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РЕ ЦЕН ЗИ ЈА РУ КО ПИ СА
„РЕЧ НИК РЕ ПРО ДУК ТИВ НОГ 

ЗДРА ВЉА”
На кон ана ли зе тек ста, кao ре цен зент реч

ни ка, под но сим сле де ћи из ве штај:

а) По да ци о ауто ри ма:
У из ра ди ове пу бли ка ци је уче ство ва ло је 

пе то ро ауто ра из раз ли чи тих обла сти, ис так
ну тих струч ња ка и на став ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, од но сно ги не ко ло
ги је и аку шер ства, пси хо ло ги је, со ци јал не 
ме ди ци не, уро ло ги је и епи де ми о ло ги је.

б) По да ци о де лу:
Пу бли ка ци ја „Реч ник ре про дук тив ног здра

вља” слу жи да би се да ла об ја шње ња за нај
че шће пој мо ве ко ји се ко ри сте у до ме ну ре
про дук тив ног здра вља. Реч ник об у хва та пре
ко две сто ти не нај че шће ко ри шће них тер ми
на ко ји су ја сно и кон ци зно об ја шње ни.
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в) При каз де ла:
У овом ру ко пи су об ја шње на је ве ћи на од

ред ни ца ре ле вант них за тер мин ре про дук
тив но здра вље, по пут оп ште со ци јал них (у 
ве зи са пој мо ви ма род и род на рав но прав
ност), прав них (сек су ал не и ре про дук тив не 
сло бо де и пра ва), пси хо сек су ал них (сек
су ал ни иден ти тет, сек су ал на ор јен та ци ја, 
нор мал но и по ре ме ће но сек су ал но функ
ци о ни са ње и др.), со ци јал номе ди цин ских 
(оп ште и сек су ал но здра вље, сек су ал на 
еду ка ци ја, пла ни ра ње по ро ди це и др.) и 
епи де ми о ло шких (пе ри од ин ку ба ци је и 
про зо ра, сек су ал но пре но си ве ин фек ци је, 
ри зич на по на ша ња). Ве ли ки број пој мо ва 
од но си се на би о ло шки аспект ре про дук
тив ног си сте ма и да је по ја шње ње жен ских 
и му шких ре про дук тив них ор га на, фи зи о
ло ги ју ре про дук тив ног си сте ма, нај че шћа 
па то ло шка ста ња у ве зи са по ме ну тим си
сте мом у адо ле сцен ци ји и од ра слом до бу; 
за тим по сле ди це сек су ал не ак тив но сти у 
адо ле сцен ци ји, и ме ре очу ва ња и уна пре
ђе ња ре про дук тив ног здра вља, укљу чу ју ћи 
и раз ли чи те ме то де кон тра цеп ци је. 

г) Оце на ква ли те та де ла:
С об зи ром на то да је ре про дук тив но 

здра вље ве о ма ши рок и ви ше зна чан по јам, 
ве ћи на тер ми на мо же да се раз ма тра с раз
ли чи тих аспе ка та, а ауто ри су то успе шно 
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и ура ди ли. Из не ти ста во ви ускла ђе ни су с 
нај но ви јим на уч ним и струч ним са зна њи
ма, и пот кре пље ни су ли те ра ту ром ко ја је 
нај ве ћим де лом об ја вље на у по след њих 
пет го ди на. Об ја шње ње пој мо ва је си сте
ма тич но и у оп ти мал ном оби му из ло же ни 
су бит ни са др жа ји. Ру ко пис је на пи сан ја
сним, јед но став ним и ра зу мљи вим сти лом, 
уз ко рек тан пра во пис и при хва тљив сте пен 
ко ри шће ња стра них ре чи и из ра за. Пу бли
ка ци ја „Реч ник ре про дук тив ног здра вља” 
ори ги на лан је ру ко пис, и пр ви на срп ском 
је зи ку по све ћен уна пре ђе њу зна ња мла дих 
љу ди и еду ка то ра за област сек су ал ног вас
пи та ња уче ни ка.

д) Струч но-на уч на оце на:
Ре цен зент сма тра да је са др жај ру ко пи

са, за сно ван на ко ри шће њу са вре ме не ме
ди цин ске ли те ра ту ре, си сте ма ти чан, пре
гле дан и да на ја сан на чин об ра ђу је број
не и ра зно вр сне пој мо ве ко ји су ва жни у 
здрав стве новас пит ном ра ду са мла ди ма у 
обла сти сек су ал не еду ка ци је или вас пи та
ња за без бед но сек су ал но и ре про дук тив но 
по на ша ње. „Реч ник ре про дук тив ног здра
вља” да је ве о ма зна ча јан до при нос стре
мље њу да се кроз уна пре ђе ње зна ња, ста
во ва и по на ша ња мла дих до при не се очу ва
њу плод но сти и по бољ ша њу де мо граф ских 
по тен ци ја ла.
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Об ра ђе ни пој мо ви из ло же ни у овој пу
бли ка ци ји на пи са ни су на ви со ком струч
ном и пе да го шком ни воу. Сто га ре цен зент 
пред ла же да се ру ко пис „Реч ник ре про дук
тив ног здра вља” усво ји без ис прав ки.

Ре цен зенткиња,
Др сц. мед. Ка та ри на Се длец ки,  

спе ци ја ли сткиња ги не ко ло ги је и аку шер ства,  
На чел ница Ре пу блич ког цен тра за  

пла ни ра ње по ро ди це  
Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке 
и де те та Ср би је „Др Ву кан Чу пић”, Бе о град

У Бе о гра ду, 19. но вем бра 2013. го ди не 



ПОЈАШЊЕЊЕ
Ра ди лак шег сна ла же ња ме ђу пој мо ви ма, 

бо је ис пред ре чи озна ча ва ју област у ко јој 
се онe нај че шће по ја вљу ју. То су:

–  оп шти пој мо ви о здра вљу и здрав стве
ном вас пи та њу;

–  ме ђу људ ски од но си и ве шти не ко му ни
ка ци је;

–  ана то ми ја пол них ор га на, пу бер тет, ре
про дук ци ја и труд но ћа;

–  сек су ал ност чо ве ка, сек су ал но пре но
си ве ин фек ци је, ри зич на по на ша ња, 
по ре ме ћа ји ге ни тал них ор га на, оп ште
со ци јал ни пој мо ви.
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Абор тус
Или по ба чај, озна ча ва пре кид труд
но ће укла ња њем фе ту са од но сно ем
бри о на из ма те ри це пре ње го ве спо
соб но сти за жи вот у спољ ном све ту. 
По ба чај мо же на ста ти спон та но, због 
ком пли ка ци ја у труд но ћи, или мо
же би ти иза зван. Иза зва ни, на мер ни 
абор тус, ра ди се ако је труд но ћа не
же ље на или ако по сто је здрав стве ни 
про бле ми, нпр. бо лест мај ке или бе
бе; или у слу ча ју си ло ва ња.

Адо ле сцен ци ја
Пе ри од од ра ста ња, од де те та до од
ра слог чо ве ка. Ла тин ски, ado le sce re, 
зна чи од ра ста ти. По Свет ској здрав
стве ној ор га ни за ци ји то је пе ри од 
од де се те до де вет на е сте го ди не. У 
овом пе ри о ду де ша ва ју се број не 
фи зич ке, пси хич ке и со ци јал не про
ме не у мла дом чо ве ку ко је га во де 
од де тињ ства ка зре ло сти.

Ад хе зи је пре пу ци ју ма
Уле пље ност гла ви ћа пе ни са и ко жне 
на вла ке у раз ли чи том сте пе ну. Гла
вић не мо ра да се ви ди или се ви ди 
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де ли мич но. Ово је ско ро нор мал на 
по ја ва код бе ба и де це у нај мла ђем 
уз ра сту. Вре ме ном, гла вић и ко жи ца 
се од ле пљу ју и одр жа ва ње хи ги је не 
је лак ше.

АИДС
Скра ће ни ца од Ac qu i red im mu no de fi ci
ency syndro me. Ви ди под: СИ ДА.

Ак тив но слу ша ње
Слу ша ње са го вор ни ка под ра зу ме ва 
усме ра ва ње па жње, ту ма че ње и пам
ће ње оно га што чу је мо. Та ко ђе, зна
чи би ти кон цен три сан, слу ша ти са го
вор ни ка и са о се ћа ти са њим; при хва
ти ти са го вор ни ка као осо бу у це ли ни.

Аку шер
Ле кар спе ци ја ли ста ко ји се ба ви нор
мал ним или па то ло шким ста њи ма 
труд но ће и по ро ђа ја.

Анал ни секс
Сек су ал ни од нос при ли ком ко јег пе
нис ула зи кроз анус (чмар) у за вр шни 
део де бе лог цре ва (рек тум) парт не
ра.
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Ано рек си ја 
По ре ме ћај ис хра не ко ји ка рак те ри ше 
спро во ђе ње дра стич них ди је та. Оне 
мо гу да до ве ду до по ре ме ћа ја ме та
бо ли зма, па чак и до смр ти. Ја вља се 
де сет пу та че шће код де во ја ка и же на 
не го код му шка ра ца. Ове осо бе не ма
ју ре ал ну сли ку о свом те лу и стал но 
ми сле да су го ја зне. Оне оп се сив но 
огра ни ча ва ју се би вр сту и ко ли чи
ну хра не (600–800 ка ло ри ја на дан). 
Због пре стан ка ра да јај ни ка и не до
стат ка хор мо на де вој ке гу бе мен стру
а ци ју, а мо же до ћи до осте о по ро зе 
(сма њи ва ња гу сти не ко сти ју), та ко ђе, 
до ла зи до оп штег сла бље ња ор га ни
зма, и де пре си је. Ле чи се тим ски, пси
хо те ра пи јом и ко рек ци јом ис хра не, а 
по не кад и од ре ђе ним ле ко ви ма.

Ап сти нен ци ја 
Уз др жа ва ње од оба вља ња не ке ак тив
но сти. Сек су ал на ап сти нен ци ја је уз
др жа ва ње од сек су ал ног од но са то ком 
не ког пе ри о да (пре бра ка, за вре ме 
мен стру а ци је, због бо ле сти, про бле ма у 
труд но ћи; чу ва ње енер ги је за спорт ско 
так ми че ње, због не ког уве ре ња итд.)
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Асер тив ност 
Упор ност, са мо све сност, са мо по у
зда ње. Асер тив на ко му ни ка ци ја под
ра зу ме ва из ра жа ва ње ми сли, осе ћа
ња и уве ре ња на ди рек тан, искрен и 
со ци јал но аде ква тан на чин, уз ува
жа ва ње пра ва дру гих љу ди.
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