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Obraćanje potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika Hrvatskoga 

sabora akademika Željka Reinera na obilježavanju 12. Dana mimoza i Nacionalnog 

dana borbe protiv raka vrata maternice, 19. siječnja 2019., Cvjetni trg, Zagreb 

 

Poštovani primariusu Eljuga, uvaženi visoki gosti, organizatori i uzvanici, 

iznimno mi je drago što sam danas uz vas na 12. hrvatskom Danu mimoza i  Nacionalnom 

danu borbe protiv raka vrata maternice, kojim započinje 13. europski tjedan prevencije raka 

vrata maternice. 

 

Hvalevrijedan cilj ove javnozdravstvene akcije je podizanje svijesti javnosti, a posebice žena, 

o važnosti redovitih ginekoloških pregleda, cijepljenju protiv HPV-a te brizi za vlastito 

intimno zdravlje, kako bismo zahvaljujući preventivnim mjerama smanjili smrtnost od ove 

zloćudne bolesti. Stoga je iznimno važno što kvalitetnije i što više informirati žene svih 

dobnih skupina o mogućnostima prevencije raka vrata maternice.  Promocija zdravlja i 

prevencija bolesti spašava živote i ujedno štedi, jer liječenje je ponekad iznimno skupo. Ako 

uspijemo spriječiti bolest, spasili smo puno života, a time i puno osmijeha, zagrljaja, stupova 

sigurnosti – sve ono što naše majke, sestre, bake i kćeri jesu. 

 

Cvijet mimoze izabran je za simbol borbe protiv raka vrata maternice jer mimoza u mnogim 

kulturama simbolizira ženu, slobodu, emancipaciju i osjećajnost, a samim time što cvjeta u 

ledenim uvjetima pokazuje i snagu i otpornost koju bi svaka žena trebala imati kad je u 

pitanju vlastito zdravlje. 

Proteklih je godina Republika Hrvatska postigla značajne rezultate u smanjenju smrtnosti od 

ove bolesti, zahvaljujući zalaganju stručnjaka za smanjenje broja i ranu dijagnostiku 

zloćudnih tumora. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Republici 

Hrvatskoj su tijekom 2017. godine od zloćudnih bolesti ukupno umrle 13 964 osobe, odnosno 

396 osoba manje nego godinu dana ranije. Nadam se da će ovakve akcije u budućnosti imati 

još veći odjek u javnosti. 

 

Obilježavanje Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice kao i Nacionalnog dana 

prevencije - Dana mimoza, još je jedna prilika da se svi zajedno podsjetimo na važnost brige o 

zdravlju te potrebu odaziva u Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. 

Uvođenjem programa Republika Hrvatska se svrstala u skupinu zemalja koje očuvanje i 

unaprjeđenje zdravlja svojih žena provode na jednoj visokoj razini. 

Hvala na pozornosti. 


