митровић
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Удружење оболелих од лимфома
„ЛИПА” основано је 2006. године од
стране мање групе пацијената који су
завршили лечење и опоравили се.
Основни циљеви и тада а и сада јесу:
• Пружање подршке и информација

оболелима и члановима њихових
породица

• Подизање нивоа информисаности о
лимфому и хроничној лимфоцитној
леукемији, као и о важности право-
времене и тачне дијагностике 

• Заступање и унапређивање оствари-
вања права оболелих на адекватну
здравствену заштиту уз примену
савремених метода дијагностике и
лечења 

• Сарадња са сродним и струковним
удружењима код нас и у свету. 
„ЛИПА” је потпуно волонтерско

Удружење, са преко 1000 чланова у
бази чланова. Већ пуних 15 година
активно радимо на остваривању наших
циљева, и иза себе имамо скоро 30
успешно завршених пројеката, а тре-
нутно радимо на четири пројекта што
на локалном, регионалном али и интер-
националном нивоу. Наше активности
покривају следеће области:
• Кампање и акције за подизање

нивоа свести о болести међу општом
популацијом и пацијентима (Awere-
ness кампање)

• Едукација пацијената и њихових
чланова породица

• Пројекти везани за податке и персо-
нализовану медицину.

Awereness кампање 

Сваке године, „ЛИПА” у сарадњи са
струковним удружењем Српска лим-
фомска група обележава Национални
дан борбе против лимфома, 24. марта и
Светски дан борбе против лимфома, 15.
септембра. 

Тако смо организовали конкурс за
најбољу фотографију „Живот се живи,
тренуци се памте“, у сарадњи са нашим
познатим фотографом Небојшом Баби-
ћем, а најбоље фотографије биле су
изложене у галерији Озон. 

Слика 1. Новак Ђоковић додељује
награду у акцији „Оживи живот”

Наш Новак Ђоковић нам је помогао
да изаберемо најинспиративније приче
са конкурса „Оживи живот“. 

Све приче наших пацијената које ће
бити мотив онима који се боре преточи-
ли смо у књигу „Лимфом – једно име,
много лица“. 

Наши алпинисти су нас учили како
да везујемо чворове и да се безбедно
пењемо и спуштамо низ стене у
Кошутњаку у оквиру акције „Не дозво-
лите да вас чворови вежу у чвор“. 

На трговима широм Србије имали
смо и акцију под именом „Учинимо лим-
фом видљивијим“, поставку инстала-
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ција са именима наших пацијената који
су пристали да поделе своје приче са
нама, тако да је јавност кроз разговор
са пацијентима добила детаљније
информације о томе са чиме се све
пацијенти суочавају у току и након
лечења. Ово су само неке од мноштва
акција које смо издвојили. 

Едукација пацијената и њихових
чланова породица

Број оболелих од лимфома и HLL је у
сталном порасту. Док програми превен-
ције и скрининг чине значајан напредак
у превенцији многих врста солидних
тумора, узроци и фактори ризика лим-
фома остају углавном непознати.
Континуирана едукација пацијената је
од стране нашег Удружења, управо из
тих разлога, препозната као есенцијал-
на у борби против болести и у раном
препознавању симптома. Циљ је да и
остали чиниоци здравственог система
добију увид у проблеме везане за ква-
литет лечења, доступност терапија и
квалитет живота пацијената. Уважа-
вајући, пре свега, реч стручњака,
„ЛИПА” свих ових година гради добре
односе са хематолозима, али и свима из
мултидисциплинарног тима укљученог
у лечење пацијената са лимфомом, и
сматрамо да је сарадња са струком кру-
цијална за едукацију пацијената. Тако
већ три године „ЛИПА” организује
Конгрес посвећен пацијентима са лим-
фомом и HLL, где пацијенти могу да од
стране најбољих стручњака из земље и
света кроз медицинске и сесије за
пацијенте, сазнају о најновијим достиг-
нућима у лечењу. 

Слика 2. Акција „Учинимо лимфом 
видљивијим”, Цветни трг у Београду

Такође, „ЛИПА” је један од лидера у
земљи и региону када је дигитални
садржај у питању. Нашим пацијентима
су доступни бројни материјали на
нашем сајту, брошуре, видео едукација,
мобилна апликација за едукацију и
редовно праћење симптома, видео
материјал на YouTube каналу, подкаст.
Материјали се редовно дистрибуирају
хематолошким клиникама широм зем-
ље. 

Пројекти везани за податке и 
персонализовану медицину

Након израде платформе www.podeli
zabuducnost.org.rs, спроводи се активно
промовисање путем друштвених мрежа.
„ЛИПА” сада у сарадњи са другим удру-
жењима пацијената и осталим реле-
вантним чиниоцима здравственог
система ради на подизању свести о
важности дељења здравствених пода-
така, важности безбедности и заштите
истих и о значају персонализоване
здравствене заштите пацијената. 

Такође, у циљу прикупљања реле-
вантних података везаних за доступ-
ност терапија, квалитет неге, програме
подршке пацијентима у току и након
лечења, „ЛИПА” сваке друге године
спроводи анкету међу пацијентима, са
циљем идентификације кључних изазо-
ва и проблема који утичу на ниво стан-
дарда терапије и неге и налажење
решења. Последњи извештај анкете
можете видети на нашем веб-сајту.

Шта нам предстоји…

У мају месецу 2022. „ЛИПА” органи-
зује велику регионалну конференцију
посвећену лимфомима и HLL, подржану
од стране European Joint Programme on
Rare Diseases – EJP RD. У сарадњи са
LCE и представницима удружења из
CEE региона, „ЛИПА” је вођа пројекта
CEE Атлас. И још много тога…

„ЛИПА” је добитник међународне
награде Karen Van Rassel Leadership
Award, као најбоље удружење међу
више од 70 удружења широм света. 

Маја Коцић
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Чланице Удружења „Будимо заједно”
својим искуством помажу женама обо-
лелим и леченим од рака дојке.

Девет жена основало је 2010. године
добровољно, хуманитарно, непрофита-
билно, невладино Удружење жена обо-
лелих и лечених од рака дојке „Будимо
заједно” са циљем да пружи информа-
ције и психолошку подршку женама
оболелим и леченим од рака дојке, да
би се што пре и лакше вратиле нормал-
ном животу. Чланице удружења су
активне и у превенцији рака дојке и
едукацији женске популације о потреби
превентивних и редовних прегледа, као
и превенцији лимфедема руке као
нежељеној последици операције.

Слика 1. Обележавање Националног
дана борбе против рака дојке на

Ташмајдану, октобар 2020.
За ових једанаест година Удружење

је нарасло и сада броји више од 250
чланица које на потпуно волонтерској
основи пружају искуствену подршку
оболелим женама и члановима њихо-
вих породица и размењују искуства и
сазнања о раку дојке.

Сваког понедељка и среде дружимо
се у просторијама у Цетињској 32 у
Београду и трудимо се да жене које
дођу код нас изађу оснажене. До сада
смо организовале бројне радионице и

предавања у вези са превенцијом,
раним откривањем и лечењем рака
дојке, превенцијом и терапијом лимфе-
дема руке, као и психолошком под-
ршком чији су предавачи лекари и
стручњаци из ових области.

Као редовну активност организујемо
и вежбе јоге и радионице психо-
социјалне помоћи. 

Слика 2. Обележавање Националног
дана борбе против рака дојке у

Тржном центру Стадион, октобар 2019.
До појаве епидемије ковид 19, сва-

ког првог уторка у месецу смо имале
дежурства у Институту за онкологију и
радиологију у Београду и слободно
можемо да кажемо да се показало да је
подршка коју смо пружале на лицу
места, оног момента када се жена суочи
са болешћу, од великог значаја за даљи
ток њеног излечења. Многе жене које
смо тада оснажили су данас наше чла-
нице са жељом да и оне својим иску-
ством помогну осталим пацијенткиња-
ма. Учествовале смо на сајмовима
здравља и презентовале публикације
које смо објавиле у оквиру рада удру-
жења. Такође, поводом обележавања
Дана борбе против рака дојке, редовно
смо организовале окупљања на јавним
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местима и трудиле се да подигнемо
свест о важности превенције и раног
откривања болести.

Наше чланице учествују на бројним
стручним скуповима посвећеним борби
против онколошких болести, ширећи
своје видике и знање које преносе
даље. Представнице Удружења „Буди-
мо заједно“ се труде да буду видљиве и
да преносе своју причу и циљеве и у
медијима. Када год смо у могућности, у
сарадњи са донаторима делимо и
помоћ оболелим женама у виду перика,
грудњака, марама, хигијенских пакета и
слично.

Слика 3. Освајање златних медаља на
Dragon Boat фестивалу у Београду на

Ади Циганлији, 2019. 
Осим лепе речи, наше жене нарочи-

то воле дружења и бављење спортом у
природи. Зато се трудимо да, у складу
са нашим могућностима, организујемо
излете и посете позориштима, концер-
тима и разним институцијама. Део
наших чланица већ две године тренира
веслање у Dragon Boat клубу Beogra-
gons и могу да се похвале освојеним
медаљама у спорту који има терапијско
дејство у спречавању и лечењу лимфе-
дема руке, који је једна од нежељених
последица уклањања пазушних лим-
фних чворова. 

Осим овога, Удружење „Будимо
заједно“ је чланица Националне асо-
цијације лечених од рака (НАЛОР) и
има представика у Савету за здравље
oпштине Стари град. 

Колико је помоћ коју пружају наше
чланице драгоцена показују свакоднев-
ни позиви жена које се боре са овом
болешћу и траже савете управо од оних
које су већ прошле кроз процес лечења
од рака.

Мисија Удружења
• Подизање свести жена о значају

редовних прегледа и раног открива-
ња рака дојке

• Пружање психолошке и искуствене
помоћи, као и популарисање здравих
стилова живота на територији града
Београда.

Визија Удружења
• Жена са потпуним квалитетом живо-

та у циљу очувања личног здравља.

Циљеви Удружења
• Пружање искуствене и психолошке

подршке кроз рад у малим групама
• Размена информација и сазнања о

болести
• Усвајање позитивних ставова кроз

разговоре, предавања и радионице
• Информисање чланова о њиховим

правима
• Сарадња са стручњацима у циљу

едукације чланова о болести, њихо-
вој превенији и лечењу.

Домина Спасић
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Пре више од једне деценије, након
што је прошла борбу са карциномом
дојке и видела колико је та борба
тешка на сваки начин – физички, пси-
хички, емотивни, породични, друштве-
ни и институционални, Весна Бонџић je
основала Удружење грађана Женски
центар „Милица’’ са жељом да помогне
женама које се суоче са истом болешћу
да остваре једнака права на доступност
дијагностике и лечења, у ком год месту
у Србији да живе, и да што лакше прођу
тај тежак пут од дијагностике до
излечења. Данас ово Удружење чини
много жена које су прошле овај пут,
али и они који нису имали то ружно
искуство већ само желе да помогну. 

Слика 1. „Чланице Удружење грађана
Женски центар „Милица” у кампањи 

за доступност иновативних терапија за
метастатски рак

Иако основано у Врњачкој Бањи,
Удружење данас има седиште у
Београду и делује на националном и
регионалном нивоу.
Рад удружења је заснован на:
• Заступању онколошких пацијентки-

ња у остваривању права на здрав-
ствену негу у складу са европским
стандардима, а све са циљем побољ-
шања квалитета живота

• Промовисању важности редовних
превентивних прегледа, са посебним
активностима ка рањивим катего-
ријама (сеоске жене и слепе и слабо-
виде особе)

• Психолошко-искуственој подршци и
помоћи новооболелим женама (у
центру и путем онлајн консултација
са стручњацима).
Посвећеност и већ препознатљив

рад Удружења подржан је од стране
Министарства здравља Републике
Србије, здравствених институција, уста-
нова и многих друштвено одговорних
компанија. У оквиру удружења је фор-
мирано Стручно веће које чине врхун-
ски стручњаци из четири референтна
онколошка центра Србије, а које има
саветодавну улогу. 

Поред умрежавања жена широм
Србије у „Мрежу храбрих жена“,
Удружење организује и онлајн савето-
валишта са онколошким стручњацима
како би им тачне информације увек
биле доступне. 

Тренутне иницијативе

У септембру 2020. године, у сарадњи
са Стручним већем, покренуте су ини-
цијативе за стављање две иновативне
терапије на листу лекова који се издају
на терет обавезног здравственог осигу-
рања РФЗО. Иницијативе се односе на
увођење иновативне терапије за лече-
ње жена са HER-2- и HR+ метастатским
раком дојке која, у односу на регион,
једино женама Србије није доступна,
као и на проширење индикације лека
који се користи у адјувантном лечењу
пацијенткиња са раним стадијумом
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HER2+ карцинома дојке и високим
ризиком од релапса болести. 

О осталим иницијативама и сарадњи
са здравственим институцијама можете
прочитати на нашем сајту: https://mili-
ca.org.rs/category/podrska-zdravstvenim-
institucijama/.

Жене које оболе од рака често су
препуштене саме себи, невидљиве за
друштво и околину. Управо због тога,
Удружење кроз сада већ традиционал-
не кампање покушава да их учини вид-
љивим и проблеме лакше решивим.

Слика 2. „Дај педалу раку“ – вожња
подршке испред ИОРС

„Дај педалу раку“ је кампања која се
од 2015. године одржава прве недеље
октобра под институционалним покро-
витељством Министарства здравља
Републике Србије, Министарства омла-
дине и спорта Републике Србије,
Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“. Спроводи у 30
градова Србије, а од прошле године је
добила регионални карактер прикључе-
њем Словеније и Хрватске. Циљ кампа-
ње је промовисање важности превен-
тивних прегледа и здравих стилова
живота кроз бициклистичку вожњу под-
ршке у градовима учесницима, као и
доступност дијагностици и лечењу ино-
вативним терапијама свакој жени у
Србији.

„Дај снагу“ је кампања која је од
марта 2019. године покренута уз под-
ршку друштвено одговорних компанија
са циљем израде перика од природне
косе за жене оболеле од рака. До сада
је урађено 48 перика. Информације
можете добити на www.dajsnagu.mili
ca.org.rs.

Као члан Европске мреже удружења
пацијената са гинеколошким карцино-
мима, ENGAGE, Удружење је носилац

кампање GO-DAY за Србију, којом се
обележава Светски дан гинеколошких
карцинома и тако скреће пажња на
важност здравог начина живота и
редовних гинеколошких прегледа.

Слика 3. Кампања „Дај снагу“ 
– додела перика

Због свог досадашњег рада и бес-
крајне посвећености свакој жени и сва-
ком проблему, Удружење Женски цен-
тар „Милица’’ је добитник многобројних
признања од којих је Повеља Капетана
Мише Анастасијевића једна од веома
значајних за њихов рад, а Весни
Бонџић, председници удружења доде-
љени су:
• Национално признање за животно

дело за изузетан допринос борби
против рака дојке у Србији, поводом
Националног дана борбе против
рака дојке, 

• Специјална награда ВИРТУС за инди-
видуални допринос развоју филан-
тропије у локалној заједници и
Плакета са сребрним амблемом за
изузетан допринос у хуманитарном и
друштвено одговорном раду у обла-
сти едукације, превенције и лечења
карцинома,

• Женски центар „Милица’’ има члан-
ство у: Републичкој стручној коми-
сији за подршку пацијентима Мини-
старства здравља РС, радној групи
комисије за подршку пацијентима
Института за онкологију и радиоло-
гију Србије, као и у ENGAGE –
Европској мрежи удружења паци-
јената са гинеколошким карциномом.
Услуге које пружамо корисницама су

бесплатне.

Весна Бонџић
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Удружење пацијената са ретким
туморима (УПРТ) је удружење оболелих
са неуроендокриним туморима (НЕТ) и
чланова њихових породица из целе
Србије.

Слика 1. Образовна кампању о НЕТ 
за лекаре и пацијенте 

домова здравља 2015. године
НЕТ спадају у ретке туморе и чине

око 0,5 одсто свих малигних тумора.
НЕТ је заједнички назив за групу тумо-
ра који се развијају из ћелија дифузног
неуроендокриног система. Могу настати
у веома различитим деловима тела.
Развијају се споро, дају атипичне симп-
томе и стварају тегобе налик учеста-
лијим обољењима, што лекаре доводи
на погрешне закључке, тако да од
постављања дијагнозе до започињања
лечења може проћи више година. Око
50 одсто ових тумора открије се у
поодмаклој фази. Рано откривени тумо-
ри могу се хируршки уклонити. Код
узнапредовалог НЕТ-а потпуно излече-
ње је ретко када могуће. Код благовре-
мено откривеног НЕТ-а болест се, уз
адекватну терапију, може успешно
контролисати дуги низ година. Паци-

јенти и уз болест могу имати квалите-
тан живот, бити радно способни и
животно активни.

У Србији годишње од неуроендокри-
них тумора оболи око 100 људи.

Слика 2. Плакат за медијску 
кампању о НЕТ 2020. године

Годинама су пацијенти са НЕТ-ом,
при постављању дијагнозе и током
лечења, наилазили на бројне препреке:
за здравствени систем најчешће смо
били невидљиви – већа пажња је усме-
равана на масовнија обољења; и за
медије смо били незанимљиви из истих
разлога; за већину лекара били смо
непрепознатљиви; за ширу јавност
готово непознати.

Због такве ситуације неколико обо-
лелих са НЕТ-ом одлучило је да форми-
ра удружење са циљем да заједничким
снагама утичу на подизање нивоа све-
сти јавности и лекара о НЕТ, његовим
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симптомима, дијагностици и лечењу,
као и на представнике здравствених
власти да нас третирају равноправно с
осталим категоријама оболелих грађа-
на Србије. Као појединци нисмо могли
ни на који начин утицати на промену
ставова доносилаца одлука. Форми-
рањем Удружења добили смо статус
правног лица, правни оквир за делова-
ње као правни субјект. 

Слика 3. Прва седница УПРТ 
2012. године

Удружење пацијената са ретким
туморима (УПРТ) регистровано је у
Агенцији за привредне регистре у мају
2012. године. Исте године, 10. новем-
бра, на Међународни дан свести о НЕТ-
у, одржана је Прва годишња скупштина
УПРТ. Тада је закључено да су пред
члановима УПРТ два основна задатка:
како обезбедити благовремено постав-
љање дијагнозе, пре свега применом
дијагностичких поступака које пружа
нуклеарна медицина, а када се дијагно-
за потврди, како оболелима омогућити
савремену медикалну терапију, и/или
примену терапијских поступака нукле-
арне медицине.

Током протеклих година, захва-
љујући упорном залагању Удружења

код доносилаца одлука у Министарству
здравља, Републичком фонду за здрав-
ствено осигурање, Републичкој струч-
ној комисији за ретке болести и Влади,
те код руководства Клиничког центра
Србије, ситуација је знатно побољшана
у односу на 2012. годину. Дијагности-
чки поступци и терапија које пружа
нуклеарна медицина обављају се
редовније, без дугог чекања. Од 2016.
године пацијенти са НЕТ-ом постали су
корисници посебне Буџетске линије за
лечење ретких болести, што је поједи-
ним болесницима омогућило лечење
најсавременијим лековима који се не
издају на терет обавезног здравственог
осигурања.

И даље се залажемо да се у Србији
уведе галијумски ПЕТ скенер (представ-
ља златни стандард за дијагностикова-
ње НЕТ-а), за увођење нових, савреме-
них медикамената на Листу лекова који
се издају на терет обавезног здравстве-
ног осигурања, увођење нових паци-
јената на листу лечених о трошку
Буџетске линије за ретке болести, уво-
ђење генетског профилисања тумора у
редовну процедуру, на основу којег би
се омогућио индивидуални терапијски
приступ сваком пацијенту, сходно
генетским карактеристикама његовог
тумора.

Референтна Установа за лечење
неуроендокриних тумора је: Одељење
за туморе ендокриног система и
наследне канцерске синдроме при
Клиници за ендокринологију, дијабетес
и болести метаболизма Клиничког
центра Србије, ул. др Суботића 13,
11000 Београд.

Горјана Ајзинберг
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Удружење НАЛОР (Национална асо-
цијација лечених од рака Србије) је
кровна организација удружења паци-
јента из Србије, невладино, непрофит-
но удружење, основано 2012. године,
које подржава удружења и пацијенте
на оснаживање кроз едукацију, активи-
зам и умрежавање, бољу сарадњу са
здравственим институцијама, и ути-
цајем на мењање законских оквира који
би допринели савременијем лечењу и
унапређењу квалитета живота особа
лечених од рака у Србији. Национално
удружење је живи организам, па су
кроз време нека удружења напуштала
НАЛОР (Женски центар Милица,
Јефимија, Бисер), а нова му се при-
кључивала. Чланство у НАЛОР-у је доб-
ровољно, у 2021. години броји 14 чла-
нова:
• Друштво за борбу против рака

Сомбор 
• Будимо заједно, Београд 
• Храст, Лесковац 
• Међуопштинско друштво за борбу

против рака Бачка Топола – Мали
Иђош 

• Национално инвалидско удружење
Илко Србије, Београд 

• Асоцијација за унапређење здравља
Нови Сад 

• Удружење пацијената са ретким
туморима УПРТ, Београд

• Женски центар Дива, Крагујевац 
• Фондација Замисли живот,

Димитровград 
• Српска асоцијација за психоонколо-

гију, Београд
• Фондација за развој домаћинства,

Нови Сад 
• Синергија, Лесковац 
• Друштво за борбу против рака

Сента 
• Удружење грађана МЕДИКУЛТ

Беочин. 
Тренутно је у току је придруживање

НАЛОРУ удружења пацијенткиња лече-

них од рака дојке из Суботице „Једна уз
другу”.

Кроз активности НАЛОР-а смо уна-
пређивали комуникацију међу удруже-
њима, размењивали позитивна иску-
ства, примењивали их у другим среди-
нама. Од 2012. године смо реализовали
низ заједничких пројеката (годишње
просечно 3–4 пројекта), уз подршку
Министарства здравља Републике
Србије, Авон акције за борбу против
рака дојке, Фонда Б92, Амбасаде САД у
Београду, International Womens Club
Belgrade, великог броја донатора преко
платформе donacije.rs, и других. Рад
већине удружења пацијената која су у
саставу НАЛОР је подржана од локал-
них самоуправа и донатора у својим
срединама. 

Заједнички пројекти који су важни за
унапређење квалитета живота лечених
од рака су „Парк достојанства” (2012), а
подржали смо и установљење Нацио-
налног дана борбе против рака дојке у
Србији – 20. марта (2013. године).
НАЛОР је незаобилазни део „Ружи-
частог октобра” – међународног Месеца
борбе против рака дојке. Неколико
година узастопце су удружења која
чине НАЛОР организовали Базар соли-
дарности у Београду, са циљем да скре-
ну пажњу да је живот оболелих уз ква-
литетно лечење све дужи, и да треба да
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буде испуњен стваралаштвом и свим
животним радостима. Едукација
пацијената је основни сегмент у пројек-
тима НАЛОР. Кроз традиционалне
годишње семинаре „У фокусу” су нам
били „Жена оболела од рака”,
„Меланом”, „Исхрана особа лечених од
рака”, „Лимфедем” и друге важне
животне теме на којима су учествовали
представници свих удружења. Циљ
пројекта „Буђење даме” спроведеног у
Новом Саду, Београду, Сомбору, Бачкој
Тополи, Лесковцу, Димитровграду је
био превенција болести, као и превен-
ција компликација током лечења, а
лечене особе преношењем свог иску-
ства са болешћу најбоље могу мотиви-
сати здраве да иду на редовне прегле-
де код лекара, а и болесне да истрају у
контролама и на време открију евенту-
алну компликацију. 

Значајни су били и дводневни семи-
нари на тему „Јачање националне орга-
низације пацијената” и „Економско
оснаживање удружења” која су у Новом
Саду окупила представнике свих удру-
жења НАЛОР. Кроз све заједничке
активности, посебну пажњу поклањамо
психолошкој, социјалној подршци лече-
ној особи, као и потреби за одржава-
њем добре кондиције кроз физичку
активност. Организовали смо троднев-
ну манифестацију „Први летњи камп” за
особе лечене од малигне болести у сеп-
тембру 2019. године у Бачком Монош-
тору, где је 50 представника удружења
које чине НАЛОР имало едукације,
шетње резерватом Горњег Подунавља,
веслало у Змајевом чамцу, вежбало
јогу, и уживало у уметничким вечерима
уз логорску ватру. 

Године пандемије ковид 19 (2020. и
2021.) су нас окренуле новом начину
сарадње у удружењу НАЛОР кроз
видео-конференције које се одржавају
сваког месеца са циљем приближавања
актуелних тема које повезују стручњаке
(лекаре, психоге, социјалне раднике,
нутриционисте и друге) и кориснике
(особе лечене од рака, породица и
пријатељи лечених). Теме су разнолике
јер се програм формира према интере-
совању корисника. Говорили смо о пан-
демији и вакцинацији, савременом
лечењу рака дојке и иновативним леко-
вима, о пројекту „Зато што их волимо”
(подела бесплатних ваучера за грудња-
ке женама којима је уклоњена дојка), о
штетности пушења, о лимфедему, о
раку штитне жлезде, о менталном
здрављу, о безбедности хране, хлебу и
здравим намирницама, о интегративној
медицини и раку, и другим темама.
Домаћини видео-конференција су прим.
др Ђерђи Шарић (Друштво за борбу
против рака Сомбор) и проф. др Тамара
Кликовац (САПО). Формирали смо имејл
листу која броји више од 120 адреса из
свих удружења НАЛОР. Да бисмо били
доступнији корисницима, тему објавимо
и на Фејсбук страници НАЛОР и свих
чланица НАЛОР, и позовемо заинтере-
соване да нам у инбоксу оставе адресу.
Просечно на једној видео-конферен-
цији учествује између 30 и 60 учесника.
Захвални смо и на доброј вољи струч-
њака да учествују на видеоконферен-
цијама које трају до два и по часа, и
директно одговарају на многобројна
питања учесника. Просечна оцена учес-
ника за видео-конференције је 4,8.
Међутим, имамо и низ препрека. До
изражаја долази отпор и велики страх
од технике и недовољно познавање
рачунарске технологије. Преостаје нам
да кроз радионице у сваком удружењу
омогућимо већем броју чланова едука-
ције о модерним технологијама.

Више о нама можете прочитати у
нашем информатору Заједно против
рака:http://nalor.co.rs/images/PDF/2018_
11_07_informator_NALOR.pdf

Прим. др Ђерђи Шарић
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Идеја о оснивању Удружења грађана
за борбу против рака јајника
„Проговори” потекла је крајем 2012.
године, да би почетком 2013. удружење
било званично основано. Основала га је
Зорица Велицки, са циљем да се шири
свест о раку јајника, јер се и сама бори-
ла са овом опаком болешћу. Битку је
изгубила након десетогодишње борбе.

Мисија удружења је да о раку јајни-
ка говори јавно и да кроз превентивне
поруке подсећа на редовне гинеколош-
ке прегледе и провере симптома који су
код рака јајника неспецифични.
Подједнако важна мисија је борба за
савремене и иновативне терапије, како
би се повећала стопа преживљавања и
побољшао квалитет живота жена које
се лече од овог најсмртоноснијег гине-
колошког канцера. 

Пар година уназад, синергијом стру-
ке, здравствених власти и удружења,
изборили смо се за две веома важне
линијске терапије за жене са карцином
јајника, са посебним акцентом за жене
са BRCA мутираним геном.

Удружење иницира кампање, еду-
кује, организује трибине и конферен-
ције са акцентом на раном откривању и
адекватном лечењу карцинома јајника,
пружа подршку у очувању психолошке
и емотивне стабилности жена које су
суочене са овом болешћу, али и њихо-
вим породицама. Сарађује са релевант-

ним здравственим институцијама, др-
жавним органима, удружењима па-
цијената и медијима у борби за што
боље услове лечења.

Слика 1. Београдски маратон са 
волонтерима у мајицама Удружења

„Проговори”
Сваке године 8. маја обележава се

Светски дан борбе против рака јајника
са едукативним садржајем и медијским
објавама. „И мушкарци брину“, „Ту сам
док музика свира“, „Савладајмо препре-
ке“, „Риба риби гризе реп“, „Данас нам
је струка потребна“, „Ухапсимо болест
заједно“, „По нашем рецепту“, „Ко види
даље“, „Време подршке“ су само неки
од слогана под којима смо обележавали
Свестки дан пацијенткиња са раком
јајника.

Удружење је иницијатор четири
Форума пацијената, почев од 2016.
године. Кроз Форум је прошло више од
40 различитих удружења пацијената,
чији су представници прошли кроз еду-
кативне садржаје који се односе на
сарадњу са државом, медијима, као и
психолошке, правне и организационе
панеле. Једно смо од првих удружења
које је препознало значај јавог говор-
ништва и Форум пацијената је био при-
лика да се пацијенти едукују за јавни
говор. Зато смо први Форум пацијената
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Рак јајника је најсмртоноснији 
гинеколошки канцер. Ни у свету ни
код нас не постоји рани скрининг за

откривање овог канцера. 
У Србији годишње оболи око 

850 жена, док 450 ту битку изгуби.
Код нас дневно оболе три жене, 

док једна умре. 
У свету свака три минута једна жена

умре од рака јајника. 



назвали „Проговори и ти“. Концепт
обуке јавног и мотивационог говор-
ништва је постао традиција, тако да се
са добром праксом наставило и даље.
Циљ је да се о болести и искуствима
прича, јер тако јавно изговорена реч
има и правни одјек.

Слика 2. Обележавање Светског дана
борбе против рака јајника и 

грлића материце
Удружење „Проговори“ је било учес-

ник националне кампање под називом
„Рак је излечив“ коју су организовали
Министарство здравља и Радио Теле-
визија Србије. Такође, било је органи-
затор велике едукативне акције на 31.
Београдском маратону, под називом
„Одустајање није опција – активирај се
у борби против рака”. 

Представници овог удружења били
су учесници Европског онколошког кон-
греса (ECC) који је одржан у Амсте-
рдаму. Удружење грађана за борбу про-
тив рака јајника „Проговори" је једино
удружење из региона које је имало при-
лику да се представи у склопу овог изу-
зетно значајног догађаја, на коме је
учествовало још 20 других удружења из
читаве Европе. Били смо учесници и 10.
Интернационалног састанка размене
искустава за удружења пацијената који
је истовремено одржан у Београду и
Атини. 

Предавања о раку јајника и своја
искуства представнице удружења дели-
ле су на Зимском и Летњем сајму здрав-
ља, Фестивалу лепоте и здравља,
Гинеколошко-акушерској недељи, шко-
лама и другим институцијама. 

Преко Савеза удружења пацијената
Србије, удружење „Проговори” је дало
своје предлоге и сугестије Коорди-
национом телу за дигитализацију у
здравственом систему Србије у вези са
дигитализацијом здравственог система
– јединственим здравственим картоном.

Током пандемије ковида 19, удруже-
ње је заједно са Форумом пацијената
Србије одржало веб-трибину посвећену
раку јајника на којој су говорили струч-
њаци из Института за онкологију и
радиологију Србије. Иначе, Форум
пацијената Србије је током пандемије
одржао укупно четири веб-конферен-
ције посвећене различитим болестима,
као и значају вакцинације. У овом
периоду, организовали смо и кампању
под називом „Рак не може да чека”, која
је била посвећена значају одласка на
превентивне прегледе током пандемије
ковида 19 и упозорење на повећан број
малигнитета због неодласка лекару на
време. 

Последња у низу едукативних триби-
на, чији смо организатори, била је
посвећена проблему неконтролисаног
мокрења, теми о којој се ћути.

„Проговори” је пуноправни члан
Националне организације за ретке
болести (НОРБС) јер карцином ова-
ријума има статус ретке болести, са
преваленцом 2,9 на 10.000 становника. 

Такође, представница удружења
Горица Ђокић је и члан Радне гупе за
подршку пацијентима у ИОРС-у.

Од јуна ове године, удружење је
пререгистровано у Удружење грађана
за борбу против рака јајника и грлића
материце „Проговори”. Председница је
Наташа Димитрић. 

Горица Ђокић
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Удружење је заједно са Форумом
пацијената Србије установило награду 
„Зорица Велицки“ која је прво доде-
љена новинарки Ани Стаменковић, 

а прошле године постхумно проф. др
Радану Џодићу.



Удружење ларингектомисаних паци-
јената Србије основано је 4.1.2013.
Тренутни број чланова Удружења је
236. Редовни састанци се одржавају
сваког четвртка од 10 до 12 часова у
Поликлиници Клинике за ОРЛ и МФХ
(соба бр. 10) Клиничког центра Србије
у Београду, Пастерова бр. 2.

Рак грла није тако ретка болест.
Годишње у Србији оболи око 500 особа,
углавном се ради о мушкарцима,
најчешће између 50 и 70 година, са
тенденцом повећања броја оболелих
међу младима и женама. Ларингек-
томисани пацијенти су особе којима је
због рака грла одстрањен део гркљана
(парцијална ларингектомија) или цео
гркљан (тотална ларингектомија).
Често ова терапија буде допуњена
радио и хемотерапијом. Због операције
су или потпуно изгубили природни
начин говора (тотална ларингектомија)
или је квалитет гласа и говора нару-
шен. Већина ових пацијената има тра-
хеостому – привремени или трајни
отвор на врату кроз који дишу.
Присутан је и поремећај гутања раз-
личитог степена. Постоје три начина
успостављања говора после тоталне
ларингектомије – езофагусни глас и
говор као најбоље решење, уградња
говорне протезе и говор помоћу елек-
тронског помагала – електроларинкс.

Основни циљ рада Удружења јесте
помоћ пацијентима оболелим од рака
грла, као и члановима њихових поро-
дица. Истовремено, Удружење својим
активностима делује у циљу превен-
ције, односно спречавања настанка
обољења, здравственим просвећива-
њем и утицајем на оне који још имају
времена да променом животних навика
и начина понашања избегну рак грла.
Ради се о:
• стручној помоћи коју пружа меди-

цинско и немедицинско особље
укључено у лечење ових пацијената
(лекари специјалисти ларинголози и
фонијатри, логопеди, клинички пси-
холози и медицинске сестре),

• међусобној помоћи коју ови пацијен-
ти, као и чланови њихових породи-
ца, пружају једни другима у виду
размене искустава у погледу свако-
дневног живота и проблема које ова
болест доноси,

• заштити права пацијената у области
остваривања здравствене заштите и
других права по основи рада
(пацијенти којима је учињена тотал-
на ларингектомија имају право на
телесно оштећење од 80%),

• сарадњи са другим сличним удруже-
њима у земљи и иностранству,

• активном учешћу у борби против
зависности од никотина,
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• обавештавању јавности о посебним
потребама ларингектомисаних паци-
јената,

• активном учешћу у стручним преда-
вањима, семинарима и сличним ску-
повима.
На овај начин, бригом о сваком

пацијенту од момента када сазна за

болест, па током дуготрајног лечења
које за собом оставља примарни хенди-
кеп у смислу битно поремећене способ-
ности комуникације, а често и трајни
поремећај дисања и гутања, Удружење
омогућује сваком од њих адекватну
ресоцијализацију, па тако и бољитак за
целокупну заједницу.

Удружењу могу да приступе сви
пацијенти оболели од рака грла (на
почетку, у току и после завршеног
лечења, било да се ради о потпуном
или делимичном уклањању гркљана,
или лечењу радио или хемотерапијом
или комбинацијом ових видова лече-
ња), као и чланови њихових породица,
коначно и сви заинтересовани грађани.

Бранко Шабановић
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Удружење пацијената оболелих од
меланома основали смо октобра 2014.
године са циљем да помажемо другим
пацијентима, боримо се да лекови за
меланом дођу на листу лекова које
плаћа држава, организујемо акције
којима указујемо на значај правилног
осунчавања коже и ризик који са собом
носе злоупотреба сунчања и одлазак у
соларијум. 

Слика 1. Отварање IV Регионалног
скупа о меланому у Скупштини града

Београда, 22.11.2019.
У претходних шест и по година,

велики број пацијената је добио савете
како да се бори за продужење живота
и/или излечење. Удружење је органи-
зовало психолошку помоћ и едукацију
за пацијенте. Организовали смо и пре-
воз пацијената који су долазили у
референтне центре из удаљених места.

Сваког пролећа организујемо акцију
под називом „Месец борбе против
меланома“. С обзиром на то да сам ја
Земунац и да је седиште удружења у
Земуну, сви главни догађаји су увек у
Земуну, али смо током претходних
година обишли и Београд, Ваљево,
Ужице, Нови Сад, Ниш, Нови Пазар,
Сарајево и Загреб. 

Учествовали смо, пре ковида, и на
великом броју скупова у иностранству. 

Током јесени организујемо регионал-
ни скуп о меланому на којем говоре
врхунски стручњаци који се баве овом
болешћу у региону, као и представници

организација које се баве заштитом
права пацијената из Хрватске и Босне и
Херцеговине. 

Током ванредног стања дружили смо
се на вибер групи што је помогло у пре-
вазилажењу страха од ковида и недаћа
које је доносила забрана изласка из
куће. 

Слика 2. Чланови удружења на 
регионалном скупу о меланому у

Земуну, 12.9.2012.
Ове године издали смо књигу са при-

чама које су писали пацијенти, њихови
рођаци, наши лекари, фармацеути и PR
тим.

Најважније од свега за особе које
оболе од меланома је да знају да нису
саме. Када сам се разболео, пре више
од девет година, многи људи су ми
помагали, почевши од моје докторке,
која ми је буквално спасла живот, и
њеног тима, свима сам им бескрајно
захвалан. Имао сам подршку породице,
пријатеља, па и комшија који су ме
питали како сам и бринули се за мене.
Била је ту цела једна мала армија људи
добре воље, али нико од њих није имао
меланом, није био у мојој позицији и
нисам имао са ким да причам. Данас,
наше удружење има неколико десетина
чланова само на вибер групи и, када
дође неко нов, упознаје се са великим
бројем људи који имају исти проблем. 
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Слика 3. Изложба слика Тамна страна
сунца, 19.6.2020. 

Захваљујући неуморној борби наших
лекара и других стручњака који се баве
лечењем меланома или раде у Мини-
старству здравља или РФЗО, пацијенти
који се лече од метастатског меланома
данас имају шест од седам лекова, уз
наду да ће ускоро и тај један преостали
ускоро бити доступан. Са свим овим
стручњацима имамо изванредну сарад-
њу, а представник нашег удружења је
од самог почетка члан комисије РФЗО-а
која одобрава иновативну терапију
пацијентима.

Сада се боримо за адјувантну тера-
пију, то јест да те исте лекове, веома
брзо после операције, примају и

пацијенти који су у трећем стадијуму, у
ком случају лечење траје (само) двана-
ест месеци и половина тих пацијената
не пређе у фазу метастатског мелано-
ма. На тај начин се уштеде значајна
средства и спаси велики број пацијена-
та. Надамо се да ће до краја године и
ова терапија бити одобрена.

Да закључим: ситуација са лечењем
меланома у Србији данас је светлосним
годинама удаљена од оне из 2014.
године, али проблема је и даље пуно. 

Корона је донела неке нове изазове,
надамо се да је то сада за нама. 

Најважнији задатак нашег удружења
у наредном периоду је рад на превен-
цији и раном откривању меланома, за
шта нам је потребна помоћ свих: и
државе и фармацеутске индустрије и
лекара и медија. Велики број пацијена-
та умре од меланома или других малиг-
них болести зато што се касно јави
лекарима. Узроци су различити, има ту
страха, лошег функционисања система,
незнања... Морамо то да мењамо како
бисмо спасавали људске животе, од
чега нема важнијег посла.

Саво Пилиповић
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Организација Српски форум против
рака дојке – Европа Дона Србија је
основана децембра 2016. године, са
циљем да се побољша едукација жена о
здрављу дојки, значају раног открива-
ња и спречавања појаве рака дојке,
залагању за побољшање квалитета
лечења и рехабилитације оболелих,
као и заговарање једнаких права и
могућности лечења за све оболеле у
институцијама државе и здравственом
систему.

Српски форум против рака дојке –
Европа Дона Србија је национална
организација за борбу против рака
дојке и као таква, заједно са осталим
сличним удружењима из области здрав-
ствене заштите, ужива национални ста-
тус.

Марта 2017. године, Европа Дона
Србија је постала чланица EUROPA
DONNA КОАЛИЦИЈЕ. Европска коали-
ција против рака дојке је независна,
непрофитна организација чији су чла-
нови групе и подружнице из земаља
широм Европе. 

Фебруара 2019. године ЕДС се при-
кључила другом европском удружењу –
Think pink Europе и добила право да
организује манифестацију Race for the
cure  – „Трка за оздрављење”.

У периоду од 2016. до 2021. године
Европа Дона Србија је имала разно-
врстан рад.

Активности
• Здрави стилови живота за здравље

дојки – акције које се спроводе сваке
године са циљем подизања свести о
превенцији рака дојке 

• Мењам се данас за боље сутра –
округли сто посвећен превенцији и
борби против рака дојке

• Невидљива жена – метастатски рак
дојке – упознавање представника
медија са метастаским раком дојке 

• Да ли је трудноћа после лечења рака
дојке безбедна – циљ трибине био је
едукација и информисање жена које
после лечења рака дојке желе да се
остваре као мајке

• Трка за оздрављење – циљ ове
манифестације је подршка женама
које се лече од рака дојке, као и
подизање свести жена и друштва у
борби против ове болести и сећање
на оне које су изгубиле битку са
овом болешћу 

• Пинк поклон пажње – акција са
циљем помоћи намењене женама
које се налазе на онколошком лече-
њу рака дојке.

Повели смо следеће иницијативе:
• Иницијатива за увођење иноватив-

них терапија за унапређење лечења
пацијената са HR-позитивним / HER2
негативним метастатским карцино-
мима дојке увођењем нових лекова
регистрованих у АЛИМС-у на листу
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лекова који се издају на терет сред-
става обавезног здравственог осигу-
рања 

• Иницијатива за унапређење квалите-
та лечења пацијенткиња са карцино-
мом дојке које примају AC хемиоте-
рапију 

• Иницијатива за увођење компресив-
ног, еластичног, рукава и рукавице у
Правилник о медицински-техничким
помагалима која се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог
осигурања и др.

Кампање

• Водимо кампању „Живот је вредан“
посвећену борби против метастат-
ског карцинома дојке и за увођење
нових лекова на листу лекова који се
издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.

• Учествујемо на различитим семина-
рима и састанцима посвећеним раку
дојке, унапређењу лечења и увође-
њу нових терапија за лечење рака
дојке као и метастатског облика ове
болести (као што су 13 и 14.
Паневропска конференција Europa
Donna Coalition, Тренинг и курс за
заступнице пацијенткиња оболелих
од рака дојке; 11. Европска конфе-
ренција о раку дојке (EBCC-11) и
друго).

Јасмина Лукић
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Рак плућа је најчешћи и најсмрто-
носнији канцер у Србији и свету, а наша
земља заузима неславно друго место у
Европи по смртности од карцинома
плућа, док број оболелих расте сваке
године. 

Слика 1. Месец борбе против рака
плућа 2019 – трибина 

„Докле смо стигли”
Удружење пацијената за борбу про-

тив рака плућа „Пуним Плућима“ је
основано управо са идејом да се избори
за бољу доступност терапија и услове
лечења код пацијената који болују од
ове врсте карцинома, од кога годишње
у нашој земљи оболи готово 7000
особа, а нажалост њих скоро 5000 изгу-
би битку. 

За готово пет година постојања пре-
шли смо далек пут. Од смртоносне
болести која је била на маргини здрав-
ственог система, дошли смо до тога да
је рак плућа данас све више хронична
болест, да се данас неки број људи
лечи, ради и живи живот достојан чове-
ка у 21. веку. Протеклих година, велики
број наших чланова и чланица нас је
напустио. Љубица, Братислав, Дарко,
Тамара, Жељко, Милутин, Светислав и
многи други. Сви они дали су велики
допринос да се за рак плућа чује, про-
говорили су о својим проблемима и
болести, тражили од државе да се бар

будућим пацијентима омогући лечење
савременим терапијама и жртвовали
последње месеце свог живота, како
бисмо ми данас могли да кажемо да се
у Србији (додуше врло рестриктивно)
рак плућа лечи као у осталим државама
региона и Европе.

Током последњих пет година органи-
зовали смо велики број едукација за
пацијенте, медије, јавност, обраћали се
компанијама са молбом за донације,
здравственим властима за побољшање
услова лечења, писали председнику и
премијерки, тражили и добијали под-
ршку познатих личности, спортиста,
глумаца, певача, лекара који нас лече,
заједнички се борили и успели да рак
плућа постане приоритет здравственог
система, а удружење „Пуним Плућима”
препознато као једно од најактивнијих
у Србији.

Међутим, тај пут није био нимало
лак. Наилазили смо, нарочито у почет-
ку, на неразумевање околине, притиске
система, одустајања лекара и пацијена-
та, пролониграња одлука и разне друге
проблеме. Најтежи тренуци су свакако
губитак живота и преране смрти наших
најмилијих и осталих чланова удруже-
ња.

На срећу, и велико залагање паци-
јената, чланова породица и наших
лекара, држава, здравствене власти и
јавност препознали су проблем и крену-
ли у његово решавање. Савремени
лекови стављени су на позитивну
листу, започет је пројекат скрининга на
рак плућа на територији Војводине,
покренута је набавка и опремање
највећег центра за лечење рака плућа
на Клиници за пулмологију УКЦ Србије
неопходним ЦТ апаратима, бронхоско-
пима и осталом дијагностиком.

И таман када су ствари почеле да се
померају напред, дошла је корона и са
њом све последице које је она донела.

34

Удружење за борбу против рака плућа „Пуним Плућима“

Адреса: Златиборска 8, 11080 Београд
Имејл: udruzenje.punimplucima@gmail.com
Веб-сајт: www.punimplucima.rs
Фејсбук: Udruženje Punim Plućima
Инстаграм: udruzenje_punimplucima



Готово сви лекари и клинике ушле су у
ковид режим, а дијагностика је била
подређена лечењу ковид инфекција. И
поред надљудских напора лекара да се
већ оболели канцер пацијенти некако
лече, а нови дијагностикују, велики
број новооболелих није правовремено
дијагностикован. 

Слика 2. Удружење Пуним Плућима 
у посети Институту за плућне болести

Војводине, 12.10.2018. 
Из тог разлога, удружење је заједно

са лекарима Клинике за пулмологију
УКЦ Србије, током 2020. године покре-
нуло Национално саветовалиште за
оболеле од рака плућа „Позив под-
ршке” како бисмо, због епидемије, пре-
мостили недостатак и ограничен при-
ступ здравственим установама. Савето-
валиште се у јеку пандемије показало
као врло корисно, кроз више стотина
упућених позива, порука како пацијена-
та тако и чланова њихових породица.
Лекари и медицинске сестре из
Клинике за пулмологију, који су се јав-
љали на ове позиве, пацијенте су
информисали који су им даљи кораци у
лечењу, давали им савете и пружали
подршку. 

Са друге стране, код особа са симп-
томима који би могли да указују на рак
плућа, страх да се не заразе короном
допринео је да се велики број њих јави
у болнице тек када симптоми постану
изражени и када се не могу занемари-
вати. То је довело до тога да је тим
пацијентима рак плућа толико узнапре-
довао да су готово исцрпљене могућно-
сти лечења. Зато смо од почетка 2021.
године покренули велику кампању „Са
њим нема дистанце” којом желимо да
укажемо да се од рака не можемо дис-
танцирати, да подигнемо свест наших

грађана да не занемарују симптоме, да
рак неће нестати и да правовремени
прегледи и одлазак код лекара могу
значити разлику између живота и
смрти.

Пушење представља главни ризик за
настанак рака плућа и одговорно је за
појаву ове болести код приближно 90
одсто мушкараца и 80 одсто жена.
Званична истраживања показују да у
Србији око 35 одсто популације пуши.
Из тог разлога од 2017. године и осни-
вања Удружења за борбу против рака
плућа „Пуним Плућима”, увек се нагла-
шава да је карцином плућа једини кан-
цер који може да се превенира једно-
ставним престанком пушења. Зато смо
и овогодишњи Светски дан против
дуванског дима обележили у том кон-
тексту. Поставили смо склуптуру у
облику људских плућа у кругу Клинике
за пулмологију УК Србије, у склопу кам-
пање „Са њим нема дистанце”.
Приликом свечаног откривања скулпту-
ре, наш прослављени глумац Светозар
Цветковић прочитао је песму, коју је
написала Љубица из Параћина, члани-
ца Удружења, а која говори о њеној
борби са раком плућа. На скулптури је
угравиран последњи стих песме: „Пусти
сад прогнозе, држи ме за руку, напред
Пуним Плућима у сигурну луку", који ће
остати трајно на том месту, а има за
циљ да подигне свест јавности и свих
пацијената УКЦ Србије о значају пре-
венције и лечења рака плућа, али и
осталих респираторних болести. 

Као удружење имамо велике плано-
ве, пре свега да се залажемо да се
настави скрининг на подручју Војво-
дине и прошири на остатак Србије, да
Клиника за пулмологију УКЦ Србије
коначно добије свој CT апарат како би
повећала капацитете дијагностикова-
ња, као и да се прошире индикације за
савремене терапије о трошку РФЗО. У
свему имамо подршку наших лекара, а
верујемо да ће РФЗО и Министарство
здравља препознати неопходност
даљег подизања нивоа квалитета лече-
ња оболелих од рака плућа.

Светлана Самарџић
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Из плејаде доктора по којима је на овим просторима био препознат Институт за
онкологију и радиологију Србије отишао је још један изузетан лекар и истраживач
рака – др Миодраг Миша Ђорђевић. Рођен је 1938. године, а дипломирао на
Медицинском факултету Универзитета у Београду 1963. године. Последипломске
студије из области онкологије и онкоепидемиологије завршио је на Финсен
Институту у Копенхагену и на Институту за онкологију у Ослу. Последипломске сту-
дије наставио је у Паризу у Институту „Густав Руси”, одакле је упућен у
Међународни центар за истраживање рака Светске здравствене организације у
Лиону, на даље усавршавање. 

Специјалистички испит из епидемиологије заразних болести положио је у
Београду 1976. године, а докторску дисертацију одбранио на Универзитету у Беог-
раду 1979. године. Оснивач је онкоепидемиологије у Институту за онкологију и
радиологију Србије у Београду, као и Хоспиталног регистра за рак. Објавио је преко
180 радова у земљи и иностранству, као и више монографија међу којима су Епи-
демиологија малигних обољења органа за варење у Србији, Скрининг у медицини
(коаутор), Прогностички параметри малигних обољења органа за варење, Еко-
лошки записи за време бомбардовања 1999. године, Хроника куће у Пастеровој 14.

Из Института је 1996. године прешао у КБЦ „Бежанијска коса” на место управ-
ника Центра за научноистраживачки рад. Добитник је награде Америчког друштва
за борбу против рака за истраживање фактора ризика код рака дојке, као и злат-
не плакете Друштва Србије за борбу против рака за допринос развоју онкологије у
Србији. 

Доктор Миша Ђорђевић био је вредан и радознао истраживач, ширио је модер-
не онколошке ставове, у време када је Институт израстао у водећу онколошку кућу
у региону. Његова истраживања, као и приступ темама од значаја, пре свега фак-
торима ризика за оболевање од малигних болести били су праћена са уважавањем
и прихватањем, био је у првом реду оних који су име Института на најбољи начин
представили региону и Европи.

Био је окружен младим сарадницима, своја европска искуства и начин рада пре-
нео је несебично др Ани Јовићевић и другима, и ми се данас тога са поносом сећа-
мо. Сећамо се његове духовитости и ведрине која је у том модерном интелектуал-
цу израстала из пепела личне трагедије, сећамо се и његове моралне и научне
снаге да се одупре ударцима судбине.

Институт, притиснут континуираном бригом о лечењу веома великог броја обо-
лелих од малигних болести, наћи ће, верујем, времена и начина да за своје истак-
нуте лекаре и истраживаче начини Пантеон сећања. У том нашем виртуелном онко-
лошком Пантеону увек ће једно место бити резервисано за др Мишу Ђорђевића.  

Др Даворин Радосављевић
У Београду, 9.8.2021.
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ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје 
следеће публикације:  

- Како можемо спречити или 
 благовремено открити рак
- Пут до оздрављења 
-- Исхрана и рак 
- Непризнате методе у 
 лечењу рака
- Самопреглед дојке 
- Рак дојке 
- Рак грлића материце
- Злоћудни тумори 
  гинеколошке регије
- Рак плућа 
- Малигни лимфоми и 
 лимфоидне леукемије
- Рак дебелог црева 
- Рак простате 
- Рак коже 
-- Хемиотерапија 
- Мучнина и повраћање 
 изазване хемиотерапијом
- Радиотерапија 
- Ослободите ново поколење 
 од дувана

Друштво издаје квартално  
чачасопис „Рак - спречити, 
открити, лечити“  

http://www.serbiancancer.org 
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs  
Тел: 011/2656-386 

Чланови Друштва добијају 
редовно све публикације.

DRU[TVO
SRBIJE
ZA
BORBU
PROTIV
RAKA
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