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Опште напомене

General notes

Израда Политике за сексуално и репродуктивно
здравље Републике Српске (у даљем тексту: Политика)
представља одлучност Владе Републике Српске да се до
датно посвети унапређењу сексуалног и репродуктивног
здравља, здравствених услуга и права на сексуално и ре
продуктивно здравље становништва Републике Српске.
Сексуално здравље се дефинише као стање фи
зичког, емоционалног, менталног и социјалног благос
тања у односу на сексуалност а не само одсуство бо
лести, поремећене функције или слабост (дефиниција
Свјетске здравствене организације, 2006). Сматра се да
је сексуално здравље интеграција соматских, емотивних,
интелектуалних и социјалних аспеката сексуалности ко
ји позитивно обогаћују и повећавајуиндивидуалност,
комуникацију и љубав.
Политика обезбјеђује свеобухватно унапређење
стања у области сексуалног и репродуктивног здравља,
а у складу са циљевима дефинисаним у документу Про
грам здравствене политике и стратегије за здравље у Ре
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

The development of the Republic of Srpska Sexual
and Reproductive Health Improvement Policy (hereinafter
referred to as: the Policy) is to be seen as its Government’s
dedication to improve the sexual and reproductive health,
health services and rights to sexual and reproductive health
of the population of the Republic of Srpska.
Sexual health is defined as a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality and
not just absence of disease, impairment or weakness (World
Health Organization definition, 2006). It is believed that
sexual health is an integration of somatic, emotional, intellectual and social aspects of sexuality which enrich and enhance individuality, communication and love.
The Policy ensures a comprehensive improvement of
conditions in the area of sexual and reproductive health, as
outlined in the objectives defined in the document - Republic of Srpska Health Policies and Health Strategies by
2010 (“Official Gazette of the Republic of Srpska”, number 56/02), which was adopted by the National Assembly
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публици Српској до 2010. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 56/02), који је усвојила Народ
на скупштина Републике Српске. Циљеви из наведеног
документа су:
■■ Циљ 1. Здрав почетак живота, а односи се на
бригу о унапређењу здравља трудница, породиља,
новорођенчади и дјеце и
■■ Циљ 2. Здрава омпладина, који се односи на
унапређење здравља младих у узрасту од 16 до 30
година.
Такође, Акционим планом политика за Босну и
Хер
цеговину (2010–2014) који је потписало Вијеће
министара Босне и Херцеговине и Популацијски фонд
Уједињених народа у јулу 2010. године у оквиру компо
ненте репродуктивно здравље и права предвиђена је и
израда Политике о сексуалном и репродуктивном зд
рављу, осигуравајући укључење политика и стратегија
за планирање породице и сталну доступност производа
везаних за репродуктивно здравље с циљем побољшања
здравља жена.
Репродуктивно здравље је стање потпуног физич
ког, менталног и социјалног благостања а не само одсуст
во болести или слабости, у свим областима које се односе
на репродуктивни систем његове функције и процесе
(дефиниција Свјетске здравствене организације, 2006).
Сексуална и репродуктивна права представљају
дио основних људских права. Та права су призната како
у домаћим, тако и међународним документима о људ
ским правима. Како би се осигурало да појединци раз
вијају здраву сексуалност, неопходно је промовисање и
поштивање ових права која уједно служе и као темељ за
борбу против дискриминације.
Данас се процјењује да се у свијету око 20% обоље
ња жена и 14% обољења мушкараца односи на обољења
којима је угрожено сексуално и репродуктивно здравље.
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

of the Republic of Srpska. The objectives of the said document are:
■■ Objective 1. A healthy onset of life, which relates to the
endeavors to improve the health of pregnant women,
at delivery, and infants and children,
■■ Objective 2. Healthy youth, which relates to improving the health of the young, 16 to 30 years of
age.
The Action Plan for Bosnia and Herzegovina Policies
(2010-2014), which was signed by the Council of Ministers
of Bosnia and Herzegovina and the United Nations Population Fund in July 2010, also foresees, in its reproductive
health and rights component, development of a Sexual and
Reproductive Health Improvement Policy, thus ensuring
the incorporation of health planning policies and strategies
and constant availability of the sexual health related products with an aim to improve women’s health.
Reproductive health is a state of complete physical,
mental and social well-being, and not just absence of disease
or ailment, in all areas relating to the reproductive system
and its functions and processes (definition of the World
Health Organization, 2006).
Sexual and reproductive rights are ingrained in fundamental human rights. Those rights are acknowledged both
in the domestic as well as in the international human rights
covenants. In order to ensure that individuals can develop
healthy sexuality, it is necessary to promote and observe all
the rights, which, at the same time, serve as bastions of fight
against discriminations.
It is estimated that, today, 20% of women’s diseases
and 14% of men’s diseases are related to illnesses that can endanger sexual and reproductive health. Those are very high
percentages which require timely and adequate responses by
the government, public sector, society and nongovernmental organizations.
6
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То су изразито високи проценти који захтијевају пра
вовремене и адекватне одговоре владе, јавног сектора,
друштва, као и невладиних организација.
Политикасексуалног и репродуктивног здравља је
област посебне бриге Свјетске здравствене организације
(СЗО) у европском региону. Разлози за акцију СЗО су
постојање неприхватљивог раскорака у статусу репро
дуктивног здравља код становништва у западној, цент
ралној и источној Европи.
Политика за унапређење сексуалног и репродук
тивног здравља у Републици Српској, према препору
кама Свјетске здравствене организације, обухвата сље
дећа поља дјеловања:

Sexual and reproductive health policy is of special
concern for the World Health Organization in the region of
Europe. The reasons for the WHO action stem from the unacceptable discrepancies in the status of reproductive health
among the populations of the Western, Central and Eastern
Europe.
Following the recommendations from the World
Health Organization, the Republic of Srpska Sexual and
Reproductive Health Improvement Policy covers the follo
wing fields of action:

1.
Сексуална и
репродуктивна
права

1.
Sexual and
reproductive
rights
2.
Сексуално и
репродуктивно
здравље
адолесцената

6.
Истраживање,
мониторинг и
евалуација
Унапређење
сексуалног и
репродуктивног
здравља у
Републици
Српској
5.
Контрола
малигних
болести

Improvement
of sexual and
reproductive
health in the
Republic of
Srpska

3.
Сексуално и
репродуктивно
здравље опште
популације

5.
Control of
malignant
diseases

3.
General
population’s
sexual and
reproductive
health

4.
Safe and
desired
maternity

4.
Сигурно и
жељено
материнство

Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

2.
Adolescents’
sexual and
reproductive
health

6.
Research,
monitoring and
evaluation
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Правни основ

Legal basis

Преглед међународне регулативе

Overview of international regulations
A very prominent place in the analysis of international
regulations belongs to the Millennium Objectives (the
United Nation Millennium Objectives) for period until
2015, which establish the protection of mothers and children’s health as a global objective which ensures social justice by achieving universal human right principles. All eight
millennium objectives are, directly or indirectly, linked to
the health of mothers and children, while the fourth and the
fifth objectives are directly linked to the decrease of children
mortality and improvement of mothers’ health.
The WHO resolution from May 1995 binds all member states to develop and strengthen reproductive and sexual
health by developing long-term guidelines enshrined in the
WHO principles, and in line with their needs and with particular focus on gender equality.
The WHO Assembly adopted a Global Reproductive Health Strategy in 2004 with an aim to accelerate the
process of achieving the Millennium developmental objectives and to improve sexual and reproductive health of the
populations of each of the countries. The objective of the
Strategy was to facilitate the reduction of global mortality
rates among mothers and children.
In the WHO Declaration – “Health 21 – Health for
All in the 21 Century”, as part of Objective 1 – Solidarity
for health in the European region, particular importance
is given to the improvement of reproductive and sexual
health. Social and economic transition processes have lead
to increased unemployment, poverty and disintegration
of social networks, which results in decreased budgets for
social and health sectors in transitional countries. Changes

Врло значајно мјесто у анализи међународне регу
лативе заузимају Миленијумски развојни циљеви (Ми
ленијумски развојни циљеви Уједињених нација) за раз
добље до 2015. године, у којима је заштита здравља мајки
и дјеце утврђена као глобални циљ који обезбјеђује со
ци
јалну правду достизањем универзалних принципа
људских права. Свих осам миленијумских циљева су, ди
ректно или индиректно, повезани са здрављем мајки и
дјеце, а четврти и пети циљ су директно повезани са сма
њењем смртности дјеце и унапређењем здравља мајки.
Резолуцијом СЗО из маја 1995. године све земље
чланице су се обавезале да ће развијати и јачати политике
за репродуктивно и сексуално здравље кроз процесе раз
вијања дугорочних водича, водећи се принципима СЗО,
а у складу са својим потребама и са посебним освртом на
једнакост полова.
Скупштина Свјетске здравствене организације је
2004. године усвојила Глобалну стратегију репродуктив
ног здравља, са циљем да се убрза процес остваривања
циљева из Миленијумских развојних циљева, ради по
бољшања сексуалног и репродуктивног здравља попула
ције сваке земље. Циљ стратегије је да поспјеши глобал
но смањење смртности мајке и дјеце.
У декларацији СЗО “Здравље 21 – Здравље за све
у 21. вијеку”, у оквиру циља 1. Солидарност за здрав
ље у европском региону, изузетан значај је дат побољ
шању у области репродуктивног и сексуалног здравља.
Процеси социјалне и економске транзиције доводе до
повећања незапослености, сиромаштва и дезинтегра
ције социјалних мрежа, што за посљедицу има смање
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)
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thus incurred have the biggest impact on the health of the
population, particularly of vulnerable groups, notably children, adolescents and mothers. The WHO sends a message
through Objective 3 of the Declaration – Healthy onset of
life, to all governments of the European region countries,
nongovernmental organizations and institutions that improving the health of mothers and children merits a special
place in health policy.
In view of the above stated recommendations, resolutions and positions of all international stakeholders, a need
emerged to create a framework for formulation of policies
and strategies for different health policies, so that they all
become mutually accorded and so as to enable better regional cooperation at all levels, and all that in order to preserve
and improve health. Among many other documents that directly or indirectly treat the issue of sexual and reproductive
health, the following ought to be mentioned: the United
Nations’ Charter (1945); the Universal Human Rights Declaration (1948); the Prohibition of Human Trafficking and
Exploitation of Other People’s Prostitution Convention
(1949); the European Convention on Protection of Human
Rights and Basic Freedoms (1950); the European Social
Charter (1961) and the Revised European Social Charter
(1996); the Convention on Consensual Marriage, Minimal
Marriage Age and Marriage Registration (1962); Convention on Elimination of Racial Discrimination (1965); the
International Civic and Political Rights Pact (1966); the International Pact on Economic, Social and Cultural Rights
(1966); the Health Resolution for Health Assemblies of the
World (WХА30.43. 1977); the Patient Rights Declaration
(1978); Convention on Elimination of All Forms of Discrimination of Women (1979) and the general recommendations of the UN Committee for Elimination of All Forms
of Discrimination of Women (number 12 from 1989, and

ње буџета за социјални и здравствени сектор у земљама
у транзицији. Овако настале промјене највише утицаја
имају на здравље становништва, посебно вулнерабилних
група, међу којима су најзначајниједјеца, адолесценти и
мајке. Циљем 3.наведене декларације –Здрав по
че
так
живота, СЗО препоручује свим владама земаља европског
региона, међувладиним и невладиним организацијама и
институцијама да у оквиру здравствене политике посебно
мјесто има унапређењe здравља мајки и дјеце.
Имајући у виду наведене препоруке, резолуције и
ставове свих међународних субјеката, појавила се пот
реба за стварањем оквира којим би се формулисала
политика и стратегија за различите здравствене поли
тике, како би сви били међусобно усклађени и како би
омогућили бољу регионалну сарадњу на свим нивоима,
а све у функцији очувања и унапређења здравља. Међу
осталим документима који директно или индиректно
третирају питање сексуалног и репродуктивног здравља
и права, треба да се спомену и сљедеће: Повеља Уједи
њених народа (1945); Универзална декларација о пра
вима човјека (1948); Конвенција о забрани трговине
људима и искориштавању проституције других (1949);
Европска конвенција о заштити људских права и ос
нов
них слобода (1950); Европска социјална повеља
(1961) и Ревидирана Европска социјална повеља (1996);
Кон
венција о пристанку на брак, минималној доби
за брак и регистровању бракова (1962); Конвенција
о елиминацији расне дискриминације (1965); Међу
на
род
ни пакт о грађанским и политичким правима
(1966); Међународни пакт о економским, социјалним и
културним правима (1966); Резолуције о здрављу за све
свјетске скупштине здравства (WХА30.43. 1977); Де
кларација о правима пацијената (1978); Конвенција о
елиминацији свих облика дискриминације жена (1979)
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)
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number 19 from 1992; the Violence on Women Resolution
(1986); the Children Rights Convention (1989); the European Convention on Prevention of Torture an Inhumane
and Humiliating Treatment or Punishment (1989); the Beijing Declaration with an Action Platform (1995); the Resolution on the Need to Launch a Europe-Wide Campaign
for Zero Tolerance of Violence on Women (1997); the UN
Declaration on Elimination of Violence on Women (1999);
the Millennium Declaration and the Millennium Developmental Objectives (2000); the Convention on Protection of
Human Rights and Human Dignity in Terms of Application of Biology and Medicine: the Convention on Human
Rights in Biomedicine, Family; Resolution on Combating
Male Violence on Women (2006).

и опште препоруке УН Комитета за елиминацију свих
облика дискриминације жена (бр. 12 из 1989. године и
бр. 19 из 1992. године); Резолуција о насиљу над женама
(1986); Конвенција о правима дјетета (1989); Европ
ска конвенција о спречавању мучења и нехуманог или
понижавајућег третмана или кажњавања (1989); Пе
киншка декларација са Платформом за акцију (1995);
Резолуција о потреби покретања кампање широм Европ
ске уније за нулту толеранцију према насиљу над женама
(1997); Декларација УН о елиминацији насиља над
женама (1999); Миленијумска декларација и милени
јумски развојни циљеви (2000); Конвенције о заштити
људских права и достојанства људског бића у погледу
примјене биологије и медицине: Конвенције о људским
правима и биомедицини; породици; Резолуција о борби
против мушког насиља над женама (2006).

Overview of domestic regulations
The Republic of Srpska Constitution stipulates the
protection of human rights and basic freedoms, human
integrity, dignity and other rights and freedoms in the dominion of human rights, as well as the nondiscrimination
principle.
The Healthcare Law (“Official Gazette of the Republic of Srpska” number 106/09) reads that every citizen is
entitled to have healthcare respecting the highest possible
standards of human rights and values, that is, that they are
entitled to physical and psychological integrity and safety
of their personality, as well as to respect for their moral, cultural and religious beliefs.
The Health Insurance Law (Official Gazette of the
Republic of Srpska, number: 18/99, 70/01, 51/03, 57/03,
17/08, 01/09 and 106/09) stipulates that all insured persons have equal rights to health care.
The Law on Conditions and Procedures to Terminate
a Pregnancy (Official Gazette of the Republic of Srpska,

Преглед домаће регулативе
Уставом Републике Српске прописана су заштита
људских права и основних слобода, људски интегритет,
достојанство и друга права и слободе у домену људских
права, те начело недискриминације.
Законом о здравственој заштити (“Службени глас
ник Републике Српске”, број 106/09) прописано је да
сваки грађанин има право да здравствену заштиту ос
тварује уз поштовање највишег могућег стандарда људ
ских права и вриједности, односно да има право на
физички и психички интегритет и на безбједност лич
ности, као и на уважавање његових моралних, културних
и религијских убјеђења.
Законом о здравственом осигурању (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 70/01, 51/03,
57/03, 17/08, 01/09 и 106/09) прописано ја да сва оси
гурана лица имају једнака права на здравствену заштиту.
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

10

The Republic of Srpska sexual and reproductive health improvement policy (2012-2017)

number: 34/08), regulates the rights to free decision making about birth, that is, for health protection reasons, the
woman and the man must be given all kinds of professional
advice and recommendations which might lead to that prerogative being used without harmful consequences on the
health and reproductive ability.
The Labor Law (Official Gazette of the Republic of
Srpska, number: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 and
20/07) and the Child Protection Law (Official Gazette of
the Republic of Srpska, number: 4/02, 1/09 and 17/08)
list the rights to maternity leave, the right to compensations
during maternity leave, the ban for employers to debar to
employ a woman on account of her pregnancy or terminate
her employment, as well as the right to be absent from work
twice a day due to breastfeeding the baby.
The Child Protection Law (Official Gazette of the Republic of Srpska, number: 4/02 and 17/08) lists the rights
of parents and children, as well as organized activities which
serve to ensure them through creation of basic conditions
for approximation of levels of satisfying children’s developmental needs. This law likewise regulates the assistance to
families in achieving their reproductive, protective, and upbringing and economic functions.
In the area of reproductive rights, the Family Law is
also of paramount importance (“Official Gazette of the Republic of Srpska”, number: 54/02 and 41/08), which regulates the rights to free decision making on getting married,
forming a family and having children, as well as the rights
and duties of parents and children.
Other documents with immediate or indirect impact
on the issues of sexual and reproductive rights are: The
Law on Citizens’ Protection against Communicable Diseases (“Official Gazette of the Republic of Srpska”, number:
14/10), The Law on Social Protection (“Official Gazette

Законом о условима и поступку за прекид трудноће
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08),
регулисана суправа на слободно одлучивање о рађању,
односно ради заштите здравља, жени и мушкарцу мо
рају се обезбиједити сви видови стручних савјета и
поука који могу допринијети да то право користе без
штетних посљедица по здравље и репродуктивну спо
собност.
Законом о раду (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07)
и Законом о дјечијој заштити (“Службени гласник Ре
публике Српске”, бр. 4/02, 1/09 и 17/08)прописана су
права на породиљско одсуство, право на надокнаде за
вријеме породиљског одсуства, забрану послодавцу да
одбије запослити жену због њезине трудноће или да јој
уручи отказ о раду, те право на одсуствовање с посла два
пута дневно ради дојења дјетета.
Законом о дјечијој заштити (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 4/02 и 17/08) прописана су права
родитеља и деце, као и организоване дјелатности и актив
ности којима се она обезбеђују кроз стварање основних
услова за приближно уједначавање нивоа задовољавања
развојних потреба деце. Такође, овим законом регулисана
је и помоћ породици у остваривању њене репродуктивне,
заштитне, васпитне и економске функције.
У смислу репродуктвиних права, од великог значаја
је и Породични закон (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 54/02 и 41/08), којим су уређена права на
слободно одлучивање о закључивању брака, заснивању
породице и рађању дјеце, као и права и дужности роди
теља и дјеце.
Остали документи који директно или индиректно
третирају питања сексуалних и репродуктивних права
су: Закон о заштити становништва од заразних болести
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of the Republic of Srpska”, number: 5/93, 15/96, 110/03
and 33/08), the Law on Protection against Domestic Violence (“Official Gazette of the Republic of Srpska”, number:
118/05 and 17/08), the Criminal Law (“Official Gazette of
the Republic of Srpska”, number: 49/03, 37/06, 70/06 and
73/10).

(“Службени гласник Републике Српске”, број 14/10),
Закон о социјалној заштити (“Службени гласник Репуб
лике Српске”, бр. 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08), Закон о
заштити од насиља у породици (“Службени гласник Ре
публике Српске”, бр. 118/05 и 17/08), Кривични закон
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/03,
37/06, 70/06 и 73/10).

Analysis of the current situation

Анализа тренутног стања

Malignant tumors are among the ten most frequent
causes of death in the Republic of Srpska, taking the second position with 20.48%, just after cardiovascular diseases.
According to the Public Health Institute data, the most
frequent localization of malignant tumor diseases is also
the most frequent cause of death from malignant tumors.
Among women, it is breast cancer, with 15.85% in the total
women morbidity.
Analysis of mortality data from 2005 to 2009, show
an increase in the female population of the number of
deaths from malignant breast tumors. During that period,
comparisons with other localizations of malignant tumors
in women show an increase of standardized mortality rates
of breast cancer of 4.79%.
According to the data from the Registry of Malignant
Neoplasms in the Republic of Srpska of the Public Health
Institute of the Republic of Srpska, malignant processes in
the Republic of Srpska women were most frequently localized in breasts (18.87%), skin, cervix, trachea and lungs,
body of uterus and colon, making 60.84% of all newly discovered cases of malignant neoplasm in women. Compared
to 2005, the number of newly discovered cases of breast
malignant tumors has risen (by 8.35%), skin and cervix
(29.05%).

Малигни тумори су међу десет најчешћих узрока
смртности у Републици Српској и налазе се на другом
мјесту са процентуалним учешћем од 20,48%, одмах
на
кон кардиоваскуларних болести. Према подацима
Института за јавно здравство најчешћа локализација
оболијевања од малигних тумора је и најчешћи узрок
смртности од малигних тумора. То је код жена малигни
тумор дојке са 15,85% удјела у укупној смртности жена.
Анализирајући морталитетне податке за период од
2005. до 2009. године, у женској популацији је дошло до
пораста броја умрлих од малигних тумора дојке. Током
посматраног периода у односу на поједине локализације
малигних тумора код жена, у истом периоду је дошло до
пораста стандардизоване стопе морталитета за рак дојке
за 4,79%.
Према подацима Регистра малигних неоплазми
Републике Српске Института за јавно здравство Ре
публике Српске, код жена у Републици Српској у 2009.
години малигни процес је најчешће био локализован
на дојци (18,87%), кожи, грлићу материце, душнику и
плућима, тијелу материце и дебелом цријеву, што чини
60,84% свих новооткривених случајева малигних нео
плазми код жена. У односу на 2005. годину, порастао је
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)
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Analysis of the general birth-rate puts the Republic
of Srpska into the category of low birth-rate countries. According to the Republic of Srpska Statistical Institute’s data,
1,445,179 people lived in the territory of the Republic of
Srpska in 2009. In the same year, the average birth-rate was
7.4%, while the mortality rate was 9.6%, whereas the natural
growth rate had a negative index of -2.2%.
The Republic of Srpska currently lacks some 6,500
children or 39% of children for generation replacement,
since research shows that three children is not enough to increase the natural growth, but only for its sustention.
The Republic of Srpska women make rather late maternity decisions. The statistical data indicate that the average age of mothers at birth was 27.2 in 2008.
Due to unfavorable trends of future demographic development of the Republic of Srpska, urgent implementation of pro-birth measures and activities in the population
policy is of great importance.
Research of health and social status of women and
children, which was implemented in the Republic of Srpska in 2006, is part of a global Multiple Indicator Cluster
Survey (MICS) that the UNICEF implements on regular
five-year basis in more than 50 countries of the world. It is
a study that monitors health and social status of children
and women in accordance with internationally recommended indicators – MICS indicators and the Millennium Developmental Goals (MDG). The research is very
resourceful in providing important data and information
on the health and social status of children and women.
Among other participants, the research included women
from 15 to 49 years of age, married or living with a man.
One indicator in the research, which is also a Millennium
Developmental Goal and a UNGASS indicator, is the per-

број новооткривених случајева малигних тумора дојке
(за 8,35%), коже и грлића материце (за 29,05%).
Анализа опште стопе наталитета указује на то да
Ре
публика Српска спада у нисконаталитетне зем
ље.
Према процјенама Републичког завода за статистику,
простор Републике Српске је 2009. год. имао 1.435.179
становника. Исте године, у Републици Српској прос
јечна стопа наталитета је била 7,4‰, стопа морталитета
9,6‰, док је стопа природног прираштаја имала негати
ван предзнак са -2,2‰.
У Републици Српској тренутно недостаје око
6.500 или 39% дјеце за замјену генерација, будући да ис
траживања указују да троје дјеце није довољно за пове
ћање природног прираштаја, већ само за његово одржа
вање.
Жене у Републици Српској се прилично касно оп
редјељују за мајчинство. Статистички подаци показују
да је просјечна старост мајке при рођењу дјетета у 2008.
год. износи 27,2 године.
Због неповољних тенденцијабудућег демографског
развоја Републике Српске, потребно je што хитније сп
ровођење пронаталитетних мјера и активности у попу
лационој политици.
Истраживање здравственог и социјалног стања
дјеце и жена спроведено 2006. године у Републици Срп
ској дио је глобалног кластерског истраживања више
струких показатеља (енгл. Multiple Indicator Cluster
Survey – MICS) које УНИЦЕФ у петогодишњим интер
валима редовно спроводи у више од 50 земаља свијета.
То је студија праћења здравственог и социјалног стања
дјеце и жена према интернационално препорученим ин
дикаторима – MICS индикатори и индикатори Милени
јумских развојних циљева (МДГ). Ово истраживање даје
велики допринос у обезбјеђивању значајних података и
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centage of young women that have comprehensive knowledge of prevention and transmission of HIV.
According to a previously implemented research in
the Republic of Srpska, almost all interviewed women
(98.4%) had heard of AIDS. The percentage of women who
were familiar with all three main ways to prevent HIV transmission however, was just 57.8%. While 92.9% of women
were cognizant of at least one way, a substantial percentage (7.1%) was unaware of any of these methods. Viewed
from a general perspective, 35.2% of the women had comprehensive knowledge, which was slightly higher in urban
areas (39.7%). It was also observed that the percentage of
women having comprehensive knowledge increased with
the level of their education. Almost 34.5% of the women
in the age cohort of 15-24 acknowledged to have had sexual
relations with partners who were not their steady partners
in the period of 12 months prior to the research. Of that
number, a total of 72.5% of the women said to have used a
condom during sexual intercourse with a high risk partner.
From the community they lived in point of view, the percentage of women using condoms is higher in urban areas
(43.1%) in comparison to those living in rural communities
(31.4%). When it comes to family planning, only 9.4% of
married women or those living with a man use a modern
contraception method. It was observed that young married
women used contraception more that older ones, as well as
that the level of education of the women was in close correlation with the use of contraception. It was also observed
that condom, as a means of contraception, was used more in
urban areas and less in rural ones, with a statistically significant difference.
In most countries, more than half of newly infected
cases of HIV occur among young people, aged between 15
to 24, indicating that the change in the behavior of this age

информација о здравственом и социјалном стању дјеце
и жена. У истраживању су, поред осталих, учествовале
жене у старости између 15 и 49 година, које су удате или
живе у заједници са мушкарцем. Један показатељу овом
истраживању, који је уједно и Миленијумски развојни
циљ и UNGASS-ов показатељ, јесте постотак младих
жена које имају свеобухватно знање о превенцији и
трансмисији ХИВ-а.
Према подацима из претходно наведеног истражи
вања у Републици Српској, скоро све интервјуисане жене
(98,4%) чуле су за АИДС (сида). Међутим, постотак
жена које знају сва три главна начина спречавања ХИВ
трансмисије је само 57,8%. Док 92,9% жена зна бар је
дан од начина, значајан постотак жена (7,1%) не зна ни
један од ових начина. Укупно гледајући, 35,2% жена је
посједовало свеобухватно знање, које је било нешто ве
ће у урбаним подручјима (39,7%). Такође је запажено
да постотак жена које посједују свеобухватно знање
расте са степеном образовања жене. Скоро 34,5% жена
добне скупине од 15 до 24 година навело је да је има
ло сексуалне односе са партнерима који нису стални
партнери у периоду од 12 мјесеци прије истраживања. Од
овог броја, укупно 72,5% жена је навело да су користиле
кондом приликом сексуалног односа са високоризичним
партнером. У односу на средину у којој живе, постотак
жена које су користиле кондом у градским срединама
је већи (43,1%) од оних у сеоским срединама (31,4%).
У вези са планирањем породице,свега 9,4% жена које
су удате или живе у заједници користи неку савремену
методу контрацепције. Примјећено је да млађе удате
жене чешће користе контрацепцију него старије жене,
као и да је образовани ниво жена веома блиско повезан
са употребом контрацепције. Такође, запажено је да се
кондом као средство контрацепције користи више у
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cohort is of great importance for reducing the number of
new infections. The use of condom during sex with men
who are not spouses or a partner living together (marital or
common-marriage partners) has been analyzed in the Republic of Srpska among women of 15 to 24 years of age who
had sexual intercourses with such partners during the previous year.
The World Health Organization data show that of the
201 million pregnancies conceived every year, around 22%
get terminated, and, from a global point of view, it is very
likely that a vast majority of women have at least one abortion by the age of 45.

градским срединама, а мање у руралним подручјима, те
да постоји статистички значајна разлика.
У већини земаља преко половине нових ХИВ ин
фекција се јавља међу младим људима доби од 15 до 24
године, те је сходно томе промјена у понашању у овој
добној скупини од нарочитог значаја за смањење но
вих инфекција. Употреба кондома током сексуалног
односа са мушкарцима који нису брачни партнери или
партнери са којима живе у заједници (тј. који нису брач
ни или кохабитациони партнери) анализиранаје у Ре
публици Српској међу женама добне скупине од 15 до
24 које су имале сексуалне односе са таквим партнерима
у претходној години.
Подаци Свјетске здравствене организације пока
зују да од 210 милиона трудноћа које се десе сваке го
дине, око 22% заврши намјерним прекидом и, гледано
глобално, вјероватноћа је да велика већина жена има бар
један побачај до 45. године живота.

Objectives
General objective
Improvement of sexual and reproductive health in the
Republic of Srpska.

Циљеви

Specific objective

Општи циљ

Promotion of sexual and reproductive rights

Унапређење сексуалног и репродуктивног здравља
и права у Републици Српској.

The human rights based approach to sexual and reproductive health entails promotion of protection, empowerment and equality of all young people, in all aspects of their
sexual lives. It is an approach to sexual and reproductive
health based on internationally agreed and recognized human rights. This approach sees the young as sexual beings
entitled to information, education, health services adjusted
to their needs, protection and participation in the decision
making process. Reproductive rights cover human rights

Специфични циљеви
Промовисање сексуалних и
репродуктивних права
Приступ сексуалном и репродуктивном здрављу
утемељен на људским правима подразумијева промовиса
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of all couples and individuals to freely and responsibly decide about the best time to become parents, the number of
children, the period of time between births. Reproductive
rights also assume availability of information and contraception means, as well as the right to the highest standards
of protection of sexual and reproductive health, devoid of
discrimination, coercion and violence. The promotion of
responsible use of these rights for all must also be the basis of social policy, as well as the reproductive rights policy,
including family planning. Reproductive rights encompass
two ample human right principles:
■■ the right to reproductive healthcare and
■■ the right to reproductive self-governance.
The International Planned Parenthood Federation
(IPPF) adopted a Sexual and Reproductive Rights Charter
in 1995. These rights uphold the human liberty to enjoy in
a mutually satisfactory relationship, devoid of coercion and
violence, without infection or pregnancy threats, as well as
to be able to regulate their fertility without negative or perilous consequences.

ње заштите, оснаживања и равноправности свих младих
људи, у свим аспектима њиховог сексуалног живота.
То је приступ сексуалном и репродуктивном здрављу
заснован на међународно договореним и признатим
људским правима. Овај приступ препознаје младе као
сексуална бића која имају право на информацију, еду
кацију, здравствене сервисе прилагођене њиховим пот
ребама, заштиту и партиципацију у доношењу одлука.
Репродуктивна права обухватају људска права свих па
рова и појединаца да слободно и одговорно одлучују o
најповољнијем времену за родитељство, о броју рађања
своје дјеце, о размаку између порода. Репродуктивна
права укључују и доступност информација и средстава за
контрацепцију, те право на највише стандарде заштите
сек
суалног и репродуктивног здравља, ослобођени
дискриминације, присиле и насиља. Промовисање од
говорног кориштења ових права за све мора да буде и
основа друштвене политике, те политика које се односе
на репродуктивна права, укључујући и планирање поро
дице. Репродуктивна права обухватају два широка прин
ципа људских права:
■■ право на репродуктивну здравствену његу и
■■ право на репродуктивно самоопредјељење.
Међународна федерација за планирано родитељст
во (IPPF) је 1995. донијела Повељу о сексуалним и ре
продуктивним правима. Ова права подразумијевају да
људи имају слободу да уживају у међусобно задовољава
јућој и сигурној вези, слободној од присиле или насиља,
и без страха од инфекције или трудноће, као и да су у
могућности да регулишу своју плодност без негативних
или опасних посљедица.
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5. 1. ПРОМОВИСАЊЕ СЕКСУАЛНИХ И РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВА
PROMOTION OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS
5.1.1. ПОДИЗАЊЕ СВИЈЕСТИ ЈАВНОСТИ О СЕКСУАЛНИМ И РЕПРОДУКТИВНИМ ПРАВИМА
RAISING PUBLIC AWARENESS OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
5.1.1.1.

Израдити и дистрибуирати
едукативне брошуре у вези
са сексуалним и
репродуктивним правима
Prepare and disseminate
educative brochures on
sexual and reproductive rights

Министарство здравља
и социјалне заштите
Републике Српске
(МЗСЗ РС)
The Ministry of Health
and Social Welfare of the
Republic of Srpska
(RS MoHSW)

Министарство породице, омладине и
спорта Републике Српске (МПОС РС),
Фонд здравственог осигурања Републике
Српске (ФЗО РС), Удружење гинеколога и
опстретичара Републике Српске (УГО РС),
невладина организација (НВО), Џендер
центар / The Ministry of Family, Youth and
Sports of the Republic of Srpska (RS MoFYS),
the Health Insurance Fund of the Republic
of Srpska (RS HIF), the Association of Gynecologists and Obstetricians of the Republic of
Srpska (RS AGO), NGO, Gender Center

2013.
2013.

Израђене
брошуре
Published
brochures

5.1.1.2.

Израдити Политику за вршњачку
едукацију младих о сексуалном и
репродуктивном здрављу и правима
Develop a Sexual and Reproductive
Health and Right Policy for Peer
Education of the Young

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МЗСЗ РС, МПК РС, МПОС РС,
УГО РС; Џендер центар, НВО
RS MoHSW, RS MoFYS, the RS AGO,
the RS Gender Center, NGO

2013.
2013.

Израђен
политика
Policy
developed

5.1.1.3.

Едукација вршњачких едукатора у
вези са сексуалним и репродуктивним
правима
Training of Peer Trainers for Sexual
and Reproductive Rights

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МПОС РС, ФЗО РС, УГО РС, НВО
RS MoFYS, RS AGO, NGO, Gender Center

континуирано
Continuous

Број обучених
вршњачких
едукатора
The number
of trained peer
educators

5.1.1.4.

Едукација младих у вези са
сексуалним и репродуктивним
правима од стране вршњачких
едукатора
Education of the young on the topic of
sexual and reproductive right by peer
educators

Министарство
просвјете и кулуре
Републике Српске
(МПК РС) / The Ministry
of Education and Culture
of the Republic of Srpska
(RS MoEC)

МЗСЗ РС, МПОС РС
RS MoHSW, RS MoEC

континуирано
Continuous

Број
едукованих
младих
The number of
trained young
people

5.1.1.5.

Израда Плана медијског
промовисања сексуалног и
репродуктивног здравља и права
Preparation of a Plan for media
promotion of sexual and reproductive
health and rights

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МПОС РС, НВО, УГО РС, медији,
маркетиншке агенције
RS MFYS, NVO, RS AGO, the media,
marketing agencies

2013.
2013.

Израђен План
Plan prepared
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Improvement of sexual and reproductive health
of adolescents

Унапређење сексуалног и репродуктивног
здравља адолесцената

According to the World Health Organization data,
adolescents are young people between 10 and 19 years of
age. It is a period of transition from childhood to adulthood and it is marked by deep changes relating to biological growth, sexual, cognitive, emotional and psychosocial
maturing. Habits and behaviors developed in youth are farreaching and have an impact on the development, health
and overall life of an adult. It has been observed that the
average age of sexual activity onset has been going down,
and that leads to more sexual partners during adolescence.
During that period, there is a great risk of indulging in promiscuous types of behavior. The state of reproductive health
of a young person can only be judged on the basis of taking a
whole array of factors into consideration, some of them being: sexual experience and activity, age when the first sexual
encounter takes place, the current and the total number of
sexual partners, the frequency of sexual activities, the continuity in sexual activity, the bases for selection of sexual partners, the duration of sexual relations and the types of sexual
relations. It is well known that the sexual aspect of personality of a young person is formed under the influence of different factors, which, to a smaller of greater degree, directly
or indirectly, shape their knowledge, attitude and behavior
in that respect.

Према подацима Свјетске здравствене организа
ције, адолесценти су млади људи од 10 до 19 година
живота. То је период преласка из дјетињства у зрелост
и обиљежен је дубоким промјенама које се односе на
био
лошки раст, сексуално, когнитивно, емотивно и
психосоцијално сазријевање. Навике и начин живота
који се стичу у младости далекосежно утичу на развој,
здравље и цјелокупан живот одрасле особе. Запажено је
да се снижава просјечан узраст почетка сексуалне актив
ности, а то онда води ка већем броју сексуалних партнера
током адолесценције. У овом узрасту постоји велики
ризик за усвајање модела промискуитетног понашања.
Стање репродуктивног здравља младе особе може да се
процијени само на основу цјеловитог сагледавања низа
фактора као што су: сексуално искуство и активност,
узраст када се догодио први полни однос, тренутни и
укупни број сексуалних партнера, учесталост полних
односа, континуитет у сексуалној активности, начин
избора сексуалних партнера, трајање сексуалних веза
и врсте сексуалних односа. Познато је да се сексуални
аспект личности младе особе формира под утицајем раз
личитих фактора, који у мањој или већој мјери, директ
ним или индиректним путем утичу на њихово знање,
ставове и понашање у овој области.
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Р.бр.
#

Активности/стратешки
циљеви/ политике
Activity/strategic objectives/policies

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.2. УНАПРЕЂЕЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА
IMPROVEMENT OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENTS
5.2.1. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ АДОЛЕСЦЕНАТА О СЕКСУАЛНОМ И РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ
ADOLESCENTS’ HEALTH EDUCATION ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
5.2.1.1.

Ускладити наставни план и политике основних
и средњих школа са савременим садржајем
за едукацију о сексуалном и репродуктивном
здрављу и правима
Adjust the curricula and the policies of secondary
schools to contemporary contents for education on
sexual and reproductive health and rights

Републички
педагошки завод
The Republic
Pedagogical
Institute

МЗСЗ РС; МПК РС;
МОПС РС, УГО РС
RS MoHSW; RS
MoEC; RS MFYS,
RS AGO

2014.
2014.

Усклађен наставни
план и политика
Adjusted curricula
and policies

5.2.1.2.

Израдити Политику за едукацију и
обуку наставног особља о сексуалном и
репродуктивном здрављу и правима
Prepare a Policy for the training of teaching personnel on sexual and reproductive health and rights

Републички
педагошки завод
The Republic
Pedagogical
Institute

МЗСЗ РС; МПК РС;
МОПС РС, УГО РС
RS MoHSW; RS
MoEC; RS MFYS,
RS AGO

2014.
2014.

Израђена Политика
Policy prepared

5.2.1.3.

Едукација и обука наставног особља о
сексуалном и репродуктивном здрављу и
правима / Education and training of teaching personnel on the sexual and reproductive health and rights

Републички
педагошки завод
The Republic Pedagogical Institute

МЗСЗ РС; МПК РС;
УГО РС
RS MoHSW; RS
MoEC; RS AGO

Континуирано
Continuous

Број обученог
наставног особља
The number of trained
teaching personnel

5.2.1.4.

Едукација младих у вези са сексуалним и
репродуктивним здрављем од стране
вршњачких едукатора
Peer training of the young regardingsexual
and reproductive health

МПК РС
RS MoEC

МЗСЗ РС, МПОС РС
RS MoHSW, RS
MoEC

Континуирано
Continuous

Број едкукованих младих
The number of educated
young people

5.2.2. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА
ADOLESCENTS’ HEALTH PROTECTION
5.2.2.1.

Развити мрежу центара за младе у вези са
савјетовањем о сексуалном и репродуктивном
здрављу и правима у Републици Српској
Develop a network of youth centers with a counseling
office for sexual and reproductive health and rights in
the Republic of Srpska

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МПОС РС, ФЗО;
здравствене
установе; НВО; ЈЛС
RS MoEC, HIF; Health
Institutions, NGO, JLC

2013.
2013.

Број формираних
центара за младе
The number of formed
youth centers

5.2.2.2.

Израдити и дистрибуирати публикације,
брошуре, приручнике, постере и памфлете у
вези са здравственом заштитом адолесцената
Prepare and disseminate publications, brochures,
rulebooks, posters and leaflets on adolescents’
health protections

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МПОС РС, ФЗО;
здравствене
установе; НВО; ЈЛС
RS MoEC, HIF; Health
Institutions, NGO, JLC

2013.
2013.

Број објављених публикација,
брошура, приручника,
медијских наступа
The number of published
publications, brochures,
rulebooks and media broadcasts
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Унапређење сексуалног и репродуктивног
здравља опште популације

Improvement of sexual and reproductive health
of general population

Намјерни прекид трудноће

Intentional termination of pregnancy
Intentional termination of pregnancy is an induced
and violent termination of pregnancy. If an intentional
termination of pregnancy is done in accordance with the
legislation regulating that field, it is a legal and permitted
intentional termination of pregnancy. Illegal or unpermitted termination of pregnancy is one performed contrary to
the legislation regulating that field. Intentional termination
of pregnancy is undoubtedly an issue present in all countries of the world and among women of all socioeconomic
categories. It poses a serious socio-medical problem, that is
a public health problem, as well as an economic problem,
due to increased costs in treating the direct, early or belated
complications and sterility.
In regions where contraception methods are available
and used, the total number of intentional terminations of
pregnancy has decreased significantly, but it is still present
in a considerable percentage as a family planning method
notwithstanding all the consequences and risks it bears for
the health of the woman.

Намјерни прекид трудноће представља вјештачки и
насилни прекид трудноће. Ако се намјерни прекид труд
ноће изврши у складу са важећим законским прописима
који регулишу ту област, говоримо о легалним или доз
во
љеним намјерним прекидима трудноће. Илегални
или недозвољени намјерни прекид трудноће је онај који
се изврши у супротности са важећим законским про
писима. Намјерни прекид трудноће је неспорно проб
лем присутан у свим земљама свијета и међу женама
свих социјално-економских категорија.Представља зна
чајан социјално-медицински проблем,тј. проблем јавног
здравља, али и економски проблем, усљед повећаних
трошкова у лијечењу непосредних, раних и касних ком
пликација и стерилитета.
Тамо гдје су ефективне контрацептивне методе
доступне и широко кориштене, укупан број намјерних
прекида трудноће знатно се смањио, али се и даље по
јављује у значајном проценту као метода планирања по
родице са свим посљедицама и ризицима за репродук
тивно здравље жене.
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEATH OF GENERAL POPULATION
5.3.1. НАМЈЕРНИ ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ
INTENTIONAL TERMINATION OF PREGNANCY
5.3.1.1.

Унаприједити систем квалитета
извјештавања у вези са бројем
намјерних прекида трудноће у РС
Improve the system of reporting quality
regarding the number of intentional termination of pregnancies in the RS

ИЈЗw
PHI

МЗСЗ РС, УГО РС,
здравствене установе
и АСКВА
RS MoHSW, AGO RS,
health institutions and
ACAQUIC

Континуирано
Continuous

Унапријеђен систем
квалитете извјештавања
Improved system of
reporting quality

5.3.1.2.

Израдити и спроводити СОП у вези
са намјерним прекидима трудноће
Develop and implement SOP for
intentional terminations of pregnancy

Здравствена установа
Health institution

МЗСЗ РС, УГО РС
RS MoHSW, AGO RS

2014.
2014.

Израђени СОП у вези са
намјерним прекидима трудноће
SOP for intentional termination of
pregnancies developed

5.3.1.3.

Спроводити савјетовање прије и
послије обављеног намјерног прекида
трудноће у складу са правном
легислативом
Conduct counseling prior and after
intentional termination of pregnancy
in line with the legislation

Здравствена установа
Health institution

МЗСЗ РС, УГО РС,
Комора доктора
медицине
RS MoHSW, AGO
RS, Medicine Doctors’
Chamber

Континуирано
Continuous

Број извршених савјетовања
прије и послије обављеног
намјерног прекида трудноће
The number of counseling
sessions conducted before and
after intentional terminations of
pregnancies

5.3.1.4.

Унаприједити систем контроле
примјене Закона о условима и
поступку за намјерни прекид трудноће
Improve the system of controlling
and applying the Law on Intentional
Termination of Pregnancy Conditions
and Procedure

Републичка управа за
инспекцијске послове
The Republic Inspection
Administration

МЗСЗ РС
RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број извршених инспекцијских
контрола
The number of inspection controls
performed

5.3.1.5.

Развити акредитационе стандарде
у вези са намјерним прекидима
трудноће
Develop accreditation standards for
intentional termination of pregnancy

Агенција за сертификацију,
акредитацију и унапређење
квалитета здравствене
заштите Републике Српске
(АСКВА)
The Agency for Certification,
Accreditation and Quality
Improvement of Healthcare
in the Republic of Srpska
(ACAQIC)

МЗСЗ РС, УГО РС
RS MoHSW, AGO RS

2014.
2014.

Развијени акредитациони
стандарди
Accreditation standards
developed
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Sexually transmitted diseases HIV/AIDS

Полно преносиве болести, ХИВ / АИДС

Sexually transmitted diseases (STD) are contagious
diseases transmitted via direct sexual contact from an infected onto a healthy person. According to the World Health
Organization data, the prevalence of STDs is in constant
increase due to high-risk sexual behavior, habits and ignorance.
The risk of catching a sexually transmitted disease is
highest among young people who indulge in sexual relations
early and who have a habit of changing partners frequently.
Sexually transmitted diseases pose a serious public health
problem due to its epidemiological ubiquity and multiple
complications that they cause as well as big costs incurred to
the health system for their treatment. There are numerous
STDs classified according to their causes.
HIV and AIDS are a serious global problem, as can
be seen in the the UNAIDS report from December 2009:
33.4 million people in the world have been infected with
HIV and AIDS; half of the infected population are women;
2.1 million children up to 15 years of age are suffering from
HIV and AIDS; 2.7 million new infections were registered
in 2008, 40% of whom are young people between 15 and 24
years of age; 2 million people died of HIV or AIDS related
causes.
One of the prime preconditions for reduction of the
prevalence of the HIV infection is accurate knowledge
about the routes of its transmission and familiarity with
the strategy for transmission prevention. Accurate information is the first step towards raising awareness and enabling
young people to protect themselves from the infection.
Promotion of safe sexual behavior is of crucial importance for reduction of HIV prevalence. The use of condom
during sexual intercourse, particularly with those who are

Полно преносиве болести (ППБ) су заразне бо
лести које се преносе директним полним контактом са
инфициране на здраву особу. Учесталост ППБ, према
подацима Свјетске здравствене организације, у сталном
је порасту, због високоризичних сексуалних понашања,
навика и неинформисаности.
Ризик за обољевање од полно преносивих инфек
ција је највећи међу оним младима који рано ступају у
сексуалне односе и који су склони мијењању партнера.
Полно преносиве болести представљају значајан јавно
здравствени проблем због своје епидемиолошке проши
рености и многобројних компликација које изазивају и
великих трошкова који се издвајају у здравственом сис
тему за њихово лијечење. Постоје бројне ППБ и класи
фикују се према узрочнику који их изазива.
ХИВ и АИДС су озбиљан глобални проблем,
што показује и извјештај UNAIDS-а из децембра 2009.
године: 33,4 милиона људи је обољело од ХИВ-а и
АИДС-а; половину заражене популације чине жене; 2,1
милиона дјеце у доби до 15 година је обољело од ХИВ-а
и АИДС-а; 2,7 милиона нових особа које живе са ХИВом регистровано је у 2008. години. 40% њих су млади у
доби између 15 и 24 године; 2 милиона људи је умрло од
узрока који се повезују са ХИВ-ом или АИДС-ом.
Један од најважнијих предуслова за смањење учес
талости инфекције ХИВ-ом је тачно познавање начина
његовог преношења и познавање стратегије за спреча
вање преношења. Тачна информација је први корак ка
подизању свијести и оспособљавању младих људи да се
штите од инфекције.
Промовисање сигурнијег сексуалног понашања је
од пресудне важности за смањење преваленце ХИВ-а.
Употреба кондома приликом сексуалног односа, наро
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not steady partners, is important for reducing the spreading
of HIV.
In the Republic of Srpska, so far there have been 57
registered cases of HIV/AIDS, of which 3 were registered
in 2009. By gender, most of them are men (42). Analysis of
the age shows that most of them are in the age group of 50
to 54 years of age. So far, 15 people died of AIDS in the Republic of Srpska. No mortality was registered in 2009.

чито са особама које нису стални партнери, важна је за
смањење ширења ХИВ-а.
У Републици Српској до сада је укупно регистро
вано 57 случајева ХИВ/АИДС-а, а од тога у 2009. год.
регистрована су три случаја. Према полној припадности,
од укупног броја регистрованих највећи број (42) су
особе мушког пола. Анализом регистрованих случајева
према узрасту, највећи број је у добној скупини од 50 до
54. Од посљедица АИДС-а у Републици Српској је до
сада умрло 15 лица, а у 2009. години није регистрован
ни један смртни исход.
Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEATH OF GENERAL POPULATION
5.3.2. ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ, ХИВ/АИДС
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES HIV/AIDS
5.3.2.1.

Израда приручника у вези са полно преносивим
болестима и ХИВ/АИДС-ом у општој популацији
Preparation of guidebooks about sexually
transmitted diseases and HIV/AIDS in
general population

МЗСЗ РС
RS MoHSW

Институт за јавно
здравство (ИЈЗ),
УГО РС
Public Health Institute
(PHI), RS AGO

2013.
2013.

Број урађених приручника
The number of guidebooks
prepared

5.3.2.2.

Превенц Израда приручникау вези са полно
преносивим обољењима и ХИВ-а/АИДС-ом
међу ризичним групама становништва
Preparation of guidebooks on sexually
transmitted diseases and HIV/AIDS among
risk groups of the society

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЈЗ, УГО РС
PHI, RS AGO

2013.
2013.

Број урађених приручника
The number of guidebooks
prepared

5.3.2.3.

Унаприједити систем квалитета извјештавања
полно преносивих обољења
Improve the sexually transmitted diseases
reporting system quality

ИЈЗ
PHI

УГО РС, здравствене
установе
RS AGO, health
institutions

Континуирано
Continuous

Унапријеђен систем
квалитета извјештавања
Improved reporting system quality

5.3.2.4.

Израдити Водич за лијечење полно
преносивих болести
Prepare a guidebook for treating sexually
transmitted diseases

АСКВА
ACAQIC

МЗСЗ РС, УГО РС
RS MoHSW, RS AGO

2014.
2014.

Израђен Водич за лијечење
полно преносивих болести
Prepared guidebook for treatment
of sexually transmitted diseases
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Fertility

Фертилитет

Even though fertility is a biological feature of both
genders, it is still primarily deemed female, resulting in the
fact that fertility is used to describe the reproductive state
of female population of an area. Fertility capacity of an area
however, does not encompass all the women living in it, but
just the age cohort of women between 15 and 49. Fertility
of a certain population is best expressed by its general fertility rate, which represents the ratio between the number
of newborns in a calendar year and the number of women
between 15 and 49 multiplied by 1000, and expressed in per
mils. There is also the rate of total fertility in use which represents the average number of children that a woman bears
during her reproductive years. The 2.1 rate ensures population replenishment, while the rate above 2.1 brings population growth, whereas that of below 2.1 results in a reduction
of population, on condition that there is no immigration
or emigration, that is, if their ratio is zero. Fertility is influenced by numerous biological, demographic, social, cultural
and other factors.
The total fertility rate in the Republic of Srpska in
2002 was 1.08, while in 2007 it was just 0.9 which indicates
severe depopulation. To come up with an adequate response
to the insufficient birth issue is extremely complex. Time
that is needed to reach a birthrate sufficient to replenish the
population is not measured in years but in decades, and that
endeavor is also extremely expensive, complex and timeconsuming. For that reason, to address the depopulation issue requires political agreement among all stakeholders and
institutions in the country.

Иако је плодност биолошка особина оба пола, она
се ипак првенствено веже за особе женског пола, тако
да фертилитет осликава репродуктивни модел женског
становништва на одређеном подручју. Међутим, фертил
ни капацитет једног подручја не односи се на све жене
које ту живе, него на старосну доб жена од 15 до 49 година
старости. Плодност једне популације најбоље изражава
општа стопа фертилитета, која представља однос између
броја живорођених у једној календарској години и броја
жена између 15 и 49 година старости помножен са 1000,
и изражава се у промилима. Такође, у употреби је и сто
па укупног фертилитета која представља просјечан број
дјеце коју у репродуктивном добу роди једна жена. Стопа
од 2,1 обезбјеђује обнављање становништва, стопа виша
од 2,1 доноси популациони раст, док стопа нижа од 2,1
резултира смањењем становништва, под условом да не
постоје имиграција и емиграција, односно уколико је
њихов салдо једнак нули. На фертилитет утичу бројни
биолошки, демографски, социјални, културолошки и
други фактори.
Стопа укупног фертилитета у Републици Српској
2002. године износила je1,08, а 2007. године свега 0,90,
што говори у прилог врло изражене депопулације. Пи
тање одговора за рјешавање проблема недовољног рађа
ња је изузетно сложено. Да би се достигао ниво рађања
потребан за обнављање генерација, потребно је вријеме
које се не мјери годинама већ деценијама и врло скупи,
сложени и дуготрајни захвати. Због тога је у рјешавању
проблема депопулације неопходан политички одговор
уз ангажовање свих битних институција државе.
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEATH OF GENERAL POPULATION
5.3.3. ФЕРТИЛИТЕТ
FERTILITY
Израда приручника за васпитаче, наставнике
и стручне сараднике у вртићима, основним
и средњим школама за рад у сфери
популационе едукације.
Preparation of a guidebook for educators, teachers
and other professionals in kindergartens, primary
and secondary schools to work in the sphere of
population education.

МПК РС
RS MoEC

Републички педагошки
завод; УГО РС,
МЗСЗ РС
Republic Pedagogical
Institute, RS AGO,
RS MoHSW

2014.
2014.

Израђени приручници
Guidebooks prepared

Увођење садржаја који се односе на
популациону едукацију у политике предшколских
установа, основних и средњих школа
Introduction of contents related to population
education in the policies of preschool institutions
and primary and secondary schools

МПК РС
RS MoEC

Републички педагошки
завод; УГО РС
НВО, МЗСЗ РС
Republic Pedagogical
Institute, RS AGO,
NGO, RS MoHSW

2014.
2014.

Урађени наставне политике
Teaching policies arranged

5.3.3.3.

Јачање Удружења гинеколога и опстетричара
Републике Српске (УГОРС) на активностима
које се односе на репродуктивно здравље и
проблеме фертилитета
Strengthening of the Association of Gynecologists
and Obstetricians of the Republic of Srpska (AGO
RS) in activities related to reproductive health and
fertility issues

УГО РС
AGO RS

МЗСЗ РC; Друштво
и Комора доктора
медицине
Републике Српске
RS MoHSW, Association and Chamber
of Medicine of the
Republic of Srpska

Континуирано
Continuous

Реализоване политике
УГОРС-а
Implementation of
the AGO RS policy

5.3.3.4.

Едукација адолесцената и одраслих о
правилном планирању породице
Education of adolescents and adults on
correct family planning

МЗСЗ РС
RS MoHSW

МПК РС; ФЗО РС
RS MoEC, RS HIF

Континуирано
Continuous

Број едукованих особа
Number of trained people

5.3.3.1.

5.3.3.2.
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Contraception

Контрацепција

The World Health Organization Charter and international law emphasize the fundamental human right of pairs
and individuals to freely, responsibly and without pressure
decide about the number of their children and periods of
time between births, as well as to have access to information,
education and means to do so. Family planning covers different aspects – biological, health, demographic, sociological, psychological, economic, ethical and political.
Adequate family planning is important for the health
of women and children, primarily because of: 1) prevention
of either premature or late pregnancies; 2) prolongation
of periods of time between births and 3) limitation of the
number of children.
Different methods are used in order to control the
size of the family and to reduce the number of unwanted
pregnancies which can be put under the category of contraception. Contraception, as the most purposeful method
of fertility control includes a variety of methods and means
which at some point in time preclude the natural reproduction process. An ideal contraception method should be absolutely effective and harmless both for the users and their
progeny. Even though, no ideal method of contraception
has been found so far, the existence of a large number of
contraception methods offers acceptable solutions to pairs.
Family planning research, both here and in the neighboring
countries, shows that there is a very small number of users
of modern and effective methods of contraception. These
researches also highlight a low level of information on family planning, burdened with prejudice and illusions about
modern contraception.

Повеља Свјетске здравствене организације и ме
ђународно право истичу темељно људско право пара и
појединца да слободно, одговорно и без присиле, одлу
че о броју своје дјеце и размацима између порода, те да
имају информације, образовање и средства да то учине.
Планирање породице обухвата различите аспекте –био
лошке, здравствене, демографске, социолошке, психо
лошке, економске, етичке и политичке.
Адекватно планирање породице је важно за здрав
ље жена и дјеце првенствено због: 1) спречавања труд
ноће која је прерана или прекасна; 2) продужењу перио
да између порођаја и 3) ограничења броја дјеце.
Како би се контролисала величина породице и сма
њио се број нежељених трудноћа, примјењују се бројна
средства и методе које чине контрацепцију. Према томе,
контрацепција као најсврсисходнији начин контроле
плодности, обухвата бројна средства и методе којима се
у одређеном тренутку заустављају природни процеси
репродукције. Идеално контрацепцијско средство тре
бало би да буде потпуно ефикасно и нешкодљиво како
за кориснике тако и за њихово потомство, за све лако
прихватљиво. Иако до сада није пронађено идеално
контрацепцијско средство, постојање бројних контра
цепцијских средстава и метода нуди сваком пару нај
прихватљивије рјешење. Истраживања у области пла
нирања породице, код нас и у окружењу, говоре у прилог
врло малог броја корисница савремене ефикасне кон
трацепције. Ова истраживања, такође, говоре о лошој
информисаности о планирању породице, оптерећености
предрасудама и заблудама када је у питању савремена
контрацепција.
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEATH OF GENERAL POPULATION
5.3.4. КОНТРАЦЕПЦИЈА
CONTRACEPTION
5.3.4.1.

Израдити Приручник о врстама
контрацепцијских средстава
Prepare a Manual on the types of
contraception methods

МЗСЗ РС
RS MoHSW

УГО РС, ИЗЈ
AGO RS, PHI

2013.
2013.

Израђен приручник
Manual prepared

5.3.4.2.

Едукација адолесцената о врстама и начину
кориштења контрацепцијских средстава
Education of adolescents about the types and
ways to use contraception methods

ИЗЈ
PHI

УГО РС, НВО,
МЗСЗ РС
AGO RS, NGO,
RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број едукованих адолесцената
The number of educated
adolescents

5.3.4.3.

Израдити и дистрибуирати брошуре,
постере и памфлете у вези са
савременим методама контрацепције
Prepare and disseminate brochures,
posters and pamphlets in relation to
modern contraception methods

ИЗЈ
PHI

МПОС РС, ФЗО РС;
здравствене установе,
НВО, МЗСЗ РС
RS MoEC, RS HIF;
health institutions,
NGO, RS MoHSW

2013.
2013.

Број објављених, брошура,
постера, памфлета
The number of published
brochures, posters and
pamphlets

5.3.4.4.

Израдити План промоције кориштења
савременихметода контрацепције
Prepare a plan for promotion of use of
modern contraception methods

ИЗЈ
PHI

МПОС РС, НВО,
УГО РС, медији,
маркетиншке агенције,
МЗСЗ РС
RS MoEC, NGO,
AGO RS, the media,
marketing agencies
RS MoHSW

2014.
2014.

Израђен План
Plan prepared

Унапријеђење антенаталне и постнаталне
заштите жена

Improvement of antenatal and postnatal
women’s care

Антенатална заштита трудница

Antenatal parturient women’s care
Antenatal care is care that a woman gets during pregnancy, which helps to ensure healthy outcomes for both the
woman and the baby.
All pregnant women should be provided with antenatal supervision, so as to reduce the complications to a mini-

Антенатална заштита је она заштита коју жена при
ма у току трудноће и која помаже у осигурању здравих
исхода и за жену и за новорођенче.
Све труднице би требало да буду покривене анте
наталним надзором, тако да би се компликације у труд
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mum, that is, to make perinatal mortality and morbidity as
small as possible.
Social and psychological support ought to be integral
elements of the overall supervision during pregnancy.
Antenatal supervisions are a unique opportunity for
early diagnoses and treatment of mothers and pregnancies’
diseases and complications as well as anomalies in newborns.
It is believed that all women are exposed to the risk
of complications as most complications cannot be predicted
per any type of risk. That is why all women should have the
necessary monitoring of complications specific for every
woman.
Antenatal protection should therefore be integrated
in a wider concept of general health of women and ought to
be divided among doctors of family medicine and medical
doctors, gynecology specialists and obstetricians.

ноћи свеле на минимум, односно да би перинатални
морталитет и морбидитет био што мањи.
Социјална и психолошка подршка требало би да
буду саставни елемент укупног надзора током трудноће.
Aнтенатални прегледи, представљају јединствену
прилику за рану дијагностику и третман болести и ком
пликација мајки у трудноћи, те превенцију компликаци
ја и аномалија код новорођенчета.
Сматра се да су све жене изложене ризику од комп
ликација зато што се већина компликација не може
предвидјети по било којем типу ризика. Зато све жене
треба да имају неопходни надзор над компликацијама
који је специфичан за сваку жену.
Стога, антенатална заштита треба да буду интег
рисана у шири концепт општег здравља жене и треба да
буду подијељена између доктора породичне медицине
и доктора медицине, специјалисте гинекологије и аку
шерства.

Postnatal parturient women’s care
According to data that can be found in literature, as
much as 65 percent of woman mortality is linked to pregnancy and birth and take place in the period after delivery.
The post-birth period is a period during which all
the organs that had enlarge their activity due to pregnancy
return to the state they were at before the pregnancy. This
period lasts from 6 to 8 weeks. Immediately after birth, every woman should rest in bed and should not be exposed to
hard labor so as to avoid complications after birth.
Breastfeeding is the first step towards healthy growth
and development of every child. According to World Health
Organization recommendations, breastfeeding should be
the only nutrition of infants in their first six months of life.
Advantages of breastfeeding are multiple. Mother’s milk
provides the infant with all nutrients it needs for normal

Постнатална заштита породиља
Према подацима из литературе, чак 65 одсто смрти
жена повезане су са трудноћом и порођајем и догађају се
у периоду након порођаја.
Период послије порођаја је период у коме се сви
органи, који су усљед трудноће и порођаја повећали
своју активност, враћају у стање у коме су били прије
трудноће. Овај период траје 6 до 8 недеља.Непосредно
послије порођаја, свака жена мора да мирује у постељи
и не треба да обавља тешке послове како не би дошло до
компликација након порода.
Дојење представља први корак ка здравом расту
и развоју сваког дјетета. Према препоруци Свјетске
здравствене организације, дојење треба да буде једина
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исхрана дојенчади у његових првих шест мјесеци. Пред
ности дојења су вишеструке. Мајчино млијеко дојенчету
обезбјеђује све храњиве твари које су му потребне за
правилан раст и развој. Мајчино млијеко садржи одго
варајуће количине угљених хидрата, протеина и масти, те
обезбјеђује дојенчади одговарајућу количину пробавних
протеина, витамина и хормона. И најважније од свега,
мајчино млијеко садржи важна антитијела од мајке која
помажу дјеци да се одупру инфекцијама и штите их од
болести.
Иако новорођеначко доба траје само мјесец дана,
правилна њега у том раздобљу је изузетно важна јер
је беба тада најосјетљивија према дјеловању околине.
Посебна пажња у том периоду треба да се посвети њези
пупка и коже.
Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

growth and development. Mother’s milk contains adequate
quantities of carbohydrates, proteins and fats, and provides
the infant with adequate quantities of digestible proteins,
vitamins and hormones. Even more importantly, mother’s
milk contains important antibodies from the mother which
help children fight against infections and protect them from
diseases.
Even though infancy only lasts for a month, proper
care during that period is of extreme importance since babies are the most vulnerable to the effects of the environment. Particular attention during that period needs to be
paid to navel and skin care.

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

ФЗО РС, ИЈЗ РС,
Друштво доктора,
УГО РС
RS HIF, PHI, Doctors’
Association, AGO RS

2014.
2014.

Број објављених, брошура, постера,
памфлета;
Број трудница које су обавиле три
основна ултразвучна прегледа;
Број трудница које су обавиле један од
скрининг тестова за рано откривање
генетских аномалија фетуса
The number of published brochures,
posters and leaflets;
The number of pregnant women who
went to the three elementary ultrasound
examinations;
The number of pregnant women who
went to one of the screening tests for early
detection of genetic anomalies of the fetus

5.4. УНАПРЕЂЕЊЕ АНТЕНАТАЛНЕ И ПОСТНАТАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЖЕНА
IMPROVEMENT OF ANTENATAL AND POSTNATAL WOMEN’S CARE
5.4.1. АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА ТРУДНИЦА
ANTENATAL WOMEN’S CARE
5.4.1.1.

Израдити и дистрибуирати брошуре,
постере и памфлете у вези са
подизањем свијести трудница о
значају контролисања трудноће
Prepare and distribute brochures,
posters and leaflets on how to raise
pregnant women’s awareness of
pregnancy control importance

МЗСЗ РС
RS MoHSW
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.4.1.2.

Израдити Водич за правилно
вођење трудноће
Prepare a Guidebook for regular
pregnancy management

УГО РС
AGO RS

МЗСЗ РС
RS MoHSW

2014.
2014.

Израђени Водич
Guidebook prepared

5.4.1.3.

Информисати труднице у вези са
новим методама и техникама порођаја
Inform pregnant women about new
delivery methods and techniques

Здравствене
установе
Health institutions

МЗСЗ РС, Друштво
доктора медицине
Републике Српске,
УГО РС, удружења
корисника
RS MoHSW, Association of Medical Doctors
of the Republic of
Srpska, AGO RS,
Users’ Association

Континуирано
Continuous

Број породиља које су порођене новим
методама и техникама порођаја
The number of pregnant women gave
birth with new delivery methods and
techniques

5.4.1.4.

Организовати “Школу за труднице”
(припрема за пород) при здравственим
установама / Organize a “Pregnant
women’s School” (delivery preparation)
within health institutions

Здравствене
установе
Health institutions

МЗСЗ РС, ФЗО РС,
RS MoHSW, RS HIF,

2014.
2014.

Број здравствених установа које имају
“Школу за труднице”
The number of heath institutions that have
a “Pregnant women’s school”

5.4.2. ПОСТНАТАЛНА ЗАШТИТА ПОРОДИЉА
POSTNATAL WOMEN’S CARE
5.4.2.1.

Едукација и савјетовање породиља
за вријеме боравка у болници (након
порода) / Education and counseling of
parturient women during their stay in
hospital (after delivery)

Здравствене
установе
Health institutions

МЗСЗ РС, УГО РС
RS MoHSW, AGO RS

Континуирано
Continuous

Број едукованих породиља
The number of trained parturient women

5.4.2.2.

Израда Политикe промоције дојења
Preparation of breastfeeding
promotion policy

МЗСЗ РС
RS MoHSW

Здравствене
установе, УГО РС,
Удружење педијатара
РС, Удружење
сестара РС
Health institutions, AGO
RS, RS Association of
Pediatricians, RS Association of Nurses

Континуирано
Continuous

Израђен Политика промоције дојења
Breastfeeding Promotion Policy prepared

5.4.2.3.

Израда Водича за постнаталну
његу и његу новорођенчета
Preparation of Guidebook for
postnatal and infant care

УГО РС,
Удружење
педијатара РС
AGO RS, RS
Association of
Pediatricians

МЗСЗ РС,
RS MoHSW,

2014.
2014.

Израђен Водич
Guidebook prepared
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Унапређење контроле малигних болести

Improvement of malignant disease control

Карцином дојке

Breast cancer
The problem of malignant neoplasm of reproductive
organs of women and men is a great public health concern.
Even though, strictly speaking, breast malignancies are not
part of reproductive organs, due to the importance of their
early discovery and the lead position among the women’s
malignant disease mortality, it is worthwhile to treat them
as a topic in this chapter of the Policy.
Breast cancer is the most common type of cancer in
women, with a staggering spike in incidence. What is even
more worrying is the fact that this cancer is no longer restricted to elderly population, since the age division line
keeps going down, towards younger population.
Standardized breast cancer incidence rates among
women in the Republic of Srpska have had a significant increase from 2004 (27.4 per 100,000) to (33.4 per 100,000).
Unlike those in the Republic of Srpska, standardized breast
cancer incidence rates in the European Union have had a
mild decline from 2006 (110.3 per 100,000) to 2008 (103.7
per 100,000).
Breast cancer grows slowly, but its metastases appear
early and it is not uncommon for them to exist already at
the time of diagnosis.

Проблем малигних неоплазми репродуктивних
органа код жена и мушкараца има изузетан јавноздрав
ствени значај. Иако, строго узевши, малигноми дојке не
припадају репродуктивним органима, због изузетног
значаја раног откривања и водећег морталитета унутар
малигних обољења код жена, ово обољење ће такође би
ти обрађено у овом дијелу Политике.
Карцином дојке је најчешћи облик рака код жена,
чија инциденца застрашујуће брзо расте, а посебно је за
брињавајуће што тај карцином престаје да буде болест
само старије популације, будући да се старосна граница
константно помјера наниже, ка млађој популацији.
Стандардизоване стопе инциденце од карцинома
дојке код женског пола у Републици Српској су у зна
чајном порасту од 2004. године (27,9/100.000) до 2008.
године (33,4/100.000). За разлику од Републике Српске,
стандардизоване стопе инциденце од карцинома дојке
у Европској унији су у благом паду од 2006. године
(110,3/100.000) до 2008. године (103,7/100.000).
Карцином дојке се развија споро, преко 6 до 8 го
дина, али даје ране метастазе које су неријетко присутне
већ у вријеме успостављања дијагнозе.
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Р.бр.
#

Активности/стратешки
циљеви/ политике
Activity/strategic objectives/policies

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.5. УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
IMPROVEMENT OF MALIGNANT DISEASE CONTROL
5.5.1. КАРЦИНОМ ДОЈКЕ
BREAST CANCER
5.5.1.1.

Обезбиједити едукацију и савјетовање жена
у репродуктивној доби о корисности
самопрегледа и здравих стилова живота
у превенцији карцинома дојке.
Provide training and counseling for women in
reproductive age about the usefulness of
self-examinations and healthy lifestyles in
prevention of breast cancer

ИЗЈ
PHI

МПК РС, ФЗО РС,
НВО, Џендер центар,
МЗСЗ РС
RS MoEC, RS HIF,
NGO, RS Gender
Center, RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број едукованих жена у
репродуктивној доби
The number of women
trained in reproductive age

5.5.1.2.

Успоставити и спроводити скрининг политике за
рано откривање карцинома дојке
Establish and implement screening policies for
early detection of breast cancer

ИЗЈ
PHI

ФЗО РС, УГО РС;
МЗСЗ РС
RS HIF, AGO RS;
RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број жена обухваћених скрининг
политика раног откривања
карцинома дојке
The number of established
screening policies for early
detection of breast cancer

5.5.1.3.

Формирање и јачање капацитета удружења
жена са карциномом дојки
Form and strengthen the capacities of associations
of women with breast cancer

НВО
NGO

МЗСЗ РС, ФЗО РС,
Удружење
онколога РС
RS MoHSW, RS HIF,
RS Association of
Oncologists

Континуирано
Continuous

Број удружења
The number of associations

Карцином грлића материце

Cervical cancer

Карциноми женских полних органа у Републици
Српској имају тенденцију благог пораста од 2006 до
2008. године (29,8/100.000–36,3/100.000), а значајно
учешће у структури новообољелих од малигних болести
у 2008. години имају карциноми грлића материце
(20,2/100.000).
Рак грлића материце је прогресивно обољење чи
ја еволуција траје више година. Процјењује се да је пот
ребно више од седам година за промјену почетне CIN
лезије у клинички видљив инвазивни карцином грлића
Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

There is a tendency of slight increase of woman reproductive organs’ cancer in the Republic of Srpska during the
period 2006 - 2008 (29.8/100,000–36.3/100,000), with a
significant participation of cervical cancer in the structure
of new malignant disease cases in 2008 (20.2/100,000).
Cervical cancer is a progressive disease with an evolution that spans several years. It is estimated that it takes more
than seven years for the initial CIN lesion to change into
a clinically visible invasive cervical cancer. Similar to breast
cancer, what is worrying about cervical cancer is its increas32
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материце. Слично као код рака дојке, код карциномa
грлића материцезабрињава повећање учесталостиовог
карцинома код жена млађe животне доби. У региону
Европске уније годишње се региструје око 35.000 нових
случајева рака грлића материце, а од исте болести го
дишње умре око 16.500 жена.
Узрок настанка рака грлића материце је непознат.
Многи подаци говоре о уској повезаности инфекције
HPV (Хумани Папилома Вирус) и настајања карцинома
грлића материце. У скоро 90% случајева овог обољења
код болесница доказана је инфекција хуманим папилома
вирусом.
За настанак карцинома грлића материце повећани
фактори ризика сунизаксоцијално-економски статус,
неодлазак на редовнеконтроле,рано започињање са пол
ним односима, рађање у раној доби (<20 година старос
ти), већи број порођаја (више од четири порођаја), про
мискуитетно понашање, пушење.
Р.бр.
#

Активности/стратешки
циљеви/ политике
Activity/strategic objectives/policies

ing incidence among younger women. In the European
Union region some 35,000 new cases of cervical cancer are
registered every year, while some 16,500 women die from it
annually.
The cause of cervical cancer is unknown. Numerous
data hint a close correlation between the HPV (Human
Papillomavirus) infection and occurrence of cervical cancer. In as many as 90% cases of this disease, the patients have
been found to be infected with the human papillomavirus.
Increased risk factors for the occurrence of cervical
cancer are: low socio-economic status, erratic controls, early
commencement of sexual relations, early-age deliveries (<20
years of age), large number of births (more than four), promiscuous behavior, smoking.

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.5.2. КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
CERVICAL CANCER
5.5.2.1.

Едукација адолесцената о значају превенције
карцинома грлића материце
Educating adolescents about the importance of
prevention of cervical cancer

ИЗЈ
PHI

ФЗО РС, УГО РС, Републички
педагошки завод, МЗСЗ РС
RS HIF, AGO RS, The Republic
Pedagogical Institute, RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број едукованих
адолесцената
The number of
educated adolescents

5.5.2.2.

Успоставити и спроводити скрининг политике
раног откривања карцинома грлића материце
Establish and implement screening policies for early
detection of cervical cancer

ИЗЈ
PHI

ФЗО РС, УГО РС, МЗСЗ РС
RS HIF, AGO RS, RS MoHSW

Континуирано
Continuous

Број жена обухваћених
скринингом
The number of women
covered by screening

5.5.2.3.

Формирање и јачање капацитета удружења
жена са карциномом грлића материце
Forming and strengthening the capacities of associations of women with cervical cancer

НВО
NGO

МЗСЗ РС, ФЗО РС, Удружење
онколога РС
RS MoHSW, RS HIF, RS
Association of Oncologists

Континуирано
Continuous

Број удружења
The number of
associations

Политика за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у РС (2012–2017. год.)

33

The Republic of Srpska sexual and reproductive health improvement policy (2012-2017)

Карцином тестиса

Testicular cancer

Тумори тестиса чине од 1% до 1.5% малигнома
мушке популације, односно од 4% до 10% свих тумора
ургогениталног тракта (1-3). Тумори тестиса сe најчешће
јављају код мушкараца животне доби од 15 до 34. године.
Број новообољелих од карцинома тестиса је у бла
гом порасту у Републици Српској од 2,9/100.000 (2004.
године) до 6/100.000 (2007. године).
Тумори тестиса показују одличну стопу изљечења
(око 95%), уколико се открију у раном стадијуму болести.
Главни фактори који доприносе успјешном лијечењу су
адекватна процјена стадијума болести у вријеме пос
тављања дијагнозе, адекватан рани третман базиран на
мултидисциплинарном приступу који укључује систем
ску хемиотерапију, радиотерапију и хирургију, те веома
стриктно праћење пацијената у посттерапијском пе
риоду.

Р.бр.
#

Активности/стратешки
циљеви/ политике
Activity/strategic objectives/policies

Testicular cancers make from 1% to 1.5% of malignancies among male population, that is from 4% to 10% of all
urogenital tract tumors (1-3). Testicular tumors usually appear in men from 15 to 34 years of age.
The number of new cases of testicular cancer has had a
slight increase in the Republic of Srpska, from 2.9/100,000
cases (2004) to 6/100,000 (2007).
Testicular tumors have an excellent rate of healing
(around 95%), if they are discovered at an early stage of the
disease. The main factors contributing to a successful treatment are an adequate estimation of the stage of the disease
at the time the diagnosis is made, adequate early treatment
based on a multidisciplinary approach including a systemic
chemotherapy, radiotherapy and surgery, as well as very
strict monitoring of the patient during the postoperative
period.

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.5.3. КАРЦИНОМ ТЕСТИСА
CERVICAL CANCER
5.5.3.1.

Едукација професионалаца будућих едукатора
Израдаводича за едукацију професионалаца
Educating professionals – future trainers,
preparation of guidebooks for educating
professionals

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ФЗО РС, Удружење уролога
РС, Удружење онколога РС
RS HIF, RS Association of
Urologists, RS Association
of Oncologists

Континуирано
Continuous

Број едукованих
професионалаца;
Урађени водичи
The Number of educated
professionals,
Guidebooks prepared

5.5.3.2.

Едукација критичне популације мушкараца
(средњошколци, студенти и мушкарци до 40.
године), Израда брошуре за едукацију
Education of the risk population – men (high school
pupils, students and men up 40 years of age),
preparation of education brochures

МЗРС
RS MoHSW

ФЗО РС, Удружење
уролога РС, Удружење
онколога РС
RS HIF, RS Association of
Urologists, RS Association
of Oncologists

Континуирано
Continuous

Број едукованих
мушкараца,
Урађене брошуре
The number of
educated men,
Brochures prepared
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Истраживање, мониторинг и евалуација

Research, monitoring and evaluation

У Републици Српској не постоји јединствена база
података о стању сексуалног и репродуктивног здравља.
Праћење стања путем стандардних евиденција и
извјештавања основ је за стварање јединствене базе по
датака о стању сексуалног и репродуктивног здравља.
Основни недостаци у овој области су:
■■ Непостојање квалитетног извјештавања
здравствених установа према Институту за јавно
здравље о стању сексуалног и репродуктивног
здравља;
■■ Непостојање дјелотворног вертикалног и
хоризонталног тока информација између и у
оквиру институција;
■■ Неадекватна анализа и употреба постојећих
резултата мониторинга и евалуације;
■■ Непотпуна израда и дистрибуција резултата
мониторинга и евалуације на координисан и
интегрисан начин.
Р.бр.
#

Активности
Activity

There is no comprehensive database on the state of
sexual and reproductive health.
Monitoring of the situation via common registries and
reporting is the basis for the creation of a comprehensive database on the state of sexual and reproductive health.
The main deficiencies in this field are:
■■ Lack of quality reporting from health institutions
towards the Public Health Institute on the state of
sexual and reproductive health;
■■ Lack of efficient vertical and horizontal flow of information between and within institutions;
■■ Inadequate analysis and use of the existing results of
monitoring and evaluation;
■■ Incomplete preparation and distribution of results
of monitoring and evaluation in a coordinated and
integrated fashion.

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.6. ИСТРАЖИВАЊА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
RESEARCH, MONITORING AND EVALUATION
5.6.1. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ПУТЕМ ИСТРАЖИВАЊА И СТАНДАРДНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА
MONITORING OF THE STATE OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH VIA RESEARCH AND COMMON DATABASES
5.6.1.1.

Спровођење и подршка истраживању у
области сексуалног и репродуктивног здравља
Implementation and support to research in
the field of sexual and reproductive health

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЗЈ, здравствене
установе, ФЗО РС
PHI, health institutions,
RS HIF

Континуирано
Continuous

Редовна средства
Regular tools

5.6.1.2.

Израда сета индикатора за праћење стања
сексуалног и репродуктивног здравља.
Develop a set of indicators for monitoring
the state of sexual and reproductive health.

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЗЈ, здравствене
установе, ФЗО РС
PHI, health institutions,
RS HIF

2016.
2016.

Редовна средства
Regular tools
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Р.бр.
#

Активности
Activity

Одговорни за
спровођење
Implementers

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation period

Индикатори
Indicators

5.6.1.3.

Формирање јединствене базе података о стању
сексуалног и репродуктивног здравља.
Formation of a comprehensive database on
the state of sexual and reproductive health

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЗЈ, здравствене
установе, ФЗО РС
PHI, health institutions,
RS HIF

2016.
2016.

Редовна средства
Regular tools

5.6.2. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF THE MONITORING AND EVALUATION SYSTEM
5.6.2.1.

Унапређење механизама за сарадњу и координацију
између партнерских организација у процесу
прикупљања и евиденције података. / Improvement
of mechanisms for cooperation and coordination among
partner organizations in preparing and registering the data

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЗЈ, здравствене
установе, ФЗО РС
PHI, health institutions,
RS HIF

Континуирано
Continuous

Редовна средства
Regular tools

5.6.2.2.

Едукација и тренинг кључних учесника у систему
мониторинга и евалуације.
Education and training of stakeholders in
the monitoring and evaluation system.

МЗСЗ РС
RS MoHSW

ИЗЈ, здравствене
установе, ФЗО РС
PHI, health institutions,
RS HIF

Континуирано
Continuous

Редовна средства
Regular tools

Финансирање

Financing

За реализацију циљева дефинисаних овом поли
тиком, а у складу с Оперативним планом за реализацију
Политике, користиће се постојећа финансијска средства
из буџета надлежних министарстава (Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ми
нистарство просвјете и кулуре Републике Српске, Ми
нистарство породице, омладине и спорта Републике
Српске). Додатни извор финансирања су међународни
фондови и институције, домаћи донатори (појединци и
организације) и други расположиви начини прикупљања
финансијских средстава.

In order to accomplish the objectives defined in this
policy, and in accordance with the Operative Plan for the
Policy Implementation, the existing funds from the line
ministries’ budgets (the Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska, the Ministry of Education
and Culture of the Republic of Srpska, the Ministry of Family, Youth and Sports of the Republic of Srpska) will be used.
Additional source of financing are international funds and
institutions, local donors (individuals and organizations)
and other available ways of collecting financial resources.

Operative plan

Оперативни план

Operative plans for the implementation of the Policy
will be adopted by the Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska, the Ministry of Education

Оперативне планове за реализацију Политике до
нијеће Министарство здравља и социјалне заштите Ре
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and Culture of the Republic of Srpska, the Ministry of Family, Youth and Sports of the Republic of Srpska in the coming period for separate policy activities. Coordination will
be set at the level of these ministries in order to implement
individual objectives that they have in common.

публике Српске, Министарство просвјете и кулуре Ре
публике Српске, Министарство породице, омладине и
спорта Републике Српске у наредном времену за поједи
не политичке активности. На нивоу ових министарстава
успоставиће се координација активности у реализацији
појединих заједничких циљева.

Minister
Prof. Ranko Skrbic, Ph.D.

Mинистар
Проф. др Ранко Шкрбић

Pursuant to Article 43 of the Law on the Government
of the Republic of Srpska (“Official Gazette of the Republic
of Srpska”, number: 118/08), the Government of the Republic of Srpska adopted a decision at the___ session held
on _______2012, as follows:

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Репуб
лике Српске, (“Службени гласник Републике Српске“
број 118/08), Влада Републике Српске на ___. сједници
одржаној _______ 2012. године, доноси

DECISION
to adopt the Republic of Srpska Sexual and Reproductive Health Improvement Policy (2012-2017)

ОДЛУКУ
о усвајању Политике за унапређење сексуалног и
репродуктивног здравља у Републици Српској (20122017. године)

I
The Republic of Srpska Sexual and Reproductive
Heal
th Improvement Policy is adopted for the period
(2012-2017).

I
Усваја се Политика за унапређење сексуалног и
репродуктивног здравља у Републици Српској за пери
од (2012-2017. године).

II
The Ministry of Health and Social Welfare, the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Family,
Youth and Sports are put in charge of implementing the
Policy.

II
За реализацију Одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете
и културе, Министарство породице, омладине и спорта.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав
љивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

III
This decision comes into force on the eighth day of
its promulgation in the “Official Gazette of the Republic of
Srpska”.

Број: 04/1-012-2Датум:

Number: 04/1-012-2Date:

/12

Предсједник Владе
Александар Џомбић
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Prime Minister
Aleksandar Dzombic

The Republic of Srpska sexual and reproductive health improvement policy (2012-2017)

Политика за унапређење сексуалног и
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Министарство здравља и социјалне заштите
Издавач

Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске
Тираж

1000
Мјесто и година издавања

Бања Лука
2012
Дизајн

CGM design
Бања Лука

Министарство здравља и социјалне заштите
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
тел. + 387 51 339 475, факс. + 387 51 339 658
e-mail: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
Design and printing of this publication has been made possible by the
XY Association, through the project “Joint forces for a bigger public
responsibility and civil society strengthening” and the World Vision,
through the project “Nourishment and health of children, pregnant
woman and mothers”.
Дизајн и штампање ове публикације су омогућили Асоцијација
XY, кроз пројекат “Заједничким снагама за већу јавну одговорност
и јачање цивилног друштва” и организација World Vision, кроз
пројекат “Исхрана и здравље дјеце, трудница и мајки”.

