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Сажетак
Циљ рада је анализа здравственог ста

ња становништва на територији Града 
Крагујевца ради идентификације приори
тетних здравствених проблема.

Као извор података коришћени су 
Изве штаји о обољењима, стањима и по
вредама Службе за здравствену за штиту 
пред школске деце, Службе за здрав ствену 
заштиту школске деце, Слу жбе за здрав
ствену заштиту одраслог ста новни штва 
и Службе за здравствену за штиту жена 
Дома здравља Крагујевац за 2015. годину.

На територији Града Крагујевца водећи 
узрок оболевања код деце предшколског и 
школског узраста су болести система за 
дисање. У структури морбидитета код 
одраслог становништва доминирају бо
лести система крвотока и болести система 
за дисање, а повишени крвни притисак као 
појединачно обољење, док су у популацији 
жена најзаступљеније болести мокраћно
полног система.

Кључне речи: здравствено стање, мо
рби дитет, Град Крагујевац.

Summary
The aim of this study is to analyze the health 

status of the population in the City of Kragu
jevac in order to identify priority health prob
lems.

As a source of data, we used the reports 
about diseases, conditions and injuries formed 
for year 2015. in the institutions of the Health 
centre in Kragujevac: Dispensary for the 
health care of preschool children, Dispensary 
for the health care of school children, Dispen
saries for the health care of adult population 
and Dispensary for Women’s health.

On the territory of Kragujevac, leading 
cause of morbidity in children of preschool 
and school age are diseases of the respiratory 
system. Cardiovascular diseases and respira
tory diseases dominate in the structure of mor
bidity in the adult population, as well as high 
blood pressure as a single disease, while in the 
female population the most common are dis
eases of urinary tract.

Key words: health status, morbidity, Kragu
jevac.
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УВОД

Здравствено стање становништва 
пред ставља опис и/или мерење 
здра вља појединца, групе или це

ло  купне популације према прихваћеним 
станда рдима уз помоћ здравствених инди
катора или прецизније то је стање здравља 
особе или становништва процењено у 
одно су на општи морбидитет, морбидитет 
од одре ђених болести, инвалидност, 
антро по метрију, мере морталитета, пока
за теље функционалног статуса и ква ли
тета живота. Пред ставља основу за обје
ктивну иден тификацију приоритета, сти му
лисање акција или преиспитивање циљева 
здравствене политике, стратегија и техно
логија у здравственој заштити. Здрав ствено 
стање стано вништва представља важан по
казатељ потенцијала једног друштва као 
и функцио нисања здравствене заштите и 
орга низације здравствене службе.(1)

Морбидитет (оболевање) је најва жнији 
показатељ здравственог стања ста но
вништва, јер даје увид у учесталост обо
левања и онеспособљеност становни штва. 
Као јединица посматрања се узима оболело 
лице, обољење, епизоде болести.(2) За по
требе овог рада анализиран је морбидитет 
ре гистрован у примарној здравственој за
штити на територији Града Крагујевца.

ЦИЉ РАДА
Циљ рада је анализа здравственог стања 

становништва Града Крагујевца ради иден
тификације приоритетних здрав стве них 
проблема у циљу предузимања мера за њи
хово решавање.

МЕТОД РАДА
Као извор података коришћени су Изве

штаји о обољењима, стањима и повредама 
Службе за здравствену заштиту предшколске 
деце, Службе за здравствену заштиту школ
ске деце, Службе за здравствену заштиту 
одра слог становништва и Службе за здрав

ствену заштиту жена Дома здравља Кра
гујевац. Урађена је анализа здравственог 
стања становништва са територије Града 
Крагујевца за 2015. годину. Резултати су 
приказани табеларно.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Циљ здравствене заштите деце је очување 

и унапређење здравља деце, праћење 
њиховог раста и развоја, рано откривање 
фактора ризика и спречавање развоја 
ризика по здравље деце. Здравствено стање 
деце предшколског узраста је од изузетног 
значаја за целокупно друштво. Заштити 
здравља ове популационе групе посвећује 
се посебна пажња не само због посебне 
осетљивости на дејство различитих фактора 
који могу угрозити њихово здравље већ и 
због чињенице да лоше здравље и нездрави 
стилови живота у детињству могу имати 
за последицу лоше здравље током читавог 
живота, што за друштво носи здравствене, 
финансијске и социјалне последице.(1)

У Крагујевцу учешће популације 
деце узраста 0–6 година у укупном броју 
становника износи 8%. У примарној здрав
ственој заштити предшколске деце на 
територији Града Крагујевца регистровано 
је у 2015. години 82.125 обољења. Пет 
најучесталијих група болести су болести 
система за дисање са 51,9%, фактори који 
утичу на здравствено стање и контакт са 
здравственом службом са 15,8%, болести 
ува и мастоидног наставка са 7,2% и сим
птоми, знаци и патолошки клинички и ла
бо раторијски налази 5,9% (Табела 1).
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Водеће дијагнозе у групи болести си
стема за дисање су акутно запаљење 
ждрела и крајника (39,9%) и инфекције 
горњих респираторних путева (32,1%). То 
су болести кратког тока, добре прогнозе и 

без већег социјалномедицинског значаја. 
Болести средњег ува и болести мастоидног 
наставка је најучесталија дијагноза из 
групе болести ува и мастоидног наставка са 
заступљеношћу 95,2% (Табела 2).

Табела 1. Водеће групе болести у примарној здравственој заштити предшколске деце на 
територији Града Крагујевца у 2015. години.

Табела 2. Водећа обољења у примарној здравственој заштити предшколске деце на територији 
Града Крагујевца у 2015. години.

Популационој групи школске деце и 
омладине припадају школска деца узраста 
од 7 до 14 година и школска омладина 
(адо лесценти) од 15 до 19 година. Пе риод 
школовања карактеристичан је по психо

физичком расту и сазревању, ва спи тању и 
социјализацији. Школска деца и омладина 
се према показатељима здра вља сматрају 
нај здравијом од свих осталих старосних ка
тегорија. Међутим, овај живо тни период је 
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карактеристичан по убрзаном сексуалном 
и психосоцијалном развоју и опасности за 
формирање различитих ри зичних понашања 
која могу да угрозе здра вље у датом тренутку 
или касније у животу.(3)

Школска деца и омладина су заступљени 
са 14,2% у укупној популацији Града Кра
гујевца,. У морбидитету школске деце на 
територији Града Крагујевца, у 2015. години, 
најчешће су болести система за дисање и 
чине више од половине (53,6%) укупног 
морбидитета. Водећа дијагноза у овој 
групи болести је акутно запаљење ждрела 

и крајника, која чини 51% свих дијагноза 
болести система за дисање. Инфекције 
горњих респираторних путева налазе се на 
другом месту, а међу водећим дијагнозама 
је акутни бронхитис и бронхиолитис. Ово 
су акутне болести, кратког тока, добре 
прогнозе без већег социјалномедицинског 
значаја. Болести коже и поткожног ткива 
(5,6%) налазе се на другом месту, док су 
на трећем месту у укупно регистрованом 
морбидитету ове популационе групе по
вреде, тровања и последице деловања спо
љ них фактора са 4,5% (Табела 3 и 4).

Табела 3. Водеће групе болести у примарној здравственој заштити школске деце и омладине на 
територији Града Крагујевца у 2015. години.

Табела 4. Водећа обољења у примарној здравственој заштити школске деце и омладине на 
територији Града Крагујевца у 2015. години.
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Популационој групи одраслог стано
вништва припада целокупно становништво 
старије од 19 година. У Крагујевцу, одрасло 
становништво, односно становништво ста
рије од 19 година, учествује са 76,8% у 
укупном становништву Града. У структури 
одраслог становништва карактеристично 
је повећање учешћа старијих добних група 
годинама уназад, при чему учешће старијих 
од 65 година у укупној популацији Града 
износи 18,5%. У примарној здравственој 
заштити одраслог становништва на те
риторији Града Крагујевца у 2015. години 
регистровано је укупно 307.265 обољења. 
Водеће место у структури морбидитета 
заузимају болести респираторног система 
са 18%. Водеће дијагнозе у овој групи 
болести су акутно запаљење ждрела и 
крајника са 43%, акутни бронхитис и 
бронхиолитис 16,2% и инфекције гор
њих респираторних путева 14%. На дру

гом месту налазе се болести система за 
крвоток са заступљеношћу у укупном 
мо рбидитету од 17,7%, које, као и друге 
хро ничне масовне незаразне болести са 
прогредијентним током, често доводе до 
апсентизма, инвалидитета и скраћења 
дужине квалитетног живота. Водећа ди
ја гноза унутар ове групе је хипертензија 
са учешћем од 63,1%. Фактори који ути
чу на здравствено стање и контакт са 
здрав ственом службом налазe се на тре
ћем месту са учешћем од 10%. Болести 
мишићнокоштаног система и везивног 
ткива заступљени су са 7,9% случајева 
у морбидитету службе опште медицине. 
Гру па болести мокраћнополног система 
налази се на петом месту са учешћем од 
7,2%. Унутар ове групе запаљење мокра ћне 
бешике са учесталошћу од 64,4% је нају
честалија дијагноза код одраслог ста но
вништва (табеле 5 и 6).

Табела 5. Водеће групе болести у примарној здравственој заштити одраслог становништва на 
територији Града Крагујевца у 2015. години.
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Слични резултати нашим нађени су и у 
нашем окружењу. У Поморавском округу 
у ванболничком морбидитету код деце 
предшколског и школског узраста до ми
нирају болести система за дисање са засту
пљеношћу 65,2% односно 62,3%, док код 
одраслих доминирају болести система за 
крвоток са учешћем од 21,2%.(4)

Здравље жена је од посебне важности 
због велике осетљивости ове популационе 
групе и због чињенице да жене брину о соп
ственом здрављу, али и о здрављу своје деце, 
родитеља и осталих чланова породице. 
Уна пређивање здравља и квалитета живота 
жена се позитивно одражава на целокупну 
по родицу. Женско здравље укључује емо
циону, социјалну и физичку добробит и 
одре ђено је социјалним, политичким и еко

номским контекстом у коме жена живи, као 
и биолошким својствима. Здравље жене 
није само њен лични проблем, већ и про
блем сваког појединачног друштва и међу
народне заједнице.(5)

Удео укупног броја жена старијих од 15 
го дина на територији Града Крагујевца, 
изно си 24,6% док је удео жена фертилног 
доба, односно жена од 15 до 49 година, у по
пу лацији Града Крагујевца 17%.

У примарној здравственој заштити жена 
на територији Града Крагујевца у 2015. 
години, више од половине укупног мо
рби дитета (63,9%) чини група болести 
мо краћнополног система. Фактори који 
утичу на здравствено стање и контакт са 
здравственом службом заступљени су са 
25,9%, док је са 4,3% заступљена група 

Табела 6. Водећа обољења примарној здравственој заштити одраслог становништва на 
територији Града Крагујевца у 2015. години.
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болести – трудноћа, рађање и бабиње. Нај
значајнију групу због хроничног тока, мо
гућности секундарне превенције и високог 

учешћа у морталитету, чине тумори чије је 
учешће у укупном ванболничком морби
дитету жена 3% (табеле 7 и 8).

Табела 7. Водеће групе болести у примарној здравственој заштити жена на територији Града 
Крагујевца у 2015. години.

Табела 8. Водећа обољења у примарној здравственој заштити жена на територији Града 
Крагујевца у 2015. години.

ЗАКЉУЧАК
На територији Града Крагујевца водећи 

узрок оболевања код деце предшколског 
и школског узраста су болести система 
за дисање. У структури морбидитета код 
одраслог становништва доминирају болести 
система крвотока и болести система за 

дисање, а повишени крвни притисак као 
појединачно обољење; док су у популацији 
жена најзаступљеније болести мокраћно
полног система. Са циљем унапређења 
здра вља становништва Града неопходно је 
интензивирање промотивнопревентивних 
мера и активности.
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