
Истраживање о знању и ставова жена старости до 45 до 69 година о мамографском прегледу 

дојке 

Упитник 

 

1. Упишите навршене године живота?  

_______________ 

 

2. Наведите место где живите? 

        __________________________ 

 

3. Које је ваше занимање? (упишите занимање) 

       ___________________________  

 

4. Да ли сте запослени? 

a) Да 

b) Не 

 

5. Наведите свој брачни статус 

a) Неудата 

b) У браку 

c) У ванбрачној заједници 

 

6. Да ли имате деце? 

a) Не 

b) Да, једно 

c) Да, двоје 

d) Да, троје и више 

 

7. Наведите свој ниво образовања? (заокружите један одговор) 

a) Немам завршену основну школу 

b) Основна школа 

c) Средња школа 

d) Виша школа 

e) Висока школа 

 

8. Да ли сте икада раније радили мамографски преглед дојке? (заокружите један одговор) 

a) Да 

b) Не 

 

9. Ако сте до сада радили мамографски преглед дојке, реците нам колико сте пута до сада 

радили тај преглед? (заокружите један одговор) 

a) Једанпут 

b) Два пута 



c) Три и више пута 

d) Питање се не односи на мене јер нисам урадила преглед 

 

10. Како сте донели одлуку да урадите мамографски преглед дојке? (заокружите један 

одговор) 

a) Одлуку сам донела сама 

b) Одлуку сам донела након разговора са блиском особом 

c) Одлуку сам донела након разговора са својим гинекологом 

d) Друго _____________(наведите) 

е)    Питање се не односи на мене јер нисам урадила преглед 

 

11. Наведите нам мотив да урадите мамографски преглед дојке? (заокружите један одговор) 

a) Страх да не добијем рак 

b) Имам претходно искуство да сам имала рак 

c) Други разлог ________(наведите који) 

d) Питање се не односи на мене јер нисам урадила преглед 

 

12. Наведите нам разлог зашто до сада нисте урадили мамографски преглед дојке? 

(заокружите један одговор) 

a)  Немам никаквих проблема са грудима 

b) Исувише сам млада да бих ишла на мамографски преглед 

c) Страх ме је да не откријем рак дојке на мамографском прегледу 

d) Исувише сам заузета да бих отишла на мамографски преглед 

e) Страх ме је од зрачења при мамографском прегледу 

f) Сматрам да мамографски преглед није поуздан 

g) Други разлог _________(наведите) 

h) Питање се не односи на мене јер сам ишла на преглед 

 

13. Наведите нам начин како сте се информисали о мамографском прегледу дојке? 

(заокружите један одговор) 

a) Преко медија 

b) Информисао ме је мој изабрани гинеколог 

c) Информисао ме је мој супруг 

d) Информисала ме је моја рођака 

e) Друго __________(наведите) 

 

14. Наведите ваш став о следећим тврдњама (ставите знак х у одговарајуће поље, неопходно 

је обележити једно поље): 

Тврдње Уопште се не 
слажем   

Не 
слажем 
се 

Нити се не 
слажем 
нити се 
слажем 

Слажем 
се 

У потпуности 
се слажем 

Нисам урадила 
мамографски преглед 

     



дојке и не желим да 
га урадим 

Урадила сам 
мамографски преглед 
дојке и не желим да 
га урадим опет 

     

Сматрам да треба да 
се посаветујем са 
својим изабраним 
гинекологом пре него 
што урадим 
мамографски преглед 
дојке  

     

Нисам урадила 
мамографски преглед 
дојке и желим да га 
урадим 

     

Урадила сам 
мамографски преглед 
дојке и желим да га 
урадим опет 

     

Ја намеравам да 
редовно радим 
мамографски преглед 
дојке једанпут у две 
године 

     

 

 

Хвала што сте попунили упитник 


