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Пројекат Унапређење националног програма за рано откривање рака дојке у Републици
Србији отворио је креативни конкурс за најбољи слоган и постер у сарадњи са
Министарством здравља Републике Србије и Институтом за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”. Креативни конкурс спроводе Јапанска агенција за међународну
сарадњу, Министарство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”. Конкурс је подељен у две категорије: •за ученике VIII
разреда, средњошколце и студенте, и •за одрасле особе старије од 18 година. Тема је
подизање свести о важности скрининга и раног откривања ове опаке болести. Грађани
ће креативне предлоге моћи да пошаљу до 20. октобра 2018. на следеће мејл адресе, у
зависности од категорије за коју аплицирају: konkurs.poster@gmail.com (за постер) и
slogan.konkurs@gmail.com (за слоган). Конкурс ће бити отворен за све, без обзира на
занимање. Додатне информације се налазе на Facebook страни “Pink Ribbon Serbia”.У
Јапану сваког октобра Јапанско удружење за борбу против рака организује догађај под
именом Pink Ribbon Festival (Фестивал розе траке), што је једна од активности за
промоцију превенције рака дојке. Овај догађај се одржава од 2003. године и до сада
броји 18 дешавања. Јапанско удружење за борбу против рака прикупило је преко 700
предлога постера и 15.000 слогана само прошле године. Ово дешавање састоји се од
три догађаја: трибине, јавне шетње и креативног такмичења. Јапанско удружење за
борбу против рака ради на подизању нивоа свести о овој болести, на мотивисању
становништва за одлазак на скрининге и пружа подршку пацијентима. Стопа
преживљавања ове опаке болести у Јапану је 10 година, али уколико се рак открије у
раној фази око 90% жена може да се излечи. Међутим, уколико се открије касно, стопа
преживљавања спушта се на 15%. За рано откривање рака дојке кључни су редовни
мамографски прегледи. Уз подизање свести јавности може се повећати број жена у
Србији код којих се карцином открива у раној фази, уколико су прошле мамографски
преглед.Овај пројекат организује Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA) у
сарадњи са Министарством здравља Републике Србије и уз подршку Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, с циљем да побољша постојећи
Национални програм за рано откривање рака дојке.
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