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ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ 
(DIABETES MELLITUS)
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ШТА ЈЕ ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ?

"Diabetes  mellitus  је група метаболичких болести које се
карактеришу хипергликемијом насталом због дефекта у
секрецији инсулина или због дефекта у његовом дејству или услед
постојања оба ова  поремећаја.  " (Диабетес меллитус, Национални
водич  клиничке  праксе,  Министарство  здравља  Републике  србије,
Београд 2002.)

Два најважнија типа дијабетес мелитуса су тип 1 и тип 2. Суштинска
разлика између њих је што у типу 1 нема довољно инсулина да уведе
глукозу у ћелије и зато скаче ниво глукозе у крви (хипергликемија), а
у  типу  2  има  довољно  инсулина  (често  и  превише)  али  су  ћелије
неосетљиве  на  инсулин.  Глукоза  не  може  да  уђе  у  ћелије  и  опет
настаје хипергликемија. У ствари, у оба типа дијабетеса нема довољно
функционалног инсулина и то узрокује хипергликемију. 

Хипергликемија  не  боли  и  ретко  даје  симптоме,  зато  се  дијебетес
открива тек кад узме маха тј када проузрокује комплилације (слепило,
коронарну болест срца у виду ангине пекторис или инфаркта срца,
инфаркт  мозга,  бубрежну  инсуфицијенцију,  дијабетичну  гангрену,
дијабетичну  неуропатију,  склоност  ка  инфекцијама  и  др.).  У
периодима  када  хиперглијемија  буде  веома  висока,  могу  се  јавити
неки од симптома, као што су: 

задах на ацетон, 
мокрење великих запремина мокраће непропорционално

унетој течности, 
појачана жеђ, 
поспаност која личи на алкохолисано стање (смањена  
будност, успорене реакције, слабија пажња). 

Ово  су  стања  опасна  по  живот  а  уједно  и  шанса  да  се  открије
дијабетес.  У  најбољем  случају  дијабетес  се  открива  на  редовним
једногодишњим систематским прегледима.

Да би настала нека болест, потребно је да се сложе фактори који су
карактеристике  особе  (генетски  фактори,  здравствено  стање,  начин
живота/навике) и карактеристике средине.

За  настанак  дијабетеса  тип  2,  од  свих  набројаних  фактора
најзначајнији  је  начин  живота  тј  навике.  Начин  живота/навике  се
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може мењати слободном вољом, и тако спречити (превенирати) тип 2
дијабетеса. 

Код  типа  1  дијабетеса  превенција  се  састоји  у  раном  откривању
болести,  јер  не  зависи  много  од  лоших  животних  навика  него  од
генетских (наследних) фактора и фактора средине. 
Ако се открије болест,  промена начина живота (исхране и физичке
активности)  је  главни  начин  лечења  у  типу  2  а  помоћни у  типу  1
дијабетеса.

Дијабетес је хронична незаразна болест. Водећи фактори ризика
за настанак хроничних незаразних болести у Републици Србији
су:  пушење,  хипертензија,  хиперхолестеролемија,  алкохол,
гојазност, неправилна исхрана, физичка неактивност. (подаци из
Стратегије  за  превенцију  и  контролу  хроничних  незаразних
болести  Републике  Србије).  Фактори  ризика  за  настанак
дијабетеса  тип  2  су   хиперхолестеролемија,  алкохол,  гојазност,
неправилна  исхрана,  физичка  неактивност,  а  пушење  и
хипертензија га знатно погоршавају.

Дијабетес је једно од водећих хроничних обољења у свету и један од
10  водећих  узрока  смртности  код  нас  .  Сваке  године  број
новооболелих  расте,  нарочито  дијабетес  тип  2,  који  је  повезан  са
начином  живота  (исхрана,  физичка  активност).  У  нашој  земљи
процењује  се  да  је  број  укупно  оболелих  око  2.5%  слично  као  у
другим земљама које нас окружују. 

Сматра се да је број новооболелих од типа 2 дијабетеса у нарочитом
порасту. Процењује се да на сваког регистрованог болесника постоји
још  један  недијагностикован  случај,  како  је  то  у  већини  земаља,
укључујући и у земље са далеко бољом организацијом  здравствене
заштите. 

"Дијабетес  је  значајан  због  тога  што  је  то  најчешћи  узрок
слепила,  а  20%-25%  болесника  са  терминалном  бубрежном
инсуфицијенцијом  су  дијабетичари.  Дијабетичари  имају  15-20
пута  већи  ризик  да  доживе  ампутације  на  стопалима  него
недијабетичари.  Атеросклеротичне  болести,  а  пре  свега
коронарна болест, су у око 70% дијабетичара биле узрок смрти.
Процењује  се  да је  животни век оболелих од типа 2  дијабетеса
краћи за 8-10 година. Трудноћа код жена са дијабетесом још увек
релативно  често  има  неповољан  исход  по  плод." (Диабетес
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меллитус, Национални водич клиничке праксе, Министарство здравља
Републике србије, Београд 2002.)

Дијабетес  почиње  као  поремећај  метаболизма  шећера,  али  убрзо
ремети и метаболизам масти и протеина.
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Промоцију  здравих  стилова  живота  лекари,  здравствени  радници
школовани  на  Високој  здравственој  школи  струковних  студија  у
Београду,  и  други  здравствени  радници  и  здравствени  сарадници
спроводе непрекидно у току свог рада. Узимајући добру анамнезу која
се  посебно  односи  на  животни  стил,  уочавају  факторе  ризика  за
хроничне  незаразне  болести,  проналазећи  тако  особе  са  повећаним
ризиком да оболе.  Стручним саветима усмеравају  их као да спрече
или што пре почну да лече поремећај здравља.

Промоција  здравих  стилова  живота  спроводи  се  и  кроз  редовне
систематске и заказане контролне прегледе, а ванредне ако се здравље
погорша. 

У циљу раног откривања особа које су здраве али имају повећан ризик
да оболе од дијабетеса, користи се Упитник за процену ризика за тип
2  дијабетеса.  Ако  се  открије  повишен  ризик,  саветујемо  развијање
здравијих  стилова  живота,  који  подразумевају  смањење  излагања
факторима ризика који изазивају или погоршавају дијабетес, а то су
фактори  пушење,  хипертензија,  хиперхолестеролемија,  алкохол,
гојазност, неправилна исхрана, физичка неактивност.

Пушење изазива сужавање крвних судова (вазоконстрикцију)

Хипертензија  повећава  ризик  да  крвни  суд  пукне  (да  настане
инфаркт)

Хиперхолестеролемија ствара и погоршава атеросклерозу (оштећење
крвних судова услед накупљања масти у њима и запаљења)

Алкохол више од једне чаше (200мл) вина или једне чашице ракије
(50  мл)  или  једне  флаше  пива  (500  мл)  дневно  повећава  ризик  од
настанка свих васкуларних болести (кардио и цереброваскуларних).
Особе које уопште не узимају алкохол такође имају повишен ризик за
настанак вескуларних болести. Умерено пијење алкохола (једна чаша
вина  или  једна  чашица  ракије  или  једна  флаша  пива  дневно)  има
заштитно  дејство  на  крвне  судове,  посебно  црно  вино  због
антиоксиданаса - љубичастих пигмената антоцијана. Они нормализују
вредности глукозе, холестерола и триглицерида.
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Гојазност ремети  метаболичке  процесе,  стварајући  хипертензију  и
неосетљивост ткива на инсулин (интолеранцију на глукозу, дијабетес
тип 2) 

Неправилна  исхрана повећава  вредности  глукозе,  холестерола  и
триглицерида  у  крви,  доводи  до  гојазности  и  других  хроничних
неyараyних  болести.  Најважније  је  смањити  унос  простих  шећера,
пржене  хране,  "грицкалица",  индустријских  сокова,  сухомеснатих
производа, производа из пекаре који се листају и укупан енергетски
унос. Најстручније информације из области исхране могу се добити од
стручњака за исхрану - струковних нутрициониста-дијететичара.

Физичка неактивност доводи до гојазности и свих њених последица.
Здравствено безбедна физичка активност је аеробна активност, у којој
се пулс креће у опсегу 0,55-0,85x(220-године). Ако се јаве било какве
тегобе  у  току  физичке  активности  (нпр,  у  виду непријатног  умора,
било  каквих  болова,  посебно  у  грудном  кошу,  отежаног  дисања,
главобоље, несвестица, вртоглавица), треба још смањити интензитет
активности и  тиме успорити пулс,  без  обзира што се  пулс креће у
аеробном опсегу. Увек се држати строжијег, безбедније критеријума.
Активности  у  којима се  најлакше одржава аеробна  активност дуже
време (нпр. пола сата) је брза шетња, вожња бицикла и пливање. У
овим активностима се најбоље сагоревају масти у организму.

Начин  живота  који  се  препоручује  дијабетичарима  (одређен
начин исхране и физичке активности) је превенција и терапија не
само  шећерне  болести,  него  и  дислипидемија  (повишеног
холестерола  и  триглицерида),  хипертензије  (високог  крвног
притиска), гојазности и компликација (оштећења крвних судова и
нерава тј свих органа).
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Ако се открије повишен ризик, особу упутити на преглед код лекара
опште праксе.

Критеријуми за дијагнозу дијабетеса и 
поремећаја толеранције глукозе
На основу појединачних
вредности гликемија 
(2 вредности у 2 
различита дана )

На основу вредности 
гликемија у току 
ОГТТ

Нормална гликемија 
наште гликемија мања од
6,1 ммол/Л
Повишена гликемија 
наште (Impaired fasting 
glucose; IGF)
Гликемија наште између 
6,1 и 7 ммол/Л
Дијабетес
Гликемија наште једнака 
или већа од 7 ммол/Л или
Гликемија у било ком 
случајном узорку крви 
(без обзира на оброке) 
једнака или већа од 11 
ммол/Л уз присуство 
типичних дијабетесних 
симптома (полиурија, 
полидипсија, губитак у 
тежини)

Нормална 
толеранција глукозе
Гликемија у тогу 
ОГТТ у 120. минуту 
манја од 7,8 ммол/Л
Смањена 
толеранција глукозе
(Impaired glucose 
tolerance; IGT)
Гликемија у току 
ОГТТ у 120. минуту 
између 7,8 и 11 
ммол/Л
Дијабетес
Гликемија у току 
ОГТТ у 120. минуту 
једнака или већа од 11 
ммол/Л

Временом се критеријуми и редослед обављања тестова за дијагнозу
дијабетес мелитуса мењају. За добру дијагнозу поред анамнезе треба
урадити ова два теста којих има у већини Домова здравља:

1. ОГТТ - орални тест толеранције на глукозу

2.  ХбА1ц  -  гликозилисани  хемоглобин  (осликава  гликемију  у
послења 3 месеца)

Овим, као свим осталим претрагама, могу се добити лажно позитивни
(показују  да  болест  постоји,  а  реално  је  нема)  и  лажно  негативни
(показују да болест не постоји, а реално је има) резултати.
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Лажно  позитивни  резултати   могу  се  добити  код  особа  које  су
узимале алкохол последњих неколико дана.

Лажно негативни резултати код  ХбА1ц имају  особе  са  вишком
еритроцита (полицитемија).

Лажно  негативне  резултате  код  ХбА1ц  имају  особе  са  мањком
еритроцита  (анемија)  и  особе  код  којих  је  гликемија  много
осциловала око нормалних вредности (имала и  ниске  и  високе
вредности)  или  није  често  била  висока  да  би  се  одразило  на
вредност ХбА1ц.
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ШТА РЕЋИ ПАЦИЈЕНТУ?

Диабетес мелитус је болест. У Међународној класификацији означен
је шифрама Е10 и Е11.

Водећи  фактори  ризика  за  настанак  хроничних  незаразних
болести у  Републици  Србији  су:  пушење,  хипертензија,
хиперхолестеролемија,  алкохол,  гојазност,  неправилна  исхрана,
физичка неактивност. (подаци из Стратегије за превенцију и контролу
хроничних незаразних болести Републике Србије).

Пушење изазива сужавање крвних судова (вазоконстрикцију)

Хипертензија повећава  ризик  да  крвни  суд  пукне  (да  настане
инфаркт)

Хиперхолестеролемија ствара и погоршава атеросклерозу (оштећење
крвних судова услед накупљања масти у њима и запаљења)

Алкохол више од једне чаше (200мл) вина или једне чашице ракије
(50  мл)  или  једне  флаше  пива  (500  мл)  дневно  повећава  ризик  од
настанка свих васкуларних болести (кардио и цереброваскуларних).
Особе које уопште не узимају алкохол такође имају повишен ризик за
настанак васкуларних болести. Умерено пијење алкохола (једна чаша
вина  или  једна  чашица  ракије  или  једна  флаша  пива  дневно)  има
заштитно  дејство  на  крвне  судове,  посебно  црно  вино  због
антиоксиданаса - љубичастих пигмената антоцијана. Они нормализују
вредности глукозе, холестерола и триглицерида.

Гојазност ремети  метаболичке  процесе,  стварајући  хипертензију  и
неосетљивост ткива на инсулин (интолеранцију на глукозу, дијабетес
тип 2) 

Неправилна  исхрана повећава  вредности  глукозе,  холестерола  и
триглицерида  у  крви,  доводи  до  гојазности  и  других  хроничних
неyараyних  болести.  Најважније  је  смањити  унос  простих  шећера,
пржене  хране,  "грицкалица",  индустријских  сокова,  сухомеснатих
производа, производа из пекаре који се листају и укупан енергетски
унос. Најстручније информације из области исхране могу се добити од
стручњака за исхрану - струковних нутрициониста-дијететичара.
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Физичка неактивност доводи до гојазности и свих њених последица.
Здравствено безбедна физичка активност је аеробна активност, у којој
се пулс креће у опсегу 0,55-0,85x(220-године). Ако се јаве било какве
тегобе  у  току  физичке  активности  (нпр,  у  виду непријатног  умора,
било  каквих  болова,  посебно  у  грудном  кошу,  отежаног  дисања,
главобоље, несвестица, вртоглавица), треба још смањити интензитет
активности и  тиме успорити пулс,  без  обзира што се  пулс креће у
аеробном опсегу. Увек се држати строжијег, безбедније критеријума.
Активности  у  којима се  најлакше одржава аеробна  активност дуже
време (нпр. пола сата) је брза шетња, вожња бицикла и пливање. У
овим активностима се најбоље сагоревају масти у организму.

Борба  са  гојазношћу  и  превенција  гојазности  зависе  од  вашег
здравственог стања.

Ако  знате  да  имате  нека  обољења,  најважније  је  редовно  ићи  на
контролне  прегледе  и  ванредне  прегледе  када  вам  се  погорша
здравствено стање, и редовно узимати прописану терапију.

Пре него што предузмете било какве промене у исхрани и физичкој
активности,  морате  се  посаветовати  са  лекаром опште  праксе  и  са
струковним  нутриционистом-дијететичарем.  Неправилна  исхрана  и
физичка активност могу да вам погоршају здравље.

Ако знате да немате обољења, можете кориговати своју исхрану за
почетак сами, али без већих ограничања. Избаците храну која сигурно
смета  и  није  корисна  вашем  организму:  лисната  теста  из  пекаре,
"грицкалице",  газирани  и  други  индустријски  сокови,  сухомеснати
производи, пржена и похована храна. Та храна има лошу комбинацију
концентрованих  простих  угљених  хидратима  и  концентрованих
протеина,  и  канцерогене  састојке.  Замените  је  храном  која  је
направљена  у  вашој  кухињи.  Уведите  благу  физичку  активност:
шетња, вожња бицикла или пливање у аеробном опсегу. Све остале
измене немојте радити на своју руку. Можете имати више штете него
користи. 

Ако  су  ваше  вредности  БМИ  и  количника  струк/кук  нормалне,
понашајте се према свом здрављу на исти начин као и да постоји неко
одступање,  јер  ће  то  бити  добра  превенција  гојазности.  Такође  ће
кориговати могућу прикривену гојазност.
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За успешну редукцију телесне масе и одржање постигнутих резултата
најбоље се показао интегративни приступ у лечењу гојазности, који
укључује комбиновање

1. дијетотерапије
2. физичке активности
3. когнитивно - бихејвиоралне

                    терапије

односно сарадњу више здравствених профила:  лекара,  здравствених
профила које школује Висока здравствена школа струковних студија у
Београду, и других здравствених радника и здравствених сарадника.
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1. ТЕСТ

17



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

18



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

ГОЈАЗНОСТ (Obesitas)
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ШТА ЈЕ ГОЈАЗНОСТ?

Гојазност је хронична болест коју карактерише прекомерно увећање
масних депоа.  (Гојазност,  Национални водич за лекаре и примарној
здравственој  заштити,  Министарство  здравља  Републике  србије,
Београд 2004.)

У Међународној класификацији означена је шифром Е66.
Разликује  се  количина масног ткива  која  се  сматра нормалном код
мушкараца и жена, и у различитим узрастима. 

Водећи  фактори  ризика  за  настанак  хроничних  незаразних
болести  у  Републици  Србији  су:  пушење,  хипертензија,
хиперхолестеролемија,  алкохол,  гојазност,  неправилна  исхрана,
физичка  неактивност.  (подаци  из  Стратегије  за  превенцију  и
контролу хроничних незаразних болести Републике Србије).

Поредећи  податке  из  Истраживања  здравља  становника  Републике
Србије из 2006. године и податке из Националног водича за гојазност
које се односе на 2000. годину:

1. Нема  значајних  промена  (36,2%)  у  проценту  предгојазних  у
популацији одраслог становништва

2. Нема  значајних  промена  (17,4%)  у  проценту  гојазних  у
популацији одраслог становништва

3. БМИ је значајно повећан са 26,0 на 26,7.  
4. Мушка популација је и даље више предгојазна, и особе узраста

између  45  и  74  године  код  којих  су  регистроване  и  највеће
просечне  вредности БМИ. Источна Србија  и  Војводина имају
највише гојазних. Највише гојазних је и међу особама најнижег
образовања и средњег материјалног статуса.

Проценат  масти  (маса  масног  ткива/телесна  маса)  у  амбулантним
условима се одређује на два начина - помоћу инструмента калипера
или помоћу специјалних вага.

Први начин се користи деценијама и за њега је потребан инструмент
калипер којим се мери дебљина кожног набора на најмање 4 тачке на
телу. Онда се тражи средња вредност тих мерења и убацује у формулу
заједно  са  вредношћу  тренутне  телесне  масе  и  година  живота.
Дебљина  кожног  набора  је  дебљина  коже  и  поткожног  ткива  коју
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захвати инструмент при мерењу. Овај начин мерења се користи само у
специјализованим установама и није у свакодневној употреби. 
Други  прецизнији  начин  мерења  процента  телесне  масти  је  путем
посебних вага које пропуштају струју мале јачине кроз тело (нпр. Ин-
Бодy 520 и  Омрон БФ-510). На основу брзине проласка струје кроз
тело,  узимајућу  у  обзир  и  телесну  масу,  телесну  висину  и  године
живота, мере или процењују проценат масти, јер струја пролази теже
кроз масно ткиво. Ову струју човек не осећа. Ако неко има уграђене
медицинске апарате у тело (нпр. пејсмејкер) не сме да користи ове
ваге, да не би дошло до ремећења рада тих апарата и опасности по
здравље.

Зашто  је  битно  рећи  да  је  гојазност  повећање  телесне  масе  због
повећања масног ткива изнад одређених вредности? Зато што људи
могу имати повећану телесну масу јер отичу због неких болести (нпр.
болести  срца,  бубрега,  тешке  потхрањености),  због  тога  што  су  у
посебним  стањима  (трудноћа)  или  зато  што  су  спортисти  са  пуно
мишићне  масе.  Затим,  могу  имати  нормалну  телесну  масу  а  више
масног  ткива него што је  нормално (особе  са  мало мишићне масе,
особе које су дехидрирале).

Пошто се  мерења  калипером или  специјалном вагом ретко  раде,  у
широј употреби су други начини. 

Један начин је одређивање индекса телесне масе (БМИ = Бодy Масс
Индеx) само помоћу телесне масе и телесне висине, преко формуле
БМИ=ТМ(кг)/ТВ2(м2). 

ТМ - телесна маса изражена у килограмима (кг); ТВ - телесна висина
изражена у метрима, па подигнута на квадрат (м2)
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Могу се користити и таблице за брзу оријентацију

Ако бисмо се ослонили само на БМИ (кг/м2):

- потхрањеност би била када је БМИ мањи од 18,5
- нормална ухрањеност би била када је БМИ 18,5-24,9
- прекомерна телесна маса би била када је БМИ 25,0-29,9
- гојазност када је БМИ 30 и изнад 30. 

Категорија
ухрањености

БМИ
(кг/цм2)

Обим  струка
(цм)

Потхрањеност < 18.5
Нормална ухрањеност 18.5 – 24.9 < 80 Ж, < 94 М
Прекомерна ухрањеност ≥ 25 ≥ 80 Ж, ≥ 94 М
   Предгојазност 25 – 25.9 80-88  Ж,  94-

102 М 
   Гојазност ≥ 30 ≥ 88 Ж,  ≥ 102

М
        Гојазност И степена 30 – 30.4
        Гојазност  ИИ
степена

35 – 39.9

        Гојазност  ИИИ
степена

≥ 40

БМИ има јако широк нормалан опсег, 18,5-24,9 (кг/м2), јер узима мало
података  у  обзир,  само  телесну  масу  и  телесну  висину  (нпр.  не
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користи  године  живота,  спортску  грађу,  трудноћу,  болести).  Зато
треба  са  опрезом  тумачити  БМИ,  и  допунити  клиничку  слику
анамнестичким и другим подацима.

Други начин је  мерење обима струка,  који код жена треба да буде
мањи од 80 цм а код мушкараца мањи од 94 цм. 

Трећи начин је  мерење обима кукова и рачунање количника обима
струка и обима кука. Гојазност је ако је тај количник већи од 0,85 за
жене и већи од 0,90 за мушкарце.

Од свих обима који се мере у циљу процене ухрањености, обим струка
је најважнији, јер масно ткиво које се нагомилава на струку (стомаку)
директно  повећава  шансу  за  обољевање  од  кардиоваскуларних
болести (нпр. висок притисак, инфаркт срца). Код мушкараца је обим
струка бољи показатељ висцералне гојазности него код жена, јер се
код мушкараца највише масног ткива у абдомену накупља заиста око
унутрашњих  (висцералних)  органа  које  директно  шаље  масти  у
портну вену, одатле у јетру па у цео организам.  Код жена је  обим
струка слабији показатељ висцералне гојазности, зато што се код жена
масно ткиво накупља више поткожно, а не око унутрашњих органа.

Ипак, процена гојазности на основу обим ни уз ова сазнања и даље
није  прецизна,  јер  као и  БМИ,  узима у  обзир мало података  (само
обиме).

Човек који задржава течност због неког обољења у пределу трбуха
(нпр. инсуфицијенција десног срца или тешка потхрањеност),  може
имати повећан и БМИ и количник обима струк/кук, а да нема вишак
масног ткива. Напротив, може бити потхрањен а та потхрањеност да
буде прикривена због ненормалног задржавања течности.

Може постојати и супротна ситуација, да особа има нормалне БМИ и
количиник обима струк/кук,  а да је гојазна,  тј  да има масног ткива
више него сто је нормално. То се дешава код особа са мало мишићне
масе и особа које су дехидрирале.

Како се онда оријентисати? 

Израчунати БМИ и количник обима струк/кук. Довољно је да једна
вредност искочи из опсега, па да посумњате на гојазност.
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Након добро  узете  анамнезе  и  израчунатог  БМИ,  измереног  обима
струка  и  кука  и  израчунатог  односа  кук/струк  (при  чему  је  обим
струка најважнији зато што је показатељ висцералне). 
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Пошто је дијабетес тип 2 повезан са гојазношћу, а има најстроже
препоруке у вези са променом животног стила/навика, можемо све
препоруке за дијабетес тип 2 применити и за превенцију, лечење и
спречавање  настанка  компликација  гојазности,  односно
примарну, секундарну и терцијарну превенцију гојазности.

Промоцију здравих стилова живота лекари,  здравствени радници
школовани на Високој здравственој школи струковних студија у
Београду,  и  други  yдравствени  радници  и  yдравствени  сарадници
спроводе непрекидно у току свог рада. Узимајући добру анамнезу која
се посебно односи на животни стил,  уочавају факторе ризика за
хроничне незаразне болести,  проналазећи тако особе са повећаним
ризиком да оболе.  Стручним саветима усмеравају их као да спрече
или што пре почну да лече поремећај здравља.

Промоција здравих стилова живота спроводи се и кроз редовне
систематске и заказане контролне прегледе, а ванредне ако се здравље
погорша. 
У циљу раног откривања особа које су здраве али имају повећан ризик
да оболе од дијабетеса, користи се Упитник за процену ризика за тип
2  дијабетеса.  Ако  се  открије  повишен  ризик,  саветујемо  развијање
здравијих  стилова  живота,  који  подразумевају  смањење  излагања
факторима ризика који изазивају или погоршавају дијабетес, а то су
фактори  пушење,  хипертензија,  хиперхолестеролемија,  алкохол,
гојазност,  неправилна  исхрана,  физичка  неактивност  (погледати
поново упитник за процену ризика за тип 2 дијабетес мелитуса).

Начин живота који се препоручује дијабетичарима (одређен
начин исхране и физичке активности) је превенција и терапија не
само шећерне болести,  него и дислипидемија (повишеног
холестерола и триглицерида),  хипертензије (високог крвног
притиска), гојазности и компликација (оштећења крвних судова и
нерава тј свих органа).

27



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

28



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

ШТА РЕЋИ ПАЦИЈЕНТУ?

Гојазност   (obesitas)  је  болест.  У  Међународној  класификацији
означена је шифром Е66.

Пораст  телесне  масе  удружен  је  са  развојем  низа  метаболичких
поремећаја које доводи до одређених болести :

• тип 2 диабетес меллитус-а
• дислипидемије
• исхемијске болести срца
• хипертензија
• болести хепатобилијарног тракта
• респираторне болести
• неке форме малигнитета (дојке, ендометријума, колона)
• остеоартитис и болести локомоторног система 
• депресија

а)  Гојазност је  значајан  фактор  у  развоју  атеросклерозе,  који  је
Светска  здравствена  организација  1997.  године  уврстила  обољења
епидемијског карактера. 

б) Особе које имају прекомерну ТМ телесну масу имају за 20% краћи
животни  век  од  својих  вршњака  сличног  здравственог  стања  али
нормалне телесне масе.

ц)  Гојазност је  и  фактор  ризика  за  настанак  дијабетеса  типа  2,
смањујући осетљивост ткива на инсулин, а дијабетес тип 2 погоршава
атеросклерозу.
д) Смањење телесне масе за 11кг и више, значајно смањује и систолни
и дијастолни притисак.

е) Свакодневна шетња од 6 км и више, значајно смањује ЛДЛ (лош)
а повећева ХДЛ (добар) холестерол 

Први  знак  гојазности  је  промена  изгледа  тела,  односно  повећање
телесне  масе.  Први  симптом  је  незадовољство  које  производи
непожељна промена изгледа. То је уједно и најчешћи разлог због кога
људи желе да смршају, и због чега се са разлогом обраћају за помоћ
различитим профилима здравствених радника: лекарима, струковним
нутриционистима  -  дијететичарим,  струковним  козметичарима
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естетичарима  другим  здравственим  радницима  и  здравственим
сарадницима.

Остали симптоми и знаци су, у ствари, последице гојазности, пошто
гојазност  некад  долази  тихо  и  врло  неприметно  (по  1-2  килограма
месечно)

- брже замарење при раду
- болови у зглобовима ногу при кретању
- спонтано смањење физичке активности 

Водећи  фактори  ризика  за  настанак  хроничних  незаразних
болести у  Републици  Србији  су:  пушење,  хипертензија,
хиперхолестеролемија,  алкохол,  гојазност,  неправилна  исхрана,
физичка неактивност. (подаци из Стратегије за превенцију и контролу
хроничних незаразних болести Републике Србије).

Пушење изазива сужавање крвних судова (вазоконстрикцију)

Хипертензија повећава  ризик  да  крвни  суд  пукне  (да  настане
инфаркт)

Хиперхолестеролемија ствара и погоршава атеросклерозу (оштећење
крвних судова услед накупљања масти у њима и запаљења)

Алкохол више од једне чаше (200мл) вина или једне чашице ракије
(50  мл)  или  једне  флаше  пива  (500  мл)  дневно  повећава  ризик  од
настанка свих васкуларних болести (кардио и цереброваскуларних).
Особе које уопште не узимају алкохол такође имају повишен ризик за
настанак васкуларних болести. Умерено пијење алкохола (једна чаша
вина  или  једна  чашица  ракије  или  једна  флаша  пива  дневно)  има
заштитно  дејство  на  крвне  судове,  посебно  црно  вино  због
антиоксиданаса - љубичастих пигмената антоцијана. Они нормализују
вредности глукозе, холестерола и триглицерида.

Гојазност ремети  метаболичке  процесе,  стварајући  хипертензију  и
неосетљивост ткива на инсулин (интолеранцију на глукозу, дијабетес
тип 2) 

Неправилна  исхрана повећава  вредности  глукозе,  холестерола  и
триглицерида  у  крви,  доводи  до  гојазности  и  других  хроничних
неyараyних  болести.  Најважније  је  смањити  унос  простих  шећера,
пржене  хране,  "грицкалица",  индустријских  сокова,  сухомеснатих
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производа, производа из пекаре који се листају и укупан енергетски
унос. Најстручније информације из области исхране могу се добити од
стручњака за исхрану - струковних нутрициониста-дијететичара.

Физичка неактивност доводи до гојазности и свих њених последица.
Здравствено безбедна физичка активност је аеробна активност, у којој
се пулс креће у опсегу 0,55-0,85x(220-године). Ако се јаве било какве
тегобе  у  току  физичке  активности  (нпр,  у  виду непријатног  умора,
било  каквих  болова,  посебно  у  грудном  кошу,  отежаног  дисања,
главобоље, несвестица, вртоглавица), треба још смањити интензитет
активности и  тиме успорити пулс,  без  обзира што се  пулс креће у
аеробном опсегу. Увек се држати строжијег, безбедније критеријума.
Активности  у  којима се  најлакше одржава аеробна  активност дуже
време (нпр. пола сата) је брза шетња, вожња бицикла и пливање. У
овим активностима се најбоље сагоревају масти у организму.

Борба  са  гојазношћу  и  превенција  гојазности  зависе  од  вашег
здравственог стања.

Ако  знате  да  имате  нека  обољења,  најважније  је  редовно  ићи  на
контролне  прегледе  и  ванредне  прегледе  када  вам  се  погорша
здравствено стање, и редовно узимати прописану терапију.

Пре него што предузмете било какве промене у исхрани и физичкој
активности,  морате  се  посаветовати  са  лекаром опште  праксе  и  са
струковним  нутриционистом-дијететичарем.  Неправилна  исхрана  и
физичка активност могу да вам погоршају здравље.

Ако знате да немате обољења, можете кориговати своју исхрану за
почетак сами, али без већих ограничања. Избаците храну која сигурно
смета  и  није  корисна  вашем  организму:  лисната  теста  из  пекаре,
"грицкалице",  газирани  и  други  индустријски  сокови,  сухомеснати
производи, пржена и похована храна. Та храна има лошу комбинацију
концентрованих  простих  угљених  хидратима  и  концентрованих
протеина,  и  канцерогене  састојке.  Замените  је  храном  која  је
направљена у вашој кухињи. 

Уведите  благу  физичку  активност:  шетња,  вожња  бицикла  или
пливање  у  аеробном  опсегу.  Све  остале  измене  немојте  радити  на
своју руку. Можете имати више штете него користи. 

Ако  су  ваше  вредности  БМИ  и  количника  струк/кук  нормалне,
понашајте се према свом здрављу на исти начин као и да постоји неко

31



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

одступање,  јер  ће  то  бити  добра  превенција  гојазности.  Такође  ће
кориговати могућу прикривену гојазност.

За успешну редукцију телесне масе и одржање постигнутих резултата
најбоље се показао интегративни приступ у лечењу гојазности, који
укључује комбиновање

1. дијетотерапије
2. физичке активности
3. когнитивно-бихејвиоралне терапије

односно сарадњу више здравствених профила:  лекара,  здравствених
профила које школује Висока здравствена школа струковних студија у
Београду, и других здравствених радника и здравствених сарадника.
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2. ТЕСТ
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КАРДИОВАСКУЛАРНЕ И 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Ове две групе болести описују се као заједничка група, јер им је у
основи  настанка  оболео  (патолошки измењен)  крвни суд,  углавном
атеросклеротски измењен. Фактори ризика за ове две групе болести су
углавном заједнички за све хроничне незаразне болести,  тако да се
откањањем  фактора  ризика  смањује  у  шанса  за  настанак  свих
хроничних незаразних болести. 

Ови  фактори  ризика  су  добро  описани  код  дијабетес  мелитуса
(погледати то поглавље). Неки од њих, као што је хипертензија, део су
"зачараног  круга"  (circulus  vitiosus)  -  хипртензија  оштећује  крвне
судове али и оштећени, крути крвни судови доводе до хипертензије.

Међу  њима  најзначајнији  су  акутни  инфаркт  миокарда  (АИМ)  и
акутни мождани удар (АМУ).
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МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ
(CANCER, CARCINOMA)
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ШТА СУ МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ?

Малигне болести су злоћудни тумори. То су нова ткива која су се
отргла  контроли  и  која  по  хистолошким  (микроскопским)
карактеристикама  показују  особине  потпуно  несвојствене
човековом организму (нпр. патолошке митозе).

Сваке године у свету од рака оболи преко 10 милиона особа. Највећа
стопа оболевања бележи се у развијеним земљама.

Малигне  болести  су  само  у  малом  проценту  (око  10%)  резултат
деловања генетских фактора.  Сматра се да већина случајева настаје
под утицајем нашег понашања и утицаја средине. 

Савремени начин живота подразумева промене у личним навикама,
начину  исхране,  физичкој  активности  као  и  изложеност  све  већем
броју  штетних  утицаја  из  околине,  што  све  резултира  повећањем
ризика за малигне болести.

Водећи  фактори  ризика  за  настанак  хроничних  незаразних
болести  у  Републици  Србији  су:  пушење,  хипертензија,
хиперхолестеролемија,  алкохол,  гојазност,  неправилна  исхрана,
физичка  неактивност.  (подаци  из  Стратегије  за  превенцију  и
контролу хроничних незаразних болести Републике Србије).

Само  10%  малигних  болести  је  наследно,  све  остало  је  последица
нашег понашања (лоших навика) и утицаја средине. Најбољи начин
спречавања и ублажавања напредовања болести је умерен, здрав стил
живота  -  правилна  исхрана,  правилна  физичка  активност,  редовно
узимање  терапије,  редовни  систематски  и  заказани  контролни
прегледи, и ванредни прегледи ако се погорша здравствено стање.

Најбољи  начин  борбе  против  малигних  болести  је  примарна
превенција - спречавање настанка обољења путем уклањања штетних
деловања  или путем увођења позитивног  понашања.  Када  би  људи
примењивали све што се зна о превенцији рака могао би се спречити
настанак две трећине случајева.

Али  примарна  превенција  ње  увек  могућа,  јер  да  бисмо  изгебли
штетне факторе, потребно је да знамо који су и да је у нашој моћи да
их избгенемо. 
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Зато  велики значај  има  секундарна превенција тј  рано  откривање
болести  (скрининг),  јер  што  се  раније  открије  већа  је  шанса  за
излечење. 

Скрининг су поступци за рано откривање болести, који се могу
масовно примењивати, и који разврставају тестиране на оне који
вероватно имају и оне који вероватно немају болест. То значи да
је  за  дефинитивну  дијагнозу  неке  болести  потребан  још  низ
прегледа,  а  такође  значи  да  скрининг  текст  може  да  погреши,
означавајући  здраву  особу  кјао  оболелу  или  оболелу  особу  као
здраву, при чему је ово друго много опасније јер човек губи време.

Развијене земље увеле су крајем друге половине 20. века масовне
превентивне  програме.  Најзначајнији  од  њих  усмерени  су  на
борбу против пушења, измену начина живота (исхрана, физичка
активност) и редовне прегледе (скрининг програми). 

Ове активности зауставиле су пораст, а у неким случајевима довеле и
до  смањења  оболевања  и  умирања  од  рака.  На  основу  постојећих
доказа о ефикасности и исплативости расположивих метода за рано
откривање,  данас  су  општеприхваћени  и  од  стране  међународних
асоцијација  препоручени  програми  за  скрининг  рака  грлића
материце, рака дојке и рака дебелог црева.  Када се ради о другим
локализацијама  малигног  обољења  (нпр.  рак  простате),  докази  још
увек  не  подржавају  спровођење  њиховог  скрининга  у  општој
популацији.

Према  подацима  Регистра  за  рак  централне  Србије  и  Регистра  за
малигне неоплазме Војводине, у Србији сваке године од рака оболи
око  30.000  особа.  Код  мушкараца,  најчешће  се  ради  о  малигним
туморима  плућа,  дебелог  црева,  желуца  и  простате.  Код  жена,
најчешћи су малигни тумори дојке, дебелог црева, грлића материце,
плућа и тела материце.

Малигна обољења су одговорна за око 18,5% укупне смртности и
налазе се на другом месту, иза обољења срца и крвних судова.

Број оболелих и умрлих од малигних обољења у нашој земљи је у
последњих  неколико  деценија  у  непрекидном  порасту.  Са
изузетком  рака  желуца,  чија  учесталост  опада,  и  рака  грлића
материце који показује  осцилације,  код свих водећих малигних
болести уочава се пораст оболевања и умирања.
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Учесталост малигних болести, као и заступљеност најчешћих типова у
Србији,  сличне  су  као  и  у  околним  земљама,  тј.  земљама  бивше
Југославије и другим земљама југоисточне Европе.

У поређењу са  осталим деловима  Европе,  укупна  стопа  инциденце
малигних болести у Србији спада у групу стопа средњих вредности.
Међутим,  постоје  изузеци:  према учесталости рака плућа и рака
грлића материце, наша земља је међу водећима у Европи.

Фактори ризика за кардиоваскуларне и малигне болести су скоро
исти.  Једини  различит  фактор  је  УВ  зрачење,  који  је  фактор
ризика за малигне болести, не и за кардиоваскуларне.

Овде  ћемо  навести  доказе  повезаности  тих  фактора  са  малигним
болестима,  односно  добит  која  се  остварује  смањивањем ризика  за
настанак  малигних  болести  и  стратегије  у  превенцији  за  четири
основна фактора ризика.

Фактори у 
примарној 
превенцији

Добит која се остварује 
смањивањем ризика за 
настанак малигних 
болести

Препоруке које се
односе  на  водеће
факторе ризика у
примарној
превенцији рака

Пушење

Употреба дувана је 
појединачно 
најзаступљенији 
превентабилни 
узрок малигних 
болести у свету.
Процењује се да је 
пушење одговорно 
за 30% укупне 
смртности од 
малигних болести и 
80-90% смртности 
од рака плућа.

Епидемиолошке  студије  
доследно потврђују
повезаност навике пушења
са раком плућа, грла, усне 
дупље, једњака, бешике, 
бубрега, панкреаса и 
грлића материце.
Неколико  студија  указују
и  на  повезаност пушења  
са  раком  желуца,  јетре,  
колона  и
ректума.

У   оквиру
рутинске  анамнезе
за   сваког
пацијента, треба
укључити  и
питања
о пушачком
статусу.
Пацијенти  који
пуше,  без  обзира
на  број
свакодневно
попушених
цигарета,  треба  да
буду  посаветовани
што    пре
престану   са   том
навиком.
Обезбедити
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саветовање,
супституцију
никотина  и  друге
доступне програме
за  одвикавање  од
пушења.

Навике у исхрани /
гојазност

Навике у исхрани су
повезане са
настанком 30% 
случајева рака у
развијеним земљама

Нездраве  навике  у  
исхрани  повећавају  ризик
настанка више различитих 
типова рака: дебелог 
црева, једњака, дојке, 
материце и бубрега.
Најјачи   ниво   доказа   је  
утврђен   за   рак дебелог 
црева.  
На ризик за настанак   рака
утичу:   избор   врсте   
хране, квалитет  и  начин  
припремања  намирница,  
као и   укупан   калоријски
унос.   Са   повећаним 
ризиком   повезују   се:   
риба   усољена   на 
кинески начин, 
афлатоксин (афлатоxин - 
гљивична контаминација  
која  се  понекад  може  
наћи на     зрнастој     
храни,     нпр.     
кикирикију), конзервисано
месо, со и усољена храна, 
као и  веома  врели  
напици  и  храна.  
Протективна   улога   у   
односу   на   малигне 
болести  приписује  се  
ликопену (парадајз  и 
производи   од   парадајза),
и   то   у   смислу
превенције   рака   
простате,   дојке,   плућа   
и органа за варење.

Збирне препоруке
водича  о
правилној
исхрани:

•  Засићене  масти
<10%  укупних
калорија
•  Све  масти  ≤30%
укупних калорија
•  Полинезасићене
масти  ≤10%
укупних калорија
•  Мононезасићене
масти  ≤15%
укупних калорија
•  Холестерол  ≤300
мг/д
•  Угљени  хидрати
≥55%  укупних
калорија

Практичне
препоруке  за
правилан  начин
исхране:

•  Исхрана   треба
да  буде  базирана
на  најмање
5  порција   разног
воћа   и   поврћа
(>400  г  дневно),
махунарки,
легуминоза,   риба
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Још  увек  нема  довољно  
доказа  који  потврђују 
протективну   улогу   
зеленог   чаја   (Camellia 
simensis),   али   је   управо
у   току   неколико 
истраживања по овом 
питању.
Употреба   готових   
препарата   бета   каротена
и витамина   Е,   није   
повезана   са   смањењем 
инциденце и смртности од 
рака у општој популацији.

минимум  једном
месечно,  на  уносу
целих  зрна
житарица,
коштуњавих
производа  ораха,
бадема.
•  Смањити   унос
засићених   масти
на  <10%  калорија,
а  унос  масти
укупно  на  <30%
калорија.

Гојазност

Гојазност, 
дефинисана као 
индекс телесне масе
(БМИ) већи од 30 
кг/м2, повезана је са
око 10% свих 
случајева рака.

Гојазност  као  посебан  
фактор,  повећава  ризик 
настајања    рака    једњака,
дебелог    црева, материце,
дојке и бубрега.

Укупна  дневна
количина  калорија
треба да буде 
толика  да  се
достигне и задржи
жељена  тежина
која  је  притом  у
нормалном  осегу
БМИ,  нема
висцералне
гојазности  нити
других
патолошких  стања
која  мењају  БМИ
(нпр.
генерализовани
едеми). 
Важно  је
избалансирати
здрав  начин
исхране са здравом
физичком
активношћу. 
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Физичка 
неактивност

Физичка 
неактивност као 
фактор ризика, 
повезана је са око 
1% свих случајева 
рака.

Тешко  је  проценити  
изоловани  допринос  
физичке активности   у   
превенцији   рака,   
највише   због чињенице  
да  је  корист  од  вежбања 
повезана  са истовременим
смањењем телесне тежине.
Физичка   активност   се   
најчешће   повезује   са 
превенцијом   рака   
дебелог   црева,   дојке и 
простате.

Препоручује  се
умерена  физичка
активност,  сваког
дана по 30 минута,
интензитетом  који
изазива  слабо,  али
мерљиво,  убрзање
дисања и 
пулса.
Умерена активност
подразумева:  брзе
шетње  (1600
метара  за  15-20
мин.),  трчање,
вожњу бицикла, 8-
10  различитих
аеробик  вежби  са
по 15 понављања у
2 сета вежбања.
Најбоље  је  водити
се  препорукама  за
физичку
актривност
дијабетичара јер је
она најбезбеднија.

Злоупотреба 
алкохола

Злоупотреба 
алкохола је повезана
са око
1-6% свих случајева
рака у развијенијим 
земљама.

Злоупотреба   алкохола   се
доводи   у   везу   са 
неколико  типова  
малигних  болести.  
Свакодневно испијање  
два  стандардна  пића  
повећава  ризик  за 
настанак   рака   јетре,   
усне   дупље,   ждрела, 
једњака (нарочито код 
људи који су истовремено 
и страствени пушачи) и 
гркљана. То је фактор 
ризика за  рак  дојке  код  
жена  и  рак  дебелог  
црева, посебно    код    
мушкараца.    Ризик    
расте    са повећањем 

Савет  о
редуковању
коришћења
алкохолних  пића
треба  дати  свим
потенцијално
проблематичним
особама.
Тренутно  важећи
водичи
дефинишу умерено
коришћење
алкохола   као
испијање  два  или
мање пића на дан у
популацији
мушкараца  и  не
више од
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количине унетог алкохола. једног   пића   за
жене   које   су
гравидне   (једно
пиће  подразумева:
0,33  л  пива  или
чаша   вина   или
чашица  жестоког
пића).

УВ   зрачење

Дугогодишње  излагање  
УВ  зрацима  (сунце  или 
вештачки   извори,   
соларијум)   повезује   се   
са настанком 
базоцелуларног и
планоцелуларног 
карцинома.
Интермитентно  и 
прекомерно излагање   УВ 
зрацима,   нарочито   у   
детињству, повећава ризик
за настанак меланома 
коже.
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА
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Пошто малигне болести и дијабетес тип 2, као и друге хроничне
незаразне  болести,  имају  заједничке  скоро  све  факторе  ризика,
најбезбедније по здравље је држати се препорука за дијабетес тип
2 о промени начина живота јер су најстроже.  

Промоцију здравих стилова живота лекари,  здравствени радници
школовани на Високој здравственој школи струковних студија у
Београду,  и  други  здравствени  радници  и  yдравствени  сарадници
спроводе непрекидно у току свог рада. Узимајући добру анамнезу која
се посебно односи на животни стил,  уочавају факторе ризика за
хроничне незаразне болести,  проналазећи тако особе са повећаним
ризиком да оболе.  Стручним саветима усмеравају их као да спрече
или што пре почну да лече поремећај здравља.

Промоција здравих стилова живота спроводи се и кроз редовне
систематске и заказане контролне прегледе, а ванредне ако се здравље
погорша. 
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ШТА РЕЋИ ПАЦИЈЕНТУ?
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Малигне  болести  су  злоћудни  тумори.  То  су  нова  ткива,  делови
човековог  организма  који  су  се  отргли  контроли  и  почели
неконтролисано да се расту и размножавају се, уништавајући на свом
путу здрава ткива. Малигне болести су по живот опасне болести ако
се не открију на време. Подмукле су јер често не дају симптоме, или
дају симптоме који личе на друге, много мање озбиљне болести. Само
неки злоћудни тумори захватају  кожу и видљиве  слузокоже,  па  их
оболели може брже запазити и потражити помоћ. 

Тек у одмаклој фази дају сумптоме, који потичу од органа нападнутог
тумором. 

Симптоми  долазе  од  органа  који  је  нападнут,  нпр.:  главобоља  и
повраћање - ако је тумор на мозгу; израслина - ако је тумор на кожи;
болови,  проблем са  варењем и  пражњењем црева  -  ако  је  тумор у
стомаку; бол, кашаљ, отежано дисање, упале плућа које се понављају -
ако је тумор у грудном кошу.

У одмаклој фази, када се тумор развио, оболели губи на тежини иако
једе исто као раније, јер злоћудни тумори имају јако брз метаболизам
и поједу већину хранљивих супстанци које човек унесе.  Доводе и до
анемије јер узимају много гвождја за своје потребе.

Зато су јако важни редовни систематски прегледи. Малигне болести
настају јер одбрамбене способности организма не могу да се изборе са
оксидативним  стресом.  Штетни  утицаји  на  организам  стварају
оксидативни стрес. Ти штетни утицаји су фактори ризика који потичу
из  човековог  окружења  (углавном  непроменљиви),  као  што  су
загађена храна, вода, ваздух, и фактори ризика који потичу из самог
човека, а то су непроменљиви генетски фактор, а променљиви - начин
живота/навике у шта спада неправилна исхрана, неправилна физичка
активност,  гојазност,  пушење,  превише  алкохола,  психички  стрес.
Све што избацује организам из равнотеже (нарушава хомеостазу) је
стрес за организам. Стрес нарушава имуни систем (одбрамбене снаге
организма) којим се организам брани како од спољашњих (инфекција)
тако и од унутрашњих напада (тумора!)

Дакле,  хроничан  стрес  доводи  до  до  слома  имунитета  и  развоја
тумора.

Само  10%  малигних  болести  је  наследно,  све  остало  је  последица
нашег понашања (лоших навика) и утицаја средине. Најбољи начин

49



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

спречавања и ублажавања напредовања болести је умерен, здрав стил
живота  -  правилна  исхрана,  правилна  физичка  активност,  редовно
узимање  терапије,  редовни  систематски  и  заказани  контролни
прегледи, и ванредни прегледи ако се погорша здравствено стање или
боље рећи, при самој сумњи на погоршање.
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РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ДОЈКЕ 
(NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE)

Рак  дојке  је  малигна  болест  (злоћудни  тумор).  У  Међународној
класификацији означен је шифром Ц50.

1)  Рак  дојке  је  најчешћи  малигни  тумор  код  жена  и  водећи  узрок
смрти међу малигним болестима

2) Број новооболелих и умрлих од рака дојке расте из године у годину

3) У нашој земљи, код само 20% жена тумор се открије кад је мањи од
2цм и тада је пацијенту шанса да живи 5 и више година (петогодишње
преживљавање)  97%.  У  тренутку  откривање  болести  (постављања
дијагнозе) скоро две трећине жена има регионално проширену болест
(петогодишње  преживљавање  79%)  или  удаљене  метастазе
(петогодишње преживљавање 24%!).

Поред заједничких фактора ризика за настанак свих хроничних
незараyних  болести,  специфични  фактори  ризика  за  настанак
рака дојке су:

1. Године старости
Ризик  за  рак  дојке  се  повећава  са  годинама  старости.  То  значи  да
ризик за настанак рака дојке постоји код сваке жене. Зато сваку жену
треба  саветовати да  према  својим  годинама  старости  обавља
превентивне  (скрининг)  прегледе:  самопреглед  и  преглед  дојки
палпацијом  (пипањем),  ултразвучни  преглед  дојки  и
мамографија.

2. Позитивна породична анамнеза (генетски фактори)
Генетски фактори су одговорни за 5-10% случајева рака дојке.
Ако особа наводи да су њена мајла или сестра оболеле или боловале
од  рака  дојке,  ризик  да  оболи  је  2,1  пута  у  односу  на  особе  са
негативном породичном анамнезом. Ако су и мајка и сестра оболеле
од рака дојке, ризик је 3,6 пута већи. Ако наводи једну рођаку другог
степена са раком дојке (бабе, деде; тетке, ујаци, стричеви; деца браће
или  сестара;  унуци),  ризик  је  1,5  пута  већи  него  код  особа  са
негативном породичном анамнезом.
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3. Претходни рак дојке 
Жене које  су боловале и биле лечене од рака дојке,  имају  повећан
ризик за примарни рак дојке у другој дојци 3-4 пута већи у односу на
особе које нису имале рак дојке.

4. Бенигне пролиферативне болести дојке
Биопсијом потврђена атипична хиперплазија повезује се са повећаним
ризиком за рак дојке  (4,2 пута већим у односу на особе које немају
бенигну пролиферативну болест дојке)

5. Репродуктивни фактори
• рана менарха (пре 12. године)
• касна менопауза (после 50. године)
• нерађање
• касни први порођај (после 30. године)
• недојење

6. Употреба хормонских препарата
Вишегодичња  употреба  хормонске  супституционе  терапије  у
менопаузи повећава ризик за рак дојке 1,24 пута више нго код особа
које нису узимале контрацептиве.

7. Густина ткива дојке на мамографском снимку
Густина ткива дојке ≥75% повезује се са повећаним ризиком у односу
на мамографски налаз без повећане густине. Ризик за обољевање је 5
пута поредећи са особама које имају мању од наведене густине.
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Препоруке за рано откривање рака дојке

Приликом  контакта  са  пацијентом  потребно  је  на  основу  година
старости,  као  и  личне  и   породичне  анамнезе  кроз  које  се
идентификују  фактори  ризика,  проценити  који  се  режим  скрининг
прегледа препоручује и објаснити њихов значај. 

1. Потражити фактору ризика кроз анамнезу

2. Саветовати жени да:
- после 30. године обавља самопреглед дојки увек у истој фази

циклуса, увек пред крај или непосредно после менструације, када су
дојке  најопуштеније;  при  најмањој  сумњи  да  пипа  нешто
неуобичајено (несиметрично у односу на другу дојку,  што расте из
циклуса у циклус) треба да се у року од неколико дана јави лекару да
би  се  урадио  клинички  преглед  дојке  и  даље  ултразвучни  и/или
мамографија и други потребни прегледи

- после 40. године једном годишње почне да обавља и клинички
преглед дојки (лекар палпацијом прегледа); ако поред година старости
постоји бар још један специфичан фактор ризика,  после 40.  године
живота сваких 18 месеци радити мамографски преглед дојки

-  50.  -  70.  године  једном  у  две  године  обавља  мамографски
преглед дојки.

3. Да се јави лекару при свакој сумњи на погоршање здравља, или
видном погоршању, а посебно ако симптоми потичу од дојки.

Даље  илустрације  за  самопреглед  дојки  преузете  у  целости  од
Женског аутономног центра.
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РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ГРЛИЋА 
МАТЕРИЦЕ (NEOPLASMA MALIGNUM 
CERVICIS UTERI)

Рак  грлића  материце  је  малигна  болест  (злоћудни  тумор).  У
Међународној класификацији болести означен је шифром Ц53.

Инвазивни карцином грлића материце (цервикални карцином) други
је  по  учесталости  канцер  у  свету.  У  Србији  је  карцином  грлића
материце  12.  по  учесталости  узрок  смрти.  Чини  6%  свих  смртних
случајева  жена и 5. је по реду узрок смрти међу малигним болестима
жена.

Србија има највећи број новооболелих од рака грлића материце сваке
године у односу на све друге републике бивше Југославије, један од
највећих међу земљама југоисточне Европе а дупло више него земље
западне Европе.

Број  оболелих  од  рака  грлића  материце  расте  после  30.  године.
Највише оболелих жена је између 45. и 49. године и између 70. и 74.
године живота. Последњих година највише оболелих припада млађим
старосним групама.

Непосредни узрок карцинома грлића материце није познат. 

Чиниоци  који  повећавају  ризик  за  настанак  ових  промена
укључују:

- извесне гениталне инфекције (ХПВ),
- хемијску карциногенезу (пушење),
- имуносупресију (ХИВ, стања после  

           трансплантације органа),
- сексуалне навике (рано ступање у сексуалне односе, 

промискуитет),
- факторе везане за мушког партнера,
- начин живота (лоши социоекономски услови)
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Жене које имају низак ризик за цервикални канцер:

- непушачи,
- жене које раније нису имале абнормалан Папаниколау брис,
- жене са сексуалним навикама ниског ризика (касно ступање у полне
односе, мали број партнера).

Жене са факторима високог ризика:

- сексуална активност започета у раној младости (пре 16. године),
- бројни сексуални партнери,
- односи са мушкарцем који има ХПВ,
- анамнеза сексуално преносивих болести или гениталних брадавица,
- пушачи или ранији пушачи,
-  одсуство  нормалног  имуног  одговора  (све  ХИВ  позитивне  жене,
жене које из различитих разлога примају имуносупресиве),
- интраутерина изложеност диетилстилбестролу (ДЕС),
- жене непоуздане за праћење,
- жене којима претходно није редовно узиман Пап брис,
- жене млађе од 30 година.

Које жене неопходно треба да ураде ПАП тест?

а) Жене старије од 20. година које имају сексуалне односе или жене
код којих је просло најмање 3 године од почетка сексуалне активности

б) Жене које припадају групи ниског ризика треба да раде цитолошке
брисеви сваке године, а када три године заредом буде нормалан налаз,
могу се радити на 2-3 године, под условом да особа и даље остане у
групи са ниским ризиком 

ц) Сексуално активне жене млађе од 30 година, којима се цитолошки
брис узима једном годишње

д)  После  65  година,  под  условом  да  је  жена  редовно  долазила  на
прегледе, регуларни скрининг се може обуставити

Ако жена каже неведе неку од следећих тегоба или се на прегледу
уоче сумњиве промене, не ради се ПАП тест него одмах шаље на даље
дијагностичке  процедуре.  Разлог томе је  што ПАП тест  може бити
некад лажно негативан.   Боље је претпоставити да постоји малигна
промена  па  је  даљим  прегледима  искључити  или  потврдити,  него
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закључити  да  не  постоји  а  болест  напредује.  Увек  се  водити
критеријумом који је строжији тј који има мању грешку.

Те тегобе и промене су:

-  посткоитално  или  интерменструално  крвављење  (крварење  након
вагиналног секса или крварењe између две менструације)
- наизглед бенигне цервикалне промене које треба да буду упућене на
додатне  дијагностичко/  терапеутске  процедуре  (полипи,  папиломи,
итд.) или промене које су резистентне на антибиотике,
-  клинички  сумњиве  цервикалне  лезије  као  што  је  леукоплакија,
видљиви тумори, итд.

ПАП брис не треба радити женама које нису имале сексуалне односе и
којима је одстрањена  материца са грлићем (тотална хистеректомија)
због бенигних промена. 
Након  тоталне  хистеректомије  због  малигних  (канцера)  или
премалигних промена (дисплазије вулве, вагине или цервикса) ПАП
тест се ради по посебном протоколу, чешће него једном годишње.

Након  субтоталне  хистеректомије  због  бенигних  промена,  када  је
одстрањена материца али не и цервикс, ПАП скрининг обавља се по
протоколу као и пре интервенције.

Жени,  посебно  оној  која  долази  први  пут,  неопходно  је  објаснити
значај  узимања  цитолошког  бриса  и  помоћи  да  разуме  шта  може
очекивати током узимања бриса, када да очекује резултат и какви би
могли бити следећи поступци у случају нормалног или абнормалног
бриса.

Брис се не узима током менструације. 

Жена не би требало да примењује никакву вагиналну медикацију у
време  прегледа:  вагиналне  таблете,  контрацептиве  или  испирање
треба избећи 24-48 часова пре прегледа, а сексуалне односе вече пре и
на дан прегледа. Спекулум се може навлажити само са водом. 

Пре узимања бриса треба урадити детаљан преглед вулве и вагине. 

Уколико се нађе било каква црвена површина, натеклина, осетљивост,
улцерација  или  било  која  друга  лезија,  израслина  или  инфекција,
налаз је неопходно пажљиво описати и предложити даљи поступак.

59



Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Oпштa медицинa, приручник. 2013.

Ако постоји обилнији секрет потребно га је отклонити и у зависности
од  клиничких  карактеристика,  узети  брис  за  преглед  на  присуство
вагиналне инфекције.
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РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ДЕБЕЛОГ 
ЦРЕВА (NEOPLASMA MALIGNUM COLI)

Рак  дебелог  црева  (колоректални  карцином) је  малигна  болест
(злоћудни  тумор). У  Међународној  класификацији  болести
означен је шифром Ц18.

Циљ  скрининга  је  откривање  болести  у  раном,  асимптоматском
стадијуму јер је тада лечење неупоредиво ефикасније него када су се
симптоми болести већ развили.

Особе  могу  бити  у  различитом  степену  ризика  да  оболе  од
колоректалног карцинома припадају:

1. Просечан ризик 
Особе са навршених 50 година и старије, без симптома

2. Повећан ризик 
2.1. Запаљенске болести црева:

• хронични улцерозни колитис,
• дуготрајна Crohn-ова болест са захватањем дебелог 
црева

2.2. Генетско оптерећење:
• хередитарни неполипозни колоректални карцином 
(HNPCC),
• фамилијарна аденоматозна полипоза, ФАП 
(укључујући Гарднеров и Турцотов синдром),
• хамартоматозни полипозни синдроми 
(Peutz-Jeghersov синдром, јувенилна полипоза).

2.3. Породична анамнеза:
• колоректалног карцинома,
• колоректалних аденома.

2.4. Лична анамнеза:
• колоректалних аденома,
• карцинома дојке, оваријума, утеруса.
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Препоруке за особе са просечним ризиком

Особе без симптома 50 година и старије

Неопходна је стратификација (груписање по критеријуму) ризика на
основу породичне и личне анамнезе.

Свим особама старијим од 50 година које не
припадају ни једној ризичној групи неопходно је понудити учешће у
програму раног откривања карцинома дебелог црева.

Оптималан метод за скрининг је тестирање на присуство окултне крви
у столици.

Особе  које  немају  породичну  анамнезу  оболелих од  колоректалног
карцинома  треба  тестирати  једном  годишње  на  присуство  окултне
крви у столици.

Особе  са  позитивним тестом упутити  у  установу  секундарног  типа
ради обављања  колоноскопског прегледа.

Особе које изразе жељу да буду прегледане
ендоскопски  у  оквиру  скрининга  треба  упутити  у  установу
секундарног  нивоа  ради  обављања  најмање  флексибилне
ректосигмоидоскопије једном у 5 година.

Иригографија са двојним контрастом није метод избора у скринингу.

Тест  на  присуство  окултне  крви  у  столици  ради  се  као   Guaiac
импрегнирани слајд тест и имунохемијски тест

Guaiac импрегнирани слајд тест има сензитивност 30-50%, те треба
тестирати по два узорка из три узастопне столице након претходне
„беле дијете“ и без претходне рехидратације узорака.

Имунохемијски тест има сензитивност од 90%, те је довољан један
узорак и нису
потребне рестрикције у исхрани. 
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Посебан скрининг се препоручује за особе са повећаним rизиком 
за настанак колоректалног карцинома, а то су:

Особе  које  болују  од  запаљенских  болести  црева (хронични
улцерозни  колитис  и  Crohn-ова  болест).  Ризик  од  настанка
колоректалног карцинома, код особа са Crohn колитисом, сличан је
ризику код особа са хроничним улцерозним колитисом.

Особе  са  генетским  оптерећењем  за  настанак  колоректалног
карцинома (NHPCC,  FAP,  Јувенилна  полипоза  и  Peutz-Jeghers-ов
синдром).

Особе  чија  су  два  рођака  првог  реда  или један  рођак  првог  реда
млађи од 45 година оболели од карцинома дебелог црева.

Особе које су оперисане због карцинома колона и ректума.

Особе код којих је рађена електроресекција аденоматозних полипа
колона и ректума
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3. ТЕСТ
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ОСТЕОПОРОЗА
(OSTEOPOROSIS)
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ШТА ЈЕ ОСТЕОПОРОЗА?

Остеопороза (ОП) је системски скелетни поремећај са смањеном
коштаном  масом  и  оштећењем  микроархитектуре  коштаног
ткива.

У Међународној класификацији болести означена је са М80.

Остеопороза  се  дели  на  примарну  и  секундарну.  Примарна  ОП  се
може јавити код оба пола независно од старосне добу, али се најчешће
јавља у постменопаузалних жена, а у старијем добу и код мушкараца.

30%  до  50%  жена  старијих  од  65  година  широм  света  ће  имати
оспеопорозу, а једна трећина њих
ће у току свог живота доживети фрактуру.. 

Недостатак  естрогена  је  кључни  фактор  у  патогенези
постменопаузалне  остеопорозе,  јер   естроген  служи  да  задржи
калцијум у костима.

Секундарна  остеопороза  је  последица  болести,  стања  или  примене
лекова (нпр. гликокортикоиди).

Остеопороза не боли док настаје, као и већина најчешћих хроничних
незаразних болести. Заболи тек кад направи компликацију као што је
фрактура (прелом кости).

Фактори ризика за настанак остеопорозе су:

- рана хируршка или природна менопауза (жене пре 45-те године)
-пременопаузална аменореја > 6 месеци не због трудноће
-хистеректомија,  са  барем  једним  сачуваним  јајником,  пре  45-те
године
-текућа или планирана дуготрајна орална употреба кортикостероида
(>7,5мг преднисолона дневно, 3 месеца или више)
- породична анамнеза остеопорозе (нарочито фрактура кука код мајке)
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Предиспонирајући фактори за су :

- низак индекс телесне масе (< 19кг/м2)
- болести јетре и тежак алкохолизам
- слаба абсорпција хранљивих материја
- тироидна болест
- хипогонадизам код мушкараца
- примарни хиперпаратиреоидизам
- реуматоидни артритис
- хронична бубрежна инсуфицијенција
- дуготрајно лечење хепарином

Главни фактори ризика за настанак остеопоротичних фрактура
су: 

женски пол,
старост, 
дефицит естрогена, 
мали индекс телесне масе (БМИ), 
остеопороза у породици, 
пушење и 
претходне фрактуре.

Поред ниске BMD, фактори ризика за остеопоротичне фрактуре
су и:

смањење физичке снаге - смањена снага м.
квадрицепса, 
умањен вид, 
фактори околине (покретни теписи на пример).  Такодје су битни и
фактори  геометрије  кости  -  грацилност,  дужина  врата  и  дијафизе
фемура.

Остеопоротична фрактура је последица трауме у присуству смањене
коштане снаге, чија се инциденца увећава у присуству других фактора
ризика.  Остеопоротична  фрактура  може  настати  као  последица
падова, дизања мањег
терета или савијања. 

Остеопоротичне  фрактуре  могу  бити  симптоматске  или
асимптоматске.
Један од пет пацијената годину дана након остеопоротичне фрактуре
кука није међу  живима.
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Особе са остеопоротичном фрактуром имају тешкоће у свакодневним
животним  активностима  и  само  трећина  пацијената  достиже
претходни квалитет живота.

Повећање фрагилности, као и снижена отпорност  ("снага") кости су
предиспонирајући  фактори  за  настанак  фрактура.  Коштану  снагу
одређују  две  основне  карактериситке:  минерална  густина  костију
(BMD) и квалитет кости.

BMD се изражава у грамима минерала по површини (г/цм2) или по
волумену (г/цм3) и свака индивидуа има свој максимум коштане масе
(пеак боне масс) и различит интензитет коштаног губитка.

Процена коштане снаге најчешће се врши преко процене минералне
густине и то помоћу прегледа који се зове DXА (Декса) и користи
рентгенске зраке.

Зрачење  рентгенским зрацима је  мање него  приликом рентгентског
сликања плућа.

DXА (Декса) мери коштану густину на 3 кости у телу:

на  бутној  кости и лумбалним пршљеновима -  где  најчешће настају
преломи код оболелих од остеопорозе
на петној кости

Према вредностима Т скора који се добијају DXА снимањем, Светска
здравственжа  организација  (СЗО)  дефинише  постојање  и  тежину
остеопорозе. 

Т скор показује колико одступа коштана густина особе у односу на
младу особу.

Према СЗО ако је  Т скор већи од - 2,5 тј негативнији од  - 2,5 сматра
се да особа има остеопорозу и треба је лечити. Али у случајевима када
постоје  фактори  ризика  (који  ће  бити  касније  набројани)  или  ако
постоји прелом кости онда треба започети лечење већ са Т скором од
-1,5.

У ствари, све више се тежи ка томе да се фактори ризика добијени
анамнезом сматрају једнако важним као и Т скор и да се дијагноза и
лечење остеопорозе води на основу целокупне клиничке слике а не
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само на основу једне вредности. (Ово важи за све болести - што више
података, боља процена здавственог стања )

Разлог  за  ово  је  што  Т  скор  може  да  погреши  -  да  покаже  веће
вредности него што је стварно и да особу прогласи здавом а да она
има остеопорозу, чиме нелечењем губи време и погоршава болест.

Ово се дешава када је баш на том месту на коме се мери већа коштана
густина тј Т скор, на пример на месту где је некад био прелом који је
зарастао,  или  ако  је  аорта  калцификована  (има  наталожених
калцијумових соли у свом зуду) -  пошто се налази близу кичменог
стуба DXА може да је "доживи" као пршљен јер само кост "уме" да
сними. Има још ситуација у којима Т скор може бити лажно добар - на
пример  када  због  неправиног  држања  кичмени  стуб  почиње  да
окоштава  повећавајући  само  ту,  на  месту  снимања  DXА,  коштану
густину,  што  има  за  циљ  да  спречи  даље  кривљење  и  следствено
оштећење  кичмене  мождине  и  нерава  који  извиру  из  ње  (моторни
нерви) и увиру у њу  (сензитивни нерви). Притом тако густа кост није
слика свих костију, које су можда захваћене остеопорозом.

DXА рачуна још и З скор, који представља одтупање коштане густине
особе од густине костију здраве особе истог годишта. Практично ова
вредност служи за процену агресивности терапије.

Анамнеза и физикални преглед су врло значајни
у процени ризика за  остеопоротичне фрактуре и укључују процену
губитка висине.

Анамнезом  се  утврђују  фактори  ризика.  Један  од  начина  је
једноминутни тест за процену ризика за  настанак остеопорозе,  који
препознаје и бодује факторе ризика за настанак остеопорозе.
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Промоцију  здравих  стилова  живота  лекари,  здравствени  радници
школовани  на  Високој  здравственој  школи  струковних  студија  у
Београду,  и  други  здравствени  радници  и  здравствени  сарадници
спроводе непрекидно у току свог рада. Узимајући добру анамнезу која
се  посебно  односи  на  животни  стил,  уочавају  факторе  ризика  за
хроничне  незаразне  болести,  проналазећи  тако  особе  са  повећаним
ризиком да оболе.  Стручним саветима усмеравају  их као да спрече
или што пре почну да лече поремећај здравља.

Промоција  здравих  стилова  живота  спроводи  се  и  кроз  редовне
систематске и заказане контролне прегледе, а ванредне ако се здравље
погорша. 

Једноминутним тестом СЗО који је битан колико и Т скор који даје
Декса,  открива  ризик  за  обољевање  од  остеопорозе,.  Што  више
података - бољи увид у здравствено стање.
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Једноминутни  тест  за  откривање  ризика  за  обољевање  од
остеопорозе (СЗО)

Оно што не можете да промените -  Ваша породична историја
као фактор ризика

1. Да ли је неко од Ваших родитеља имао остеопорозу, прелом кука
после мањег ударца или пада, или се згрбио током времена?    

ДА       НЕ

2. Да ли се неко од Ваших родитеља згрбио током времена?

ДА       НЕ

Ваши лични фактори ризика које не можете променити

3. Да ли сте старији од 40 година?

ДА       НЕ

4. Да ли сте Ви као одрасла особа имали прелом кости после мањег
ударца или пада ?     

ДА       НЕ

5. Да ли често падате (више пута у последњих годину дана) или имате 
страх од пасти, јер сте осећате слабо?

ДА       НЕ

6. После 40-те године, да ли сте изгубили више од 3 цм у висини?

ДА       НЕ

7.  Да ли сте неухрањени тј да ли је ваш Индекс телесне масе БМИ 
мањи од 19 кг / м2? (то се рачуна када телену масу ТМ изражену у 
килограмима поделите са квадратом телесне висине ТВ изражене у 
метрима БМИ = ТМ/(ТВ)2)

ДА       НЕ
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8.  Да  ли  узимате  кортикостероиде  (нпр.  преднизон,  дексаметазон,
метилпреднизолон) дуже од 3 месеца ?   
(корикостероиди  се  прописују  обично  за  обољења  као  што  су
реуматоидни артритис, астма, или неге друге хроничне инфламаторне
болести међу којима су и аутоимуне болести)

ДА       НЕ

9. Да ли вам је икада постављена дијагноза реуматоидног артритиса?

ДА       НЕ

10. Да ли вам је икада постављена дијагноза појачане функције 
штитне или параштитне жлезде?

ДА       НЕ

За жене

11.  За жене старије од 45 година:  Да ли сте узгубили менструални
циклус пре 45-те године ?    

ДА       НЕ

12. Да ли се дешавало да немате менструацију у 12 узастопних месеци
или  диже,  а  да  притом  разлог  није  трудноћа,  менопауза  или
хистеректомија?

ДА       НЕ

13. Да ли су вам уклоњени јајници пре 50. година и да потом нисте
узимали хормонску супституциону терапију?

ДА       НЕ

За мушкарце

14.  Да  ли  сте  икада  патили од  импотенције,  сниженог  либида  или
других симптома који су повезани са ниским новоом тестостерона?

ДА       НЕ
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Ваши  лични  фактори  ризика  које  можете  променити  -  Ваш
животни стил

15. Да ли редовно пијете алкохол преко безбедне границе тј више од 1 
чашице ракије, или више од 1 чаше вина, или више од 1 флаше пива? 

ДА       НЕ

16. Да ли сада пучите цигарете или да ли сте икада пушили цигарете?

ДА       НЕ

17. Да ли имате мање од 30 минута физичке активности дневно?

ДА       НЕ

18. Да ли избегавате или сте алергични на млеко и млечне производе,
а да притом не узимате калцијум кроз додатке исхрани?

ДА       НЕ

19. Да ли мање од 10 минута дневно излажете кожу директном дејству
сунчевих зрака, а да да притом не узимате витамин Д кроз додатке
исхрани?

ДА       НЕ

Ако је пацијент одговорио са ДА на бар једно питање, у ризику је
да оболи (или је већ оболео) од остеопорозе  и треба га послати на
даља  испитивања,  а  саветовати  му  промену  начина  живота  који
укључује:

већи  унос  калцијума  кроз  намирнице  и  додатке  (калцијум-
цитрат), 

Дневне потреба за калцијумом су:
пубертет и адолесцентно доба  1000 мг 
жене у пременопаузи                 1000 мг 
труднице                                      1200-1500 мг 
дојиље                                          1500-2000 мг 
жене у постменопаузи                1500 мг
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излагање  коже директном дејству  сунчевих  зрака  више од 10
минута дневно да би се направгио витамин Д у кожи или узимање
витамина Д кроз додатке исхрани, 

Дневне потребе за витамином Д су:
старост 18-49 година  200 ИЈ 
старост 50-60 година  400 ИЈ 
старост преко 70 година   600 ИЈ
Током  зимских  месеци  свакоме  треба  додатних 200ИЈ витамина  Д
дневно.

умерена свакодневна физичка активност најмање 30 минута да
би  се  кост  оптеретила  јер  је  то  наводи  да  задржи више калцијума
(више калцијума - већа снага кости за подношење вечих напора); ако
здравствено  стање  не  дозвољава,  физичка  активност  може  бити  и
краћа а никако не сме бити дуга толико да доведе до потхрањености и
аменероје (губитка менструације)

унос алкохола не већи од 1 чашице ракије дневно, или 1 чаше
вина дневно, или једне флаше пива дневно

престанак пушења цигарета
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ШТА РЕЋИ ПАЦИЈЕНТУ?

 
Остеопороза  је  хронична  незаразна  болест  која  је  у  Међународној
класификацији болести означена са М80.

Остеопороза  не  боли  све  док  не  направи  прелом.  Настаје  тихо  и
полако.

Фактори  ризика  за  настанак  остеопорозе  могу  бити  непроменљиви
(године  живота,  остеопороза  код  бар  једног  родитељ  итд.)  и
променљиви  (начин  живота:  исхрана,  физичка  активнос,  унос
алкохола, пушење цигарета).

Откривање фактора ризика за настанак остеопорозе најједноставније
се  врши   путем  једноминутног  теста  који  је  предлаже  Светска
здравствена организација (наведен у претходном поглављу).

Ако сте одговорили са ДА на бар једно питање, у ризику сте да оболи
(или  сте  већ  оболели)  од  остеопорозе  и  треба  га  обавите  даља
испитивања почевши од лекара опште праксе, DXA и ендокринолога,
и да промените начин живота који укључује:

већи  унос  калцијума  кроз  намирнице  и  додатке  (калцијум-
цитрат)

Дневне потреба за калцијумом су:
пубертет и адолесцентно доба  1000 мг 
жене у пременопаузи                 1000 мг 
труднице                                      1200-1500 мг 
дојиље                                          1500-2000 мг 
жене у постменопаузи                1500 мг

излагање  коже директном дејству  сунчевих  зрака  више од 10
минута дневно да би се направгио витамин Д у кожи или узимање
витамина Д кроз додатке исхрани

Дневне потребе за витамином Д су:
старост 18-49 година  200 ИУ 
старост 50-60 година  400 ИУ 
старост преко 70 година   600 ИУ
Током зимских месеци свакоме треба додатних
200ИУ витамина Д дневно.
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умерена свакодневна физичка активност најмање 30 минута да
би  се  кост  оптеретила  јер  је  то  наводи  да  задржи више калцијума
(више калцијума - већа снага кости за подношење вечих напора); ако
здравствено  стање  не  дозвољава,  физичка  активност  може  бити  и
краћа а никако не сме бити дуга толико да доведе до потхрањености и
аменероје (губитка менструације)

унос алкохола не већи од 1 чашице ракије дневно, или 1 чаше
вина дневно, или једне флаше пива дневно

престанак пушења цигарета

Преванција  остеопорозе  и  њених  компликација  је  јако  битна  за
очување  дужине  и  квалитета  живота,  зато  што  само  трећина
пацијената  након  прекома  кука  достогне  квалитет  живота  као  пре
прелома а  један од пет пацијената годину дана након остеопоротичне
фрактуре кука није више међу живима.
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4. ТЕСТ
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ОДАБРАНИ ТЕСТОВИ
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BURN OUT ТЕСТ

1. Осећам се увек исцрпљен током читавог дана
У потпуности се слажем       10 поена
Слажем се                7 поена
Не слажем се      3 поена
Уопште се не слажем      0 поена

2. Дешава ми се да на пословним и друштвеним састанцима све 
мање причам

У потпуности се слажем       10 поена
Слажем се                7 поена
Не слажем се      3 поена
Уопште се не слажем      0 поена

3. Све више заборављам - памћење ме издаје
У потпуности се слажем       10 поена
Слажем се                7 поена
Не слажем се      3 поена
Уопште се не слажем      0 поена

4. И кад се добро испавам преко ноћи још увек се осећам уморно
У потпуности се слажем       10 поена
Слажем се                7 поена
Не слажем се      3 поена
Уопште се не слажем      0 поена

5. Тешко ми је да заиста одморим свој мозак од пословних 
проблема

У потпуности се слажем       10 поена
Слажем се                7 поена
Не слажем се      3 поена
Уопште се не слажем      0 поена

6. На крају сваког дана чини ми се да сам се удаљио од својих 
циљева на почетку дана

U potpunosti se slažem       10 poena
Slažem se                7 poena
Ne slažem se      3 poena
Uopšte se ne slažem      0 poena
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7. Осећам се у последње време нервозно, све ме иритира, немам 
више довољно толеранције према другим људима. Лако планем.

U potpunosti se slažem       10 poena
Slažem se                7 poena
Ne slažem se      3 poena
Uopšte se ne slažem      0 poena

8. Све мање времена имам за физичке активности и хобије у 
друштву породице и пријатеља.

U potpunosti se slažem       10 poena
Slažem se                7 poena
Ne slažem se      3 poena
Uopšte se ne slažem      0 poena

9. Ретко сам задовољан оним што сам постигао, увек мислим да 
сам могао боље

U potpunosti se slažem       10 poena
Slažem se                7 poena
Ne slažem se      3 poena
Uopšte se ne slažem      0 poena

10.Ја функционишем или пуном брзином -100 на сат или сам 
мртав уморан - нема златне средине

U potpunosti se slažem       10 poena
Slažem se                7 poena
Ne slažem se      3 poena
Uopšte se ne slažem      0 poena

Резултати

0-15 поена
Ви или ништа не радите или потпуно владате собом
16-50 поена
Ви се доро држите. На овом нивоу сте прилично далеко од бурн-оут 
синдрома.
51-85 поена 
Ви сте на танком леду кроз који лако можете пропасти. Промените 
стил живота, јер вам је бурн оут синдром пред вратима.
86-100 поена
Срећан је онај ко не мора да ради са вама. Ви сте ходајућа бомба.Ако 
нешто не промените у свом животу сагорећете пре него што сазнате 
резултате теста. 
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СКАЛА ЖИВОТНОГ ЗАДОВОЉСТВА SWLS ПО  
DIENER-У

Испред Вас су пет исказа са којима се ви можете сложити или не. 

Искази

1. У целини гледано мој живот је близу онога што сматрам идеалним.
2. Услови под којима живим су одлични
3. Задовољан сам својим животом
4. До сада сам постигао оно најважније што сам желео од живота
5. Када бих се поново родио ништа не бих мењао у свом животу.

Користећи скалу од 1-7 показите степен слагања или неслагања са
сваким од ових исказа:

уопште се не слажем - 1
не слажем се - 2
делимично се не слажем - 3
нити се слажем- нити не слажем - 4
делимично се слажем - 5
слажем се - 6
у потпуности се слажем - 7

Резултати

35-31-изузетно задовољан

26-30-задовољан

21-25-делимично задовољан

20-неутралан

15-19-делимично незадовољан

10-14-незадовољан

5-9-изузетно незадовољан
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