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Дра ги чи та о ци,
по што ва не ко ле ги ни це 
и ко ле ге,

У 
 
 
 
овом бро ју про на ћи 

ће те План ра да Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је за 2013. ко ји је ди рек тор-
ка са ти мом са рад ни ка на пра-
ви ла за ову го ди ну; ин тер вју са 
пред сед ни ком Од бо ра за здра вље 
и по ро ди цу На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји се оштро 

за ла же за озбиљ ну ре фор му си сте ма здрав ства; при-
каз др Дра га не Ми лу ти но вић, пред сед ни це Управ-
ног од бо ра ЛКС о Сту ди ји из во дљи во сти укљу чи ва-
ња при ват ног сек то ра у си стем здрав стве не за шти те 
ко ји је Ле кар ска ко мо ра на пра ви ла у са рад њи са Фа-
кул те том ор га ни за ци о них на у ка; ути ске са Кон фе-
рен ци је о здра вљу ле ка ра одр жа не у де цем бру 2012. 
и ано ним ни Ан кет ни упит ник ко ји оба ве зно по пу-
ни те и по ша љи те на zdra vlje le ka ra.lks@gmail.com

Та ко ђе је ту и из ве штај о ра ду Ко мо ре у 2012, али и 
де та љан при каз на шег ува же ног про фе со ра др Сло-
бо да на Ко ва че ви ћа, пред сед ни ка Вр хов ног су да ча-
сти ка ко су се ме ди цин ско пра во и Ко мо ра за јед но 
раз ви ја ли;

Ле кар ска Ко мо ра Ср би је за Гла сник, 
Кра љи це На та ли је 1, 

или на 
ured nik gla sni ka.lks@gmail.com 

Са по што ва њем,
др Бран ка Ла зић 

глав ни уред ник Гла сни ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Реч уредника



4 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ–АПРИЛ 2013

8–11
ИНТЕРВЈУ:

Проф. др Душан Милисављевић:

Још чекамо 
озбиљну реформу

45–56
Пред Судовима 

части РЛК 
616 предмета

У 2012. поднето је 75 нових предлога за покретање 
поступка пред Првостепеним судовима

ПЛАН РАДА ЛКС ЗА 2013. ГОДИНУ   Стр. 6

ТЕМА БРОЈА   Стр. 12
–  СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА 

ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ: 
СИСТЕМСКЕ ПРОМЕНЕ КАО ИМПЕРАТИВ

ПОВОДИ   Стр. 15
– ЗДРА ВЉЕ ЛЕ КА РА У СРЕ ДИ ШТУ ПА ЖЊЕ
–  ПРЕВЕНЦИЈА BURNOUT СИНДРОМА 

БАЛИНТ МЕТОДОМ
– КО ЛИ КО СМО СТВАР НО, ЗДРА ВИ?
–  УПИТНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

О ЗДРАВЉУ ЛЕКАРА

АКТИВНОСТИ ЛКС И РЛК У 2012.   Стр. 31
–  УПРАВНИ ОДБОР: 

ДОНЕТО ВИШЕ ОД 150 ОДЛУКА
–  НАДЗОРНИ ОДБОР: 

ОДРЖАНО ОСАМ РЕДОВНИХ СЕДНИЦА
–  ПОСЕБНИ ОДБОРИ: ЛОША КОМУНИКАЦИЈА 

СА МИНИСТАРСТВОМ И РФЗО
–  РЛК БЕОГРАДА: БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЛЕЖИЛЕ 2012. ГОДИНУ
–  ПО ЗА МЕДИЦИНСКУ ЕТИКУ РЛК БЕОГРАДА: 

О ПРОФЕСИОНАЛИЗМУ ЛЕКАРА 
– ВОЈВОДИНА: БЕЗ БОДОВА НЕМА ЛИЦЕНЦЕ

СУДОВИ ЧАСТИ   Стр. 45
–  ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПРЕДМЕТА 

ПРЕД СУДОВИМА ЧАСТИ У 2012.
– ИЗРЕЧЕНЕ ТРИ ЈАВНЕ ОПОМЕНЕ

МЕДИЦИНСКО ПРАВО   Стр. 57
– БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА

ПРОПИСИ   Стр. 63
–  НОВИ ПРАВИЛНИК О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА: 

ИЗМЕЂУ ОЧЕКИВАЊА И СТВАРНОСТИ
–  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СИСТЕМСКИХ ЗАКОНА 

У ЗДРАВСТВУ: ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ 
И СТЕЗАЊЕ КАИША

РЕФОРМА ЗДРАВСТВА   Стр. 68
–  ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: 

ОПСТАНАК ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА

ЛИЧНИ УГАО   Стр. 71
–  ПОТРЕБАН НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

ПРЕДСТАВЉАМО   Стр. 73
–  ДОМ ЗДРАВЉА ШАБАЦ: 

ПРИЗНАЊА КОЈА ОБАВЕЗУЈУ
–  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗЛАТИБОР: 

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОПУЛАРНОГ 
ПРОГРАМА ЧИГОТА

СКУПОВИ   Стр. 80
–  ОДЈЕЦИ 10. ЕВРОПСКОГ ЕПИЛЕПТОЛОШКОГ 

КОНГРЕСА
–  МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ 

О ВРТОГЛАВИЦАМА
– БИОМАРКЕРИ АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛEСТИ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ   Стр. 82
–  ЗАВЕШТАО СВОЈЕ ТЕЛО НАУЦИ: 

ДР СЛАВОЉУБ САВИЋ

ИЗ ОВОГ БРОЈА



4 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ–АПРИЛ 2013 МАРТ–АПРИЛ 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 5

15–18
Конференција РЛК Београда: 

Здравље лекара 
у средишту 

пажње

70–71
Парадокс борбе 

против имунизације 
Медицинска јавност 

мора да се огради од антивакциналне 
кампање и јасно јој се 

супротстави

12–14
Студија изводљивости 

укључивања приватног сектора 
у здравствени систем: 

Системске промене 
као императив

60–52
Институт за ортопедско-хируршке 

болести „Бањица“ 

Акредитација 
– потврда највишег 

квалитета



6 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ–АПРИЛ 2013

Пише: Прим. др сци. мед. 
Та тја на Ра до са вље вић, 

ди рек торка Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је

ПО ВЕ РЕ НИ ПО СЛО ВИ

–  во ђе ње име ни ка (цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем, 
им пле мен та ци ја ин фор ма ци о ног си сте ма Вој во ди не)

– из да ва ње ли цен ци и при вре ме них ли цен ци
–  усва ја ње Из ме на Ко дек са про фе си о нал не ети ке (мо-

де ран Ко декс као „жи ви“ до ку мент)
– рад су до ва ча сти
– из да ва ње члан ских кар ти ца

СА РАД ЊА СА МИ НИ СТАР СТВОМ ЗДРА ВЉА

–  сту ди ја из во дљи во сти о укљу чи ва њу при ват не прак-
се у си стем здрав стве не за шти те и си стем здрав стве-
ног оси гу ра ња(упу ти ти при ме рак сту ди је Европ ској 
ко ми си ји)

–  пра ће ње при ме не Уред бе о ко рек тив ном ко е фи ци-
јен ту пре ко пред став ни ка ЛКС у Рад ној гру пи Ми ни-
стар ства здра вља

–  укљу чи ва ње пред став ни ка ЛКС у рад ре пу блич ких 
струч них ко ми си ја

–  уче шће на за јед нич ким са стан ци ма ми ни стра здра-
вља, предсeдника Здрав стве ног са ве та, Ин сти ту та за 
јав но здра вље, око пи та ња упи сне по ли ти ке на фа кул-
те те, по ла га ња струч ног ис пи та (сет пи та ња из за ко-
но дав ства и ме ди цин ског пра ва)

РЕПуБЛИчкИ фОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГуРАЊЕ

– ко му ни ка ци ја са но вим ди рек то ром Фон да
–  на ста вак ак тив но сти око уго во ра о иза бра ном ле ка ру
–  ак тив но сти ве за не за при ме ну Дијагностички сро-

дне групе

ЗДРАВ СТВЕ НИ СА ВЕТ

– стра те ги ја ме наџ мен та ле кар ских гре ша ка
–  уче шће у акре ди та ци ји про гра ма Континуирана ме-

дицинска едукација
– де мо граф ска сли ка Ср би је

Скуп штин ски од бор за здра вље и по ро ди цу

ЗА кО НО ДАВ НА Ак ТИВ НОСТ

–  Из ра да Стра те шког до ку мен та о при мар ној здрав стве-
ној за шти ти

–  Из ра да пред ло га За ко на о ле кар ској де лат но сти (ста-
тус слу жбе них ли ца)

–  Пред ла га ње На ци о нал не стра те ги је о здра вљу ле ка ра
–  Пред ло зи за из ме ну за ко на и ва жних пра вил ни ка 

(ве ћи на по сто ји)
– Про ме на пра вил ни ка о ли цен ци ра њу и КМЕ

РАД ПО СЕБ НИХ ОД БО РА

–  ини ци ја ти ве за из ме не под за кон ских и за кон ских 
ака та

– по је ди нач ни слу ча је ви на те ре ну

Ак ТИВ НО СТИ ЛкС

–  оси гу ра ње од про фе си о нал не од го вор но сти 
(евен ту ал ни парт не ри-ко мо ра 
здрав стве них уста но ва)

–  са рад ња са син ди ка ти ма и удру же њи ма око зна чај-
них пи та ња за ле ка ре у Ср би ји 

–  са рад ња са оста лим ко мо ра ма здрав стве них рад ни-
ка, као и ин же њер ском, адво кат ском и ве те ри нар-
ском ко мо ром

–  са рад ња са Ин сти ту том за јав но здра вље „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут“

– са рад ња са Упра вом за би о ме ди ци ну

кОН ТИ Ну РА НА МЕ ДИ ЦИН СкА 
ЕДу кА ЦИ ЈА

– на ста вак бес плат них про гра ма КМЕ за ле ка ре
–  ан ке та ме ђу ле ка ри ма о то ме шта им је по треб но у 

да љем то ку
–  ме сто по себ них од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње 

ре ги о на и ЛКС
– елек трон ска еду ка ци ја(сајт ЛКС)

кОН фЕ РЕН ЦИ ЈЕ

–  РЛКЦЗС – Тран сплан та ци ја, ин фор ми са ни при ста нак 
на ме ру ле че ња (по се бан осврт на па ци јен те са мен-
тал ним по ре ме ћа ји ма и па ци јен те у за тво ри ма) уче-
шће пре да ва ча из WMA

–  РЛКБ – Де мо граф ски про бле ми у Ср би ји, Ре про дук-
тив но здра вље же на – уче шће пре да ва ча из Не мач-
ке ко мо ре

–  РЛ КЈИС – Фи нан си ра ње се кун дар не и тер ци јар не 
здрав стве не за шти те, Ква ли тет здрав стве не за шти-
те – уче шће пре да ва ча из Аме ри ке, ди рек тор Join Co-
mis sion

План ра да Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је за 2013. годину
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ОСТА ЛЕ ТЕ МЕ

– Те ра пе ут ска ко му ни ка ци ја II
– Обу ка Су до ва ча сти
–  Од нос са ме ди ји ма, ре а го ва ње у кри зним си ту а ци-

ја ма
– Ме ди ко ле гал не те ме
–  Кон фе рен ци ја о здра вљу ле ка ра – ре зул та ти пр ве го-

ди не ис пи ти ва ња
–  Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о на си љу над ле ка ри ма 

по др жа на од WMA, у ор га ни за ци ји ЛКС и IMA

ДА НИ СРП СкЕ МЕ ДИ ЦИН СкЕ 
ДИ ЈА СПО РЕ

– Бе о град и Ниш (Ми лан ски едикт)
– Мо гу ће обла сти: хи пер ба рич на ме ди ци на

Квант на ме ди ци на
Па то ло ги ја
Пси хи ја три ја
ОРЛ
Ра ди о ло ги ја

кОНТИНуИРАНА МЕДИЦИНСкА ЕДукАЦИЈА

– По кре та ње струч ног ча со пи са

– При сту па ње елек тр он ској би бли о те ци

МЕ Ђу НА РОД НА 
Ак ТИВ НОСТ ЛЕ кАР СкЕ 
кО МО РЕ СР БИ ЈЕ

–  Ак тив но уче шће у ра ду WMA и из ме ни свих де кла-
ра ци ја, укљу чу ју ћи Хел син шку и де кла ра ци ју о на-
си љу над ле ка ри ма

– Ак тив но уче шће у ра ду CPME
–  Кон фе рен ци ја EF MA у Бе о гра ду (апли ка ци ја, ре ша-

ва ње у то ку) у 2014.
–  Са рад ња са Са ве зном не мач ком ко мо ром (по се та 

пред сед ни ка Не мач ке ко мо ре у ју ну ме се цу)
– Са рад ња са ко мо ра ма у окру же њу

ОСТА ЛЕ Ак ТИВ НО СТИ

–  Ку по ви на про сто ра и уво ђе ње ин сти ту ци ја „ле кар-
ских до мо ва“, ме ста где ће се ле ка ри оку пља ти

– Раз ви ја ње мре же ре ги о нал них кан це ла ри ја
– Из да ва ње Гла сни ка
– Рад на по бољ ша ва њу сај та ЛКС
–  Обе ле жа ва ње 90 го ди на ра да Ле кар ске ко мо ре Ср би је
– Апли ци ра ње за про јек те
– Из да вач ка де лат ност //

Комора – кућа свих лекара Србије



8 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ–АПРИЛ 2013

П
ро бле ме срп ског здрав ства 
ни је ла ко ре ши ти у ме се-
ци ма ко ји до ла зе. Сва ка ко 
да они из и ску ју про ме ну 

за ко на и број не ре фор ме ко је срп-
ско здрав ство, на жа лост, ни је има-
ло још од де ве де се те го ди не. Ка ко је 
ко од ми ни ста ра до ла зио на ја вљи-
вао је ре фор ме, али до тих ре фор-
ми ни смо до шли. Ва же ћи За ко ни о 
здрав стве ној за шти ти и здрав стве-
ном оси гу ра њу, као те ме љи здрав-
стве ног си сте ма у Ср би ји, за ста ре-
ли су и мо ра да бу ду про ме ње ни у 
што ско ри је вре ме – ка же, у раз го во-
ру за Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, проф. др Ду шан Ми ли са вље-
вић, пред сед ник Од бо ра за здра вље 
и по ро ди цу у Скуп шти ни Ср би је.

У де цем бру су до не те из ме не и 
до пу не За ко на о здрав стве ној за-
шти ти и За ко на о здрав стве ном 
оси гу ра њу, да ли ми сли те да је то 
до вољ но или би тре ба ло ге не рал-
но ме ња ти та два си стем ска за-
ко на?

Из ме не до не те у де цем бру за пра-
во су по ку шај да се по пра ви лош За-
кон о здрав стве ној за шти ти, ко ји не 
од сли ка ва тре нут но ста ње здра вља 
на ше на ци је. Сма трам да то ни је до-
вољ но, већ да тре ба да на пра ви мо 
пот пу но но ве за ко не о здрав стве-
ној за шти ти и о здрав стве ном оси-
гу ра њу.

Сма тра те ли да при ват но здрав-
ство мо же и тре ба да бу де ин те-
гри са но у си стем здрав ства Ср би-
је?

Не до пу сти во је да се у Ср би ји 
при ват ни сек тор „не ви ди“. Огро ман 
но вац од гра ђа на Ср би је од ла зи у 

при ват не ор ди на ци је и кли ни ке, а 
при ват ни сек тор здрав ства бу квал-
но ни је пре по знат од Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 
По треб но је из јед на чи ти при ват-
но здрав ство са др жав ним, укљу-
чи ти га у си стем здрав ства Ср би је. 
То је ве о ма бит но у по го то во у еко-
ном ској си ту а ци ји у ко јој се Ср би ја 
на ла зи. При ват но здрав ство по сто-
ји, од ње га не сме мо да окре ће мо 
гла ву, јер по сто је до бри ка па ци те-
ти у си сте му при ват ног здрав ства 
Ср би је. Та ко ђе, и вој но здрав ство 
тре ба да бу де укљу че но у си стем 
здрав ства Ср би је. Наш си стем вој-
ног здрав ства пра вљен је за ве ли-
ку Ју го сла ви ју, ко ја ви ше не по сто ји, 
а ка па ци те ти вој них здрав стве них 

уста но ва су ре спек та бил ни, у тим 
бол ни ца ма има мо до бар здрав стве-
ни ка дар, до бру опре му, ква ли те тан 
про стор, за раз ли ку од кли нич ких 
цен та ра и град ских бол ни ца у Ср-
би ји, ко ји су бу квал но за тр па ни, без 
до вољ ног бро ја по сте ља, пу но пу та 
при ну ђе ни да кре ве те сме шта ју по 
ход ни ци ма или да па ци јен те от пу-
шта ју и пре вре ме на. Нео п ход но је 
та два си сте ма, уз про ме ну За ко на 
о здрав стве ној за шти ти, укљу чи ти у 
си стем здрав ства и за то ћу се за ла-
га ти као пред сед ник скуп штин ског 
Од бо ра за здра вље и по ро ди цу.

Че сто се го во ри о ве ли ком бро ју 
не за по сле них ле ка ра, а исто вре ме-
но по сто ји де фи цит од ре ђе них спе-

ИН ТЕР ВЈу – ПРОФ. ДР ДУ ШАН МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК 
ОД БО РА ЗА ЗДРА ВЉЕ И ПО РО ДИ ЦУ СКУП ШТИ НЕ СР БИ ЈЕ

ЈОШ ЧЕ КА МО 
ОЗБИЉ НУ РЕ ФОР МУ
// СРП СКО ЗДРАВ СТВО НИ ЈЕ ФУНК ЦИ О НАЛ НО, ЈЕР ПО СТО ЈИ ВИ ШАК ЛЕ КА РА С ЈЕД НЕ 
СТРА НЕ, А МА ЊАК РА ДИ О ЛО ГА, АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГА, КАР ДИ О ХИ РУР ГА – С ДРУ ГЕ 
// ПРИ ВАТ НО ЗДРАВ СТВО МО РА ДА БУ ДЕ УКЉУ ЧЕ НО У СИ СТЕМ, АЛИ ЈЕ ПО ТРЕБ НА 
И КОМ ПЕ ТИ ЦИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ЋИХ КУ ЋА //

Проф. др Ду шан Ми ли са вље вић
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ци јал но сти. Мо же ли се та ква ап-
сурд на си ту а ци ја пре ва зи ћи?

У Ср би ји по сто ји дис кре пан ца 
из ме ђу бро ја ле ка ра и не до стат ка 
но вих рад них ме ста и упи сне по-
ли ти ке ме ди цин ских фа кул те та. 
За ла жем се да се про ме ни са да шњи 
на чин ра да Ми ни стар ства про све те 
ко је кон тро ли ше упи сну по ли ти ку 
на ме ди цин ске фа кул те те и од ре-
ђу је упи сне кво те, док, с дру ге стра-
не, Ми ни стар ство здра вља не ма ни-
ка кве ин ге рен ци је. Ми ни стар ство 
здра вља нај бо ље зна ко ли ко ле ка-
ра је по треб но др жа ви Ср би ји у на-
ред них пет или де сет го ди на и мо-
же да мно го бо ље пред ви ди ко ли ко 
ле ка ра тре ба шко ло ва ти у ком вре-
мен ском пе ри о ду, да ли је по треб но 
по ве ћа ти или сма њи ти упи сне кво-
те на ме ди цин ским фа кул те ти ма. 
Не ло гич но је да се упи сне кво те на 
ме ди цин ским фа кул те ти ма из го-
ди не у го ди ну по ве ћа ва ју, док, при-
ме ра ра ди, у Ни шу пре ма еви ден-
ци ји слу жбе за за по шља ва ње има 
500, а у Бе о гра ду око 2.000 ле ка ра 
ко ји че ка ју по сао.

Као про фе сор Ме ди цин ског фа-
кул те та у Ни шу, схва там ин те рес 
свих фа кул те та да упи су ју што ве-
ћи број сту де на та, али др жа ва Ср би-
ја не ма то ли ко па ра да ба ца на еду-
ка ци ју ле ка ра ко ји у стар ту не ма ју 
шан су да на кон за вр ше ног фа кул-
те та на ђу по сао. То је ве ли ки про-
блем, јер све ве ћи број на ших мла-
дих ко ле га, услед не мо гућ но сти да 
се за по сле у здрав стве ним уста но-
ва ма Ср би је, по след њих го ди на на-
пу шта Ср би ју од ла зе ћи да ле че гра-
ђа не Не мач ке, Ау стри је, Аме ри ке 
или не ких дру гих за пад но е вроп-
ских зе ма ља. Тре нут но су „у трен-
ду“ Нор ве шка и Швед ска ко је има ју 
по пу стљи ву (ими гра ци о ну) по ли-
ти ку пре ма ле ка ри ма и ме ди цин-
ским се стра ма. 

Објек тив ни ја упи сна по ли ти ка 
тре ба да пра ти по тре бе др жа ве Ср-
би је за ле ка ри ма ко ји ма ће, на кон 
за вр ше ног фа кул те та, др жа ва омо-
гу ћи ти да што пре за сну ју рад ни од-
нос и на ста ве уса вр ша ва ње зна ња 
из обла сти ме ди ци не.

Да ли је тај про блем при су тан 
са мо у нај ве ћим гра до ви ма, где је и 
кон цен три са но нај ви ше ме ди цин-
ских уста но ва?

Иа ко по сто ји же ља мно гих ко ји 
за вр ше ме ди цин ске фа кул те те у 
Ни шу, Но вом Са ду, Бе о гра ду и Кра-
гу јев цу, да оста ну у тим цен три ма, 
и у ма њим гра до ви ма не ма но вих 
рад них ме ста. Пу но је при ме ра ко-
ле га из Бе о гра да или Ни ша ко ји не 
пи та ју да ли ће ра ди ти у за пад ној 

Ср би ји, Вој во ди ни или на ју гу Ср-
би је, са мо тра же шан су да за сну ју 
рад ни од нос и да сво јим ра дом из-
др жа ва ју по ро ди цу. Не бих се сло-
жио да по сто ји ви шак рад них ме ста 
по уну тра шњо сти, а да је са мо циљ 
да се на ђе рад но ме сто у ве ћим гра-
до ви ма. Сма трам да је због про пу-
ста Ми ни стар ства здра вља у не ким 
ра ни јим го ди на ма, у не ким сре ди-
на ма до ла зи ло до пре на тр па но сти 
здрав стве них уста но ва где су, и ка-
да ни је има ло по тре бе, не ки ле ка-
ри при ма ни.

У Ср би ји ни је би ло јав ног кон кур-
са за ле ка ре у про те клих 20 го ди на. 
Је ди ни јав ни кон курс био је про шле 
го ди не у Бе о гра ду, а град је за јед-
но са Ми ни стар ством здра вља рас-
пи сао кон курс за при јем 60 ле ка ра. 
На тај кон курс ја ви ло око 650 за ин-
те ре со ва них ле ка ра из це ле Ср би је 
ко ји су по ла га ли ква ли фи ка ци о ни 
ис пит. За при јем се узи мао про сек 
са фа кул те та и ре зул тат при јем ног 
ис пи та. На жа лост, са да го то во да 
не по сто ји на чин да не ко са про се-
ком 10,0 на ђе по сао на кон за вр ше-
ног фа кул те та, не го му је по треб на 
и не ка пар тиј ска књи жи ца. На вео 
бих при мер не ко ли ко мла дих ле-
ка ра из Ни ша. Је дан од њих је Пе-
тар Стан ко вић у чи јем ин дек су су 
са ме де сет ке, про гла шен нај бо љим 
мла дим ле ка ром Ме ди цин ског фа-
кул те та у Ни шу, ко ји је био пр ви на 
ранг ли сти на јав ном кон кур су у Бе-
о гра ду, од ви ше сто ти на при ја вље-
них ле ка ра. Тре нут но, он ра ди на 
ОРЛ кли ни ци Кли нич ко-бол нич-
ког цен тра Зве зда ра. Др Алек сан-
дар Сто ја нов, као и још не ко ли ко 
мла дих ле ка ра са про сеч ном оце-
ном 10, већ две-три го ди не не мо-
гу да на ђу по сао. Не дав но сам чуо 
да су по че ли да уче не мач ки је зик 
и да ће на пу сти ти на шу зе мљу. На-
ша нај бо ља де ца од ла зе и то је ка-
та стро фа за др жа ву Ср би ју, за гра-
ђа не Ср би је.

Еви ден тан је ма њак ле ка ра од ре-
ђе них спе ци јал но сти.

По сто ји ма њак спе ци ја ли ста ане-
сте зи о ло га, ра ди о ло га и кар ди о хи-
рур га. Сви се се ћа мо про шло го ди-
шње афе ре ка да је ја пан ска вла да 
по ста ви ла пи та ње за што се не ко ри-
сти три де сет и ви ше ма мо гра фа ко-
је је ја пан ски на род по кло нио срп-
ском на ро ду. У Ср би ји, где зва нич но 
има мо ви шак ле ка ра, по ка за ло се да 
има мо ма њак ле ка ра ра ди о ло га, ко-
ји би ра ди ли на тим апа ра ти ма. То 
је још је дан по ка за тељ да се у не ком 
ра ни јем пе ри о ду ни је до бро ра ди-
ло и за то упра во и тра жим де таљ-
ну ре фор му си сте ма здрав ства. Де-
фи ни тив но, срп ско здрав ство ни је 

функ ци о нал но, ако с јед не стра не 
по сто ји ви шак ле ка ра, а ма њак ра-
ди о ло га, ане сте зи о ло га, кар ди о хи-
рур га, с дру ге. И он да ис па да да гра-
ђа не не ма ко да ле чи, а да на па пи ру 
има мо ви шак ле ка ра. Ко је за то од-
го во ран ако не Ми ни стар ство здра-
вља. То је упра во по ка за тељ не до ма-
ћин ског ру ко во ђе ња Ми ни стар ства 
здра вља у ра ни јим го ди на ма.

То, сло жи ће те се, ни је про блем 
ко ји мо же пре ко но ћи да се ре ши.

Све стан сам то га. И ја сам пу но 
пу та и у Скуп шти ни ре као да пру-
жам шан су ак ту ел ној ми ни стар ски 
здра вља проф. др Сла ви ци Ђу кић 
Де ја но вић и по др жа вам је да уђе мо 
у озбиљ ну ре фор му у ко ју се до са да 
ни је ушло. Би ло је не ких по ку ша ја, 
али ми још че ка мо јед ну озбиљ ну 
ре фор му си сте ма здрав ства.

Ви ше пу та ука зи ва ли на го ру ћи 
про блем пре ду гих ли ста че ка ња. Где 
ви ди те ре ше ње?

У мно гим бол ни ца ма по сто је ли-
сте че ка ња ко је бих на звао по тен-
ци јал ним ли ста ма за ко руп ци ју. 
Бо рим се да ли сте че ка ња бу ду про-
шлост и да у Ср би ји ни ко не че ка на 
пре глед или опе ра ци ју ду же од не-
ко ли ко да на.

Да не што не ва ља у си сте му здрав-
ства Ср би је, го во ре и ли сте че ка ња 
за ле че ње он ко ло шких па ци је на-
та. Број не афе ре де ша ва ле су се и 
на но во сад ској он ко ло ги ји и не ким 
дру гим он ко ло шким цен три ма где 
па ци јен ти ко ји бо лу ју од ма лиг них 
обо ље ња че ка ју, не да ни ма, не го не-
де ља ма, а не ки и ме се ци ма, да до ђу 
на ред за здрач ну те ра пи ју. Као про-
фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ко-
ји се ба ви хи рур ги јом гла ве и вра-
та, мо рам да ка жем да је, ка да се 
не ка опе ра ци ја ура ди, оп ти мал но 
да тај па ци јент бу де зра чен по сле 
две, мак си мал но три не де ље, од за-
вр ше ног опе ра тив ног ле че ња. То је 
стан дард у Евро пи и Аме ри ци. На-
жа лост, стан дард у Ср би ји је да мо-
ра да че ка ви ше од два - три ме се ца. 
Пи там, вр ло од го вор но, Ми ни стар-
ство здра вља, шта па ци јен ти мо гу 
да оче ку ју ка да че ка ју три ме се ца 
да се зра че, ка кав је њи хов про це-
нат пре жи вља ва ња? Ре ћи ћу вам: 
ве о ма слаб. Те ли сте че ка ња мо ра 
да не ста ну, а опе ри са ни па ци јен ти 
мо ра да бу ду под врг ну ти зрач ној 
те ра пи ји у ро ку од не ко ли ко не де-
ља. Ли сте че ка ња по ста ле су „мо-
да“ не са мо на он ко ло ги ји, не го и на 
дру гим кли ни ка ма и спе ци јал но-
сти ма. Ако се зна да у Ср би ји ви ше 
од 20.000 љу ди че ка на опе ра ци ју 
ка та рак те, то по ка зу је да или има-
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мо ма њак ле ка ра оф тал мо ло га или 
не што не шти ма у на бав ка ма со чи-
ва или ма те ри ја ла по треб ног за са-
му опе ра ци ју. Да ли ова др жа ва има 
слу ха да по мог не гра ђа ни ма Ср би-
је? Мно го што-шта не функ ци о ни-
ше у Ми ни стар ству здра вља и Фон-
ду здрав стве ног оси гу ра ња. 

Ко ли ко год не ко ка зао, па да, али 
ми смо си ро ма шна зе мља, не ма пу-
но па ра, не одва ја се пу но па ра за 
здрав ство, па је због то га и ква ли-
тет услу га та кав, ка жем вам да се 
огром на сред ства одва ја ју ме сеч но 
и го ди шње за си стем здрав ства Ср-
би је и да је ве о ма бит но да се кре не 
у ре фор му за рад па ци је на та, за рад 
гра ђа на Ср би је, али исто и за рад 
ле ка ра и ме ди цин ских се ста ра ко-
је ра де. Си стем здрав ства у Ср би ји 
још увек др жи ен ту зи ја зам ле ка ра 
и ме ди цин ских се ста ра, да не ма те 
љу ба ви пре ма овом по зи ву од њих, 
ста ње би би ло го ре. Све док сам да 
у мно гим си ту а ци ја ма ле ка ри им-
про ви за ци јом до ла зе до ци ља, ра де 
у не мо гу ћим усло ви ма, са мо са ци-
љем да по мог ну па ци јен ту. И у нај-
те жим усло ви ма они не од би ја ју да 
пру же по моћ, чак и ка да се до ђе до 
гра ни це да ли је па мет но уоп ште 
ра ди ти, и због без бед но сти и ле ка-
ра и па ци јен та, ста вља се при о ри тет 
опет тај па ци јент ко ме је по треб на 
по моћ, опе ра ци ја, не ки пре глед и 
на у штрб лич не без бед но сти, ис цр-
пље но сти ле ка ра се иде на то да се 
гра ђа ни ма по мог не. 

Ко ли ко год кри ти ку јем рад Ми-
ни стар ства здра вља у не ким ра ни-
јим ман да ти ма, же лим да ис так нем 
при вр же ност и ан га жо ва ност ле ка-
ра Ср би је у свом по слу. Ми слим да 
су ле ка ри упра во стуб ко ји чу ва и 
со ци јал ни мир. Ле ка ри су стру ка 
ко ја са љу ба вљу и ху ма но шћу оба-
вља свој по сао. То је бит но. 

Као пред сед ник скуп штин ског 
Од бо ра за здра вље и по ро ди цу за-
ла жем се да се до не се За кон о пра-
ви ма ле ка ра. У Скуп шти ни Ср би је 
на пи сао сам, ини ци рао и пре дао 
За кон о за шти ти пра ва па ци је на-
та, али сма трам да у што ско ри јем 
пе ри о ду тре ба да има мо и За кон о 
пра ви ма ле ка ра. У мно гим слу ча је-
ви ма ле ка ри су и угро же ни на свом 
рад ном ме сту. Мо ра мо ја сно пре ци-
зи ра ти пра ва и оба ве зе ле ка ра пре-
ма па ци јен ти ма, али мо ра мо пре-
ци зи ра ти и пра ва ле ка ра у овом 
си сте му др жа ве Ср би је.

Ка да ће мо до ћи до фа зе да но вац 
пра ви па ци јен та?

Нео п ход но је да при ват но здрав-
ство бу де укљу че но у си стем здрав-
ства Ср би је и си стем здрав стве ног 
оси гу ра ња. На тај на чин би па ци-

јент, уко ли ко же ли да оде код не ког 
ле ка ра ко ји ра ди у при ват ној ор ди-
на ци ји, то без про бле ма мо гао да 
ура ди са сво јим здрав стве ним оси-
гу ра њем. По треб на је ком пе ти ци ја 
из ме ђу оси гу ра ва ју ћих ку ћа. Ни је 
до бро да по сто ји са мо је дан Ре пу-
блич ки фонд здрав стве ног оси гу-
ра ња. Тре ба да има мо бар још јед-
ну, мо жда две или три оси гу ра ва ју ће 
ку ће, ко је би се бо ри ле за свог кли-
јен та, па ци јен та, за гра ђа ни на, а он-
да би сва ка оси гу ра ва ју ћа ку ћа би-
ра ла са ки ме ће скло пи ти уго вор, са 
ко јом при ват ном ор ди на ци јом, са 
ко јим кли нич ким цен тром, са ко јим 

про фе со ром, при ма ри ју сом... Бит но 
је да се уве де ме тод так ми че ња.

По што је до са да ре фор ма „за о би-
шла“ Фонд здрав стве ног оси гу ра ња, 
мо же мо ли оче ки ва ти ве ли ке от-
по ре уво ђе њу још не ке оси гу ра ва ју-
ће ку ће?

Си гур но. Сва ко ко је мо но по ли ста 
же ли да бу де мо но по ли ста за у век и 
гле да да ко ри сти тај свој ста тус. Ни је 
до бро ни у јед ном сег мен ту при вре де 
и дру штва да не ко бу де мо но по ли ста. 
Ја се бо рим про тив то га. Ми слим да 
су то и пра ви ла игре Европ ске уни је. 
За ла жем се да се мно го тран спа рент-
ни је тро ше па ре бу џет ских об ве зни-
ка, гра ђа на Ср би је, да тач но зна мо 
ко ли ко па ра да је мо у РФ ЗО, шта ми 
до би ја мо за уз врат од тих па ра. Јер, 
по на вљам, да је мо со лид на сред ства, 
а сем те ква ли тет не услу ге ле ка ра, 
не до ста је ква ли тет на ди јаг но стич-
ка опре ма, не до ста ју до сто јан стве ни 
усло ви за ле че ње па ци је на та – има-
мо пре пу не че ка о ни це, пре пу не бо-
ле снич ке со бе, не ква ли тет не кре ве-
те, не ква ли тет ну хра ну у бол ни ца ма. 
С об зи ром на то да сам ви ше го ди-
на про вео у ино стран ству, ви део сам 
ка ко си стем функ ци о ни ше и у аме-
рич ким, швај цар ским и не мач ким 
кли ни ка ма, ка ко се оп хо де пре ма па-
ци јен ти ма, ка кви су усло ви за ле че-
ње, по сто пе ра тив ни или пе ри од ре-
ха би ли та ци је.

Ве ћи на љу ди би ре кла: „да, али ми 
не ма мо то ли ка из два ја ња за здрав-
ство као Швај цар ска или Не мач ка“. 
Мо гу ли, он да, да нам ви со ко ра зви-
је не зе мље бу ду узо ри?

Има мо огром на из два ја ња, али 
њих ни ко не кон тро ли ше и та сред-
ства не тро ше се на мен ски. Да ли је 
нор мал но да у не кој бол ни ци ку пу-
је те ску пе апа ра те, а да та бол ни ца 
не ма ква ли те тан ка дар да ко ри сти 
те апа ра те? Да ли је нор мал но да 
не ке ма ње бол ни це по Ср би ји ку-
пу ју маг нет не ре зо нан це, а да не 
уме ју да их ко ри сте? Да ли је нор-
мал но да кли нич ки цен три бу ду за-
тр па ни та ко да су прак тич но при-
јем не ам бу лан те до мо ва здра вља? 
Мо ра мо да зна мо ко шта ра ди. Кли-
нич ки цен три су уста но ве тер ци јар-
ног ни воа. До мо ви здра вља су из гу-
би ли сво ју уло гу, а њи хо ви док то ри 
све ви ше су са мо „скрет ни ча ри“ ко-
ји пи шу упу те и ре цеп те.

Они, за пра во, тре ба да ре ша ва-
ју нај ве ћи про це нат здрав стве них 
про бле ма па ци је на та?

У при мар ној за шти ти мо ра да се 
ре ша ва 80 од сто свих здрав стве-

Би о гРа фи ја
Ду шан Ми ли са вље вић ро ђен је 1968. 

го ди не у Ни шу. Ди пло ми рао је 1993, а 
ма ги стри рао 1997. го ди не на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Ни шу. Док тор-
ску ди сер та ци ју од бра нио је 2002. го-
ди не у Ци ри ху.

Од 1999. го ди не ра ди као спе ци ја ли-
ста на Оде ље њу за хи рур ги ју гла ве и 
вра та ОРЛ кли ни ке Кли нич ког цен тра 
Ниш. 2004. го ди не иза бран је за на чел-
ни ка хи рур шког оде ље ња ОРЛ кли ни-
ке. Од 2000. го ди не ра ди као аси стент 
на пред ме ту ОРЛ на Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Ни шу, где је 2007. го ди не иза-
бран за до цен та, а 2012. и за ван ред ног 
про фе со ра.

Члан је Аме рич ке ака де ми је ОРЛ ле-
ка ра, као и Не мач ког удру же ња ОРЛ 
ле ка ра.

На род ни по сла ник по стао је 2008, а 
био је члан по сла нич ких гру па при ја-
тељ ства са Ау стри јом и Не мач ком. На-
ла зи се на ме сту пред сед ни ка Од бо ра 
за здра вље и по ро ди цу. 

Од ја ну а ра 2013. го ди не члан је не-
фор мал не зе ле не по сла нич ке гру пе у 
Скуп шти ни Ср би је.
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них по тре ба па ци је на та, у град-
ским бол ни ца ма од 40 до 50 од сто 
ма њих опе ра тив них за хва та по пут 
опе ра ци је крај ни ка, сле пог цре ва, 
де ви ја ци је но са, а да се ви со ко со-
фи сти ци ра не опе ра ци је као што 
су тран сплан та ци ја је тре и бу бре-
га, тран сплан та ци ја ср ца, ту мор 
хи рур ги ја - оба вља ју у кли нич ким 
цен три ма. Нај бо љи уни вер зи тет-
ски и про фе сор ски ка дар тре ба да 
се за по шља ва у уни вер зи тет ским 
кли ни ка ма, кли нич ким цен три-
ма и да ра ди те сло же не про це ду-
ре, а не да ле чи ки ја ви цу и пи ше 
ре цеп те. Наш си стем здрав ства је 
у ха о су за то што се не зна ко шта 
ра ди. Не зна се ко шта ку пу је. Ако 
има те „ве зу“ ку пу је те ску пе апа ра-
те, тро ши те па ре гра ђа на Ср би је, а 
по том те апа ра те не до вољ но ко ри-
сти те. Та ко има мо ап сурд ну си ту-
а ци ју да Кли нич ком цен тру у Ни-
шу не до ста ју апа ра ти за ане сте зи ју, 
док у гра до ви ма у окру же њу има по 
три-че ти ри та ква апа ра та, од ко јих 
се ко ри сти са мо је дан, док три сто је 
не рас па ко ва на. Уме сто то га, тре ба 
да до ма ћин ски ру ко во ди мо сред-
стви ма ко ја се тро ше.

Да ли ће то про ме ни ти уво ђе ње 
цен тра ли зо ва них јав них на бав ки за 
здрав ство ко је се уско ро оче ку је?

Цен трал не јав не на бав ке из гла-
са не су у На род ној скуп шти ни у 
де цем бру. На кон из гла са ва ња на-
стао је је дан ва ку ум пе ри од, у ко ме 
су се мно ги ди рек то ри здрав стве-
них уста но ва, ма да им је да то пра-
во да у ме ђу вре ме ну ра де тен де ре, 
устру ча ва ли да то чи не, че ка ју ћи 
ту цен тра ли за ци ју. Ја сам скеп тик 
и не знам ка ко ће то да функ ци о ни-
ше. Сум њам да ће мо ћи да се са јед-
ног ме ста ко рект но по кри ју по тре бе 
свих здрав стве них уста но ва у Ср би-
ји у да том тре нут ку. Ипак, вре ме ће 
по ка за ти да ли је уво ђе ње цен трал-
них јав них на бав ки би ло оправ да-
но или не.

Од но вем бра је кре ну ла ка пи та-
ци ја у при мар ној за шти ти. Да ли 
ми сли те да ли је то пра ви на чин да 
се љу ди сти и му ли шу да ра де ви ше 
и бо ље и да ли је, уоп ште, то мо гу-
ће у усло ви ма ка кви су им на мет-
ну ти?

Што се ти че ка пи та ци је, ми слим 
да је тре ба ло ма ло ви ше вре ме на 
јед ног при прем ног пе ри о да да ти и 
ле ка ри ма, де таљ ни је из ра чу на ти и 
про це ни ти мо гућ но сти и са мих ле-
ка ра и здрав стве них уста но ва. Ова-
ко се сво ди да ран ги ра мо ле ка ре у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти по 
то ме ко ли ко су па ци је на та има ли. 

Број па ци је на та сам по се би не мо-
же да ти ква ли тет ну здрав стве ну 
услу гу. По сто је стан дар ди у Европ-
ској уни ји ко ли ко ле кар тре ба да 
по све ти вре ме на па ци јен ту у то ку 
пре гле да, а уко ли ко уђе у так ми-
че ње и ле ка ру на мет не да сва ког 
да на до стиг не 20, 30 или 40 пре-
гле да, он не ће има ти до вољ но вре-
ме на за сва ког па ци јен та по на о соб, 
а гра ђа нин не ће до би ти ква ли тет-
ну здрав стве ну услу гу. Иза бра ном 
ле ка ру тре ба да ти до вољ но вре ме-
на за раз го вор и пре глед па ци јен-
та без жур бе. На гра ђи ва ње ле ка ра 
је до бро, али се у овај про цес ушло 
пре бр зо. Ина че, ми слим да нај бо-
љи ле ка ри и љу ди ко ји нај ви ше ра-
де тре ба да бу ду на гра ђе ни. Не сла-
жем се да сви вре ди мо исто, ни ти 
да сви тре ба да при ма мо исту пла-
ту. У све ту по сто ји ја сна гра да ци ја 
ме ђу при ма њи ма спе ци јал но сти, а 
то су пр ви Аме ри кан ци уве ли. Тре-
ба то ура ди ти и са срп ским ле ка ри-
ма, али ми слим да ће про ћи још пу-
но вре ме на док ми до стиг не мо тај 
ни во на гра ђи ва ња.

Пла ћа ње по прин ци пу ди јаг но-
стич ки срод них гру па (ДГР) у се-
кун дар ној и тер ци јар ној за шти ти 
при ме њи ва ће се, ка ко је на ја вље но, 
од иду ће го ди не. Ка кве ефек те оче-
ку је те?

По звао бих на јед ну ши ру кам па-
њу ме ђу здрав стве ним рад ни ци ма, 
као и да се пра ви ла игре утвр де на 
је дан објек тив ни ји на чин не го што 
то не ко у не кој кан це ла ри ји пи ше, 
мо жда пре пи су је не ке пра вил ни ке, 
да се ствар но утвр де мо гућ но сти и 
ле ка ра и здрав стве них уста но ва ка-
ко би се ушло у све то. На ве шћу при-
мер из сво је кли ни ке: иа ко има мо 
три опе ра ци о не са ле, по след њих 
шест ме се ци са мо јед на са ла функ-
ци о ни ше због не до стат ка нов ца да 
нам Кли нич ки цен тар Ниш и Ми-
ни стар ство здра вља ку пи но ве апа-
ра те за ане сте зи ју. Не мо же се оче-
ки ва ти да не ко по стиг не од ре ђе ни 
број опе ра ци ја са мо са јед ном опе-
ра ци о ном са лом. Нај пре тре ба обез-
бе ди ти усло ве, да би се тра жи ло не-
што од тих ле ка ра. Та ко да сам ја 
овог пу та на стра ни и па ци јен та и 
ле ка ра, а не да се пра ви пре синг на 
ле ка ре шта мо ра да ура ди у окви ру 
„про се ка“ и „бро ја“.

Да ли ће се Од бор на чи јем сте 
че лу ин тен зив ни је ба ви ти бор бом 
про тив ко руп ци је у здрав ству?

Бор ба про тив ко руп ци је не сме да 
се сво ди на ме диј ско на ја вљи ва ње 
хап ше ња и да то бу де за ба ва за на-
род, као бор бе у аре ни у вре ме Ри-

мља на. Ко руп ци ја у окви ру здрав-
ства оце ње на је ве ли ком оце ном. 
То зна чи да гра ђа ни сма тра ју да је 
она при сут на, да је пу но љу ди би-
ло у кон так ту са ле ка ри ма ко ји су 
им тра жи ли но вац, што ни је до сто-
јан стве но од стра не ле ка ра. Иа ко је 
та сит на ко руп ци ја, где се две ста-
три ста евра тра жи од па ци је на та, 
сва ка ко за осу ду и за санк ци о ни-
са ње, мно го је ве ћа и опа сни ја си-
стем ска ко руп ци ја у вр ху здрав ства, 
при Ми ни стар ству здра вља и при 
ве ли ким фар ма це ут ским ку ћа ма. 
Мо ра се уве сти мно го ви ше ре да, 
од но сно тран спа рент ни јег ра да и 
Ми ни стар ства здра вља и кли нич-
ких цен та ра и здрав стве них уста-
но ва по Ср би ји, ка ко би и но ви на ри 
и гра ђа ни мо гли да ја сно ви де где 
се тро ши но вац. Да кле, бор ба про-
тив ко руп ци је да, али си стем ска, 
ин сти ту ци о нал на, и бор ба у окви-
ру си сте ма здрав ства, а не да то бу-
де бор ба по је дин ца. Мо ја же ља је, а 
упра во за то сам и ушао у по ли ти ку, 
да не ке ства ри ко је су ми сме та ле у 
си сте му здрав ства, ко је сме та ју мо-
јим ком ши ја ма, мо јим при ја те љи-
ма, по ку шам да из ме ним или да, 
ако у то ме не успем, бар ука жем на 
про бле ме. Свој ман дат пред сед ни-
ка скуп штин ског од бо ра и оба вљам 
та ко што ука зу јем и на ко руп ци ју 
и на дру ге про бле ме у здрав ству са 
јед ним јед ним ци љем: да на пра ви-
мо бо љи здрав стве ни си стем у Ср-
би ји ко ји ће ко ри сти ти и гра ђа ни-
ма, али и ле ка ри ма и ме ди цин ским 
се стра ма.

Ка ква је са рад ња Од бо ра са дру-
гим ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци-
ја ма ко је се ти чу здрав ства – Ле-
кар ском ко мо ром, Здрав стве ним 
са ве том, Срп ским ле кар ским дру-
штвом...?

Увео сам прак су да на сва ку сед-
ни цу по зи вам пред сед ни ка Здрав-
стве ног са ве та Ср би је, проф. др 
Дра га на Де ли ћа, а увек су као го-
сти по зва ни и пред став ни ци Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, Срп ског ле-
кар ског дру штва, оста лих ко мо ра, 
не вла ди них ор га ни за ци ја, удру же-
ња па ци је на та, гра ђа на Ср би је, да 
сход но те ми бу ду при сут ни и чу ју 
у ком сме ру пред став ни ци Ми ни-
стар ства здра вља из но се пла но ве о 
не ким да љим ко ра ци ма, чу ју ми-
шље ње по сла ни ка, има ју пра во да 
се укљу че у рад Од бо ра. Ми слим да 
је то нај о бјек тив ни ји и нај тран спа-
рент ни ји на чин да из јед не до бре 
ди ску си је, јед ног ква ли тет ног са-
стан ка, иза ђе мо са до брим за кључ-
ком и уве рен сам да је то кључ до-
брог ра да и успе ха. 

 Ја сми на То ма ше вић
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Пише: др Дра га на 
Ми лу ти но вић, 

пред сед ник Управ ног 
од бо ра ЛКС

С
р би ја је је ди на 
зе мља у окру же-
њу ко јој при ват-
на здрав стве на 

прак са по сто ји пот пу но 
ау тох то но и са мо стал-
но, као по се бан си стем 
здрав стве не за шти те. Пре 24 го ди-
не За ко ном о здрав стве ној за шти ти, 
до зво ље но je отва ра ње ле кар ских 
ор ди на ци ја у при ват ном вла сни-
штву. Од та да, при ват ни сек тор се 
раз ви јао, ра стао, про ши ри вао па ле-
ту сво јих услу га и да нас у Ср би ји по 
еви ден ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је по сто ји 1.513 при ват них су бје ка-
та и то нај ви ше, пре ко јед не тре ћи-
не у Бе о гра ду. Од то га је 65 бол ни ца 
(52 спе ци јал не и 13 оп штих бол ни-
ца), 14 до мо ва здра вља, 123 по ли кли-
ни ке, док су оста ло раз ли чи те спе-
ци ја ли стич ке ор ди на ци је и око 70 
ор ди на ци ја оп ште прак се, 11 за во да 
(ла бо ра то риј ских и ра ди о ло шких). 
По сто ји и је дан Кли нич ко-бол нич-
ки цен тар у при ват ној сво ји ни ко ји, 
на жа лост, не ра ди.

У при ват ном сек то ру за стал но је 
за по сле но 2.792 ле ка ра раз ли чи тих 
спе ци јал но сти, док око 850 ле ка ра 
ра ди по уго во ру о де лу. Том бро ју 
тре ба до да ти и око 5.000 ме ди цин-
ских тех ни ча ра.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за 
јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут“ и Ми ни стар ства здра вља, из-
ме ђу 30 и 40 од сто услу га гра ђа ни 
оба ве у при ват ној прак си.

Узи ма ју ћи у об зир све те по дат ке 
и не ре ша ва ње про бле ма од стра не 

здрав стве ног еста бли-
шмен та Ле кар ска ко мо-
ра Ср би је је, у са рад њи 
са Срп ским ме наџ мент 
цен тром, из ра ди ла Сту-
ди ју из во дљи во сти укљу-
чи ва ња при ват ног сек то-
ра у си стем здрав стве не 
за шти те и здрав стве ног 
оси гу ра ња Ср би је.

Циљ сту ди је је ана ли-
за из во дљи во сти функ-
ци о нал ног об је ди ња ва-

ња при ват ног и др жав ног сек то ра 
здрав стве не за шти те у си стем Ре-
пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње у ци љу до при но са очу-
ва ња и уна пре ђе ња здра вља ста-
нов ни штва и кре и ра њу ефи ка сног, 
одр жи вог и ква ли тет ног си сте ма 
здрав стве не за шти те.

Здра вље на ро да је од оп штег дру-
штве ног ин те ре са и нај зна чај ни ји 
ре сурс за раз вој сва ке др жа ве. За-
јед нич ко де ло ва ње др жав ног и при-
ват ног сек то ра на очу ва њу и уна-
пре ђе њу здра вља ста нов ни штва, 
као и ја ча њу здрав стве них по тен-
ци ја ла на ци је пу тем функ ци о нал-
ног об је ди ње ња др жав ног и при ват-
ног сек то ра би ство ри ло тр жи ште 
на ко ме би пру жа о ци услу га здрав-
стве не за шти те бо ри ли за огра ни-
че не ре сур се. Уво ђе ње тр жи шта као 
ме ха ни зма за се лек ци ју нај ква ли-
тет ни јих и нај е фи ка сни јих, до при-
не ло би одр жи во сти, по ве ћа њу ефи-
ка сно сти и уна пре ђе њу ква ли те та 
здрав стве не за шти те.

У си сте му здрав стве не за шти те 
Ср би је при ват ни сек тор је до са да 
имао мар ги нал ну уло гу, го то во да 
је ње го во по сто ја ње би ло иг но ри-
са но у сми слу укљу чи ва ња у по сти-
за ње ци ље ва здрав стве не по ли ти-
ке Ср би је.

Сту ди ја об у хва та број не ана ли-
зе и при ка зе у ци љу са гле да ва ња 
ста ња и фак то ра ко ји ути чу на да-
то здрав стве но ста ње на ци је, као и 
ана ли зе ко је при ка зу ју по од ре ђе-
ним по ка за те љи ма ста ње ода бра-
них зе ма ља Европ ског ре ги о на. Два 
кључ на ин ди ка то ра здрав стве ног 
ста ња ста нов ни штва су со цио-еко-
ном ско ста ње на ци је и ста ње здрав-
стве ног си сте ма Ср би је.

Со цио-еко ном ска ана ли за об у-
хва та:– уку пан број ста нов ни ка Ср-
би је је 7.120.666 (по пис ста нов ни-
штва 2011.) и ма њи је у од но су на 
2002. за 370.000 ста нов ни ка– по дат-
ке о те ри то ри јал ном уре ђе њу Ре пу-
бли ке Ср би је - по де ла на 5 ре ги о на 
(Ре ги он Вој во ди не, Бе о град ски ре-
ги он, Ре ги он Шу ма ди је и За пад не 
Ср би је, Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср-
би је, Ре ги он Ко со во и Ме то хи ја), 29 
окру га; – над ле жно сти ко је ло кал не 
са мо у пра ве има ју у обла сти здрав-
стве не за шти те – оп шти не су осни-
ва чи уста но ва у обла сти при мар не 
здрав стве не за шти те, над ле жност 
ло кал них са мо у пра ва је и пра ће ње 
здрав стве ног ста ња ста нов ни штва, 
про мо ци ја јав ног здра вља– де мо-
граф ске по дат ке о Ср би ји – од по-
чет ка 21. ве ка у Ср би ји се сма њу је 
број ста нов ни ка, 2010. је осам на е-
ста го ди на за ре дом у ко јој је био 
не га ти ван при род ни при ра штај – 
Ср би ја са ма ње од 10 жи во ро ђе ња 
на 1.000 ста нов ни ка спа да у гру пу 
европ ских зе ма ља са нај ни жом сто-
пом на та ли те та, у пе ри о ду од 2002–
2009. сто па жи во ро ђе ња је спа ла са 
10,4 на 9,6; а у 2011. из но си ла је 9,0. 
При род ни при ра штај је у 2011. не-
га ти ван -5,2, сто па смрт но сти по-
ра сла са 13,7 на 14,2, про сеч на ста-
рост ста нов ни штва по ра сла на 41,2 
го ди не у 2009.

ТЕ МА БРО ЈА – СТУ ДИ ЈА ИЗ ВО ДЉИ ВО СТИ УКЉУ ЧИ ВА ЊА 
ПРИ ВАТ НОГ СЕК ТО РА У СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
И ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

СИ СТЕМ СКЕ ПРО МЕ НЕ 
КАО ИМ ПЕ РА ТИВ
// ЛКС ЈЕ СТУ ДИ ЈОМ ПО КА ЗА ЛА ДА ПО СТО ЈИ ОДР ЖИ ВО РЕ ШЕ ЊЕ ЗА УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ 
ПРИ ВАТ НОГ СЕК ТО РА У ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ СР БИ ЈЕ И ДА БИ ТО УВЕ ЛИ КО 
ПО БОЉ ША ЛО ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ СТА НОВ НИ ШТВА //
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Ста ро сна струк ту ра – да нас го то во 
из јед на чен број ста нов ни ка мла ђих 
од 15 го ди на и ста ри јих од 65 го ди-
на.– По дат ке о еко ном ској си ту а-
ци ји у Ре пу бли ци Ср би ји: го ди на 
2009. је на еко ном ском пла ну пред-
ста вља ла нај те жу го ди ну за Ре пу-
бли ку Ср би ју од 2000. До шло је до 
пре ли ва ња ефе ка та гло бал не еко-
ном ске и фи нан сиј ске кри зе ко ји 
су се не га тив но од ра зи ли на срп ску 
при вре ду. У пе ри о ду од 2006–2009 
го ди не про сеч ни раст бру то до ма-
ћег про из во да (БДП) био је 3,5 од-
сто, 2009. се бе ле жи пад од 3,5 од-
сто.– ви со ка сто па не за по сле но сти, 
по го то ву мла дих од 25–34 го ди не 
(29,6 од сто)

Про сеч на пла та у Ср би ји у пе ри-
о ду ја ну ар-ју л 2010. Би ла је 330,3 
евра, а про сеч на пен зи ја 197 евра.– 
У 2010. го ди ни про сеч на ме сеч на 
рас по ло жи ва сред ства по до ма ћин-
ству у Ср би ји су из но си ла 47.376 ди-
на ра, а из да ци за лич ну по тро шњу 
из но се 42.488, од че га је нај ве ћи део 
из да та ка био за хра ну и без ал ко хол-
на пи ћа 41,3 од сто, за тим за ста но-
ва ње, стру ју, во ду, гас и дру га го ри-
ва 16 од сто, оде ћу и обу ћу 4,8 од сто. 
У пе ри о ду од 2006–2010. по сто ји тен-
ден ци ја по ве ћа ња из два ја ња нов ца 
за хра ну и без ал ко хол на пи ћа ко-
ја го во ре у при лог чи ње ни ци да су 
до бра од ег зи стен ци јал ног зна ча-
ја за ста нов ни штво у стал ном по-
ску пље њу.

Еко ном ска кри за нај ви ше је по-
го ди ла до ма ћин ства са шест и ви-
ше чла но ва та ко да је про це нат си-
ро ма шних по рас тао са 15,5 од сто у 
2008. на 29,3 од сто у 2009. го ди ни.

У сту ди ји је ура ђе на ве о ма оп-
се жна и де таљ на ана ли за здрав-
стве ног си сте ма Ср би је: 2003. го ди-
не је пред ста вљен до ку мент „Бо ље 
здра вље за све у тре ћем ми ле ни ју-
му“ ко ји об је ди њу је здрав стве ну по-
ли ти ку, ви зи ју си сте ма здрав стве не 
за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји и стра-
те ги ју и ак ци о ни план ре фор ме си-
сте ма здрав стве не за шти те.

Ре фор ма си сте ма здрав стве не за-
шти те у Ср би ји, као кон ти ну и ра ни 
про цес, под ра зу ме ва из ме ђу оста-
ли сле де ће ци ље ве:

1.  Очу ва ње и уна пре ђе ње здрав стве-
ног ста ња ста нов ни штва

2.  Пра ви чан и јед нак при ступ здрав-
стве ној за шти ти свим гра ђа ни ма

3.  По ста вља ње па ци јен та у цен тар 
си сте ма здрав стве не за шти те

4.  Одр жи вост здрав стве ног си сте ма
5.  Де фи ни са ње уло ге при ват ног 

сек то ра у пру жа њу здрав стве них 
услу га ста нов ни штву

На дан 31. де цем бра 2009. у си сте-
му здрав стве не за шти те Ре пу бли-

ке Ср би је (здрав стве не уста но ве у 
Пла ну мре же) би ло је за по сле но 
114.175 рад ни ка – здрав стве них рад-
ни ка и са рад ни ка са ви со ком струч-
ном спре мом је би ло 26.746, а ад ми-
ни стра тив ног и тех нич ког осо бља 
28.839.

У Ср би ји је про сеч на обез бе ђе-
ност ле ка ри ма би ла 284 ле ка ра на 
100.000 ста нов ни ка, док је у зе мља-
ма ЕУ из но си ла 324 (2008.).

Уку пан број здрав стве них уста но-
ва пре ма Уред би о пла ну мре же у 
2009. го ди не је 345, од то га 36 апо-
те ка, 157 до мо ва здра вља, 22 за во-
да, 40 оп штих бол ни ца, 37 спе ци-
јал них, че ти ри кли нич ко-бол нич ка 
цен тра, че ти ри кли нич ка цен тра, 
шест кли ни ка, 16 ин сти ту та, 23 ин-
сти ту та/за во да за јав но здра вље.

Под се ћам да се ни јед на при ват на 
здрав стве на уста но ва ма не на ла зи 
у Пла ну мре же.

Ста ци о нар ну (бол нич ку) здрав-
стве ну за шти ту је пру жа ло 128 
здрав стве них уста но ва у ко ји ма је 
би ло 41.000 по сте ља, од но сно 5,6 по-
сте ља на 1.000 ста нов ни ка. Уку пан 
број бо ле сни ка је из но сио 1.268.399, 

про сеч на ду жи на ле че ња је из но-
си ла 8,8 да на, а про сеч на за у зе тост 
по сте ља 74,5 од сто (по да ци за 2009. 
го ди ну).

Сма ње ње ње про сеч не ду жи не ле-
че ња иде у при лог по ве ћа њу ефи-
ка сно сти ра да бол ни ца. По сто је 
ве ли ке раз ли ке ме ђу бол ни ца ма 
у ду жи ни ле че ња и за у зе то сти по-
сте ља за иста обо ље ња и ста ња, што 
ука зу је на раз ли ке у ефи ка сно сти 
и про дук тив но сти у ра ду, као и на 
нео д го ва ра ју ћу ди стри бу ци ју по-
сте ља у од но су на ак ту ел не по тре-
бе. До са да шњи на чин пла ћа ња ни-
је оста вљао мо гућ ност да се на гра де 
они ко ји по ка зу ју бо ље ре зул та те у 
по гле ду ефи ка сно сти и про дук тив-
но сти.

Фи нан си ра ње здрав стве не за-
шти те у Ср би ји за сно ва но је на Би-
змар ко вом мо де лу, а нај ва жни ји 
из вор фи нан си ра ња су оба ве зни 
до при но си (12,3 од сто) кроз си стем 
здрав стве ног оси гу ра ња. Ре пу блич-
ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње 
је цен трал на уста но ва ко ја је од го-
вор на за фи нан сиј ско функ ци о ни-
са ње здрав стве ног си сте ма.

Др жа ва из два ја за здрав ство око 
10,5 од сто бру то до ма ћег про из во-
да (БДП), а по гла ви ста нов ни ка 270 
евра, и још 196 евра гра ђа ни из два-
ја ју из лич ног џе па (по да ци за 2012. 
го ди ну).

Нај ви ше нов ца из два ја се за ку-
ра тив ну здрав стве ну за шти ту 5,06 
од сто БДП-а и 2,77 од сто БДП-а за 
ле ко ве. Го ди не 2009. у Ср би ји је све-
га 10,73 од сто же на би ло об у хва ће но 
си сте мат ским ги не ко ло шким пре-
гле дом, 15,11 од сто ци ља ним пре гле-
дом на ра но от кри ва ње ра ка гр ли ћа 
ма те ри це, а 13,75 од сто же на ци ља-
ним пре гле дом на ра но от кри ва ње 
ра ка дој ке.

У Ср би ји по сто ји тренд по ра ста 
смрт но сти – 2008 го ди не био је 13,97 
од сто; 2010 год. 14,2 од сто. Нај ве ћа 
смрт ност је од кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти – 55 од сто, 20 од сто од нео-
пла зми. Та ко ђе по сто ји по раст кар-
ци но ма – сто па кар ци но ма дој ке је 
29,78 на 100.000 ста нов ни ка, кар ци-
но ма гр ли ћа ма те ри це 10,34 и кар-
ци но ма брон ха 50,54. У Евро пи у 
по след њој де це ни ји по сто ји тренд 
сма ње ња по ме ну тих кар ци но ма. 

Око 46 од сто укуп них рас хо да Ре-
пу блич ког фон да од ла зи на за ра де 
за по сле них.

Мо жда нај ва жни ји део сту ди је је 
cost-be ne fit ана ли за у ко јој су иден-
ти фи ко ва не нај ва жни је ко ри сти ко-
је би дру штво има ло од укљу чи ва ња 
при ват ног сек то ра у си стем здрав-
стве не за шти те и си стем здрав стве-
ног оси гу ра ња. Иден ти фи ко ва не 
ко ри сти су да ле ко над ма ши ле тро-
шко ве дру штва.

При хва та њем сту ди је из во дљи-
во сти као осно ве за да ље ис тра жи-
ва ње и до но ше ње ко нач не од лу ке 
о де фи ни са њу и им пле мен та ци ји 
про јек та функ ци о нал ног об је ди ња-
ва ња има ло би зна чај не ефек те:

1.  Бо ље здрав стве но ста ње на ци је 
– нај ве ћи здрав стве ни про блем 
су хро нич не не за ра зне бо ле сти и 
ди рек тан ефе кат про јек та би би ло 
сма ње ње оп те ре ће но сти овим бо-
ле сти ма и фак то ри ма ри зи ка пре 
све га пре вен тив ном, али и ку ра-
тив ном не гом;

2.  Ве ћи ква ли тет услу га – у си сте му 
где но вац пра ти па ци јен та, па ци-

Стан дард на сто па 
смрт но сти на 100.000 СР БИ ЈА Е ВРО ПА 

Рак гр ли ћа ма те ри це 10,34 (ра сте) 3,39 (опа да)

Рак  дој ке 29,78 (ра сте) 23,65 (опа да)

Рак  тра хе је/плу ћа/брон ха 50,54 (ра сте) 37,64 (опа да)

СТО ПА СМРТ НО СТИ ОД КАР ЦИ НО МА 
НА 100.000 СТА НОв НИ КА у 2008. ГОДИНЕ
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јен ти има ју мо гућ ност сло бод ног 
из бо ра ле ка ра, та кав си стем при-
мо ра ва да се да ва о ци услу га бо-
ре за па ци јен те пру жа њем ква-
ли тет ни јих услу га;

3.  Ве ћа ре спон зив ност здрав стве ног 
си сте ма – си стем где но вац пра-
ти па ци јен та „те ра“ здрав стве ни 
си стем да се при ла го ђа ва по тре-
ба ма тр жи шта; 

4.  Сма ње ње ли ста че ка ња – пру жа-
њем мо гућ но сти па ци јен ти ма да 
сво ја пра ва из оба ве зног здрав-
стве ног оси гу ра ња оства ре без об-
зи ра на сек тор, сма њи ће се ли сте 
че ка ња;

5.  Сма ње ње ко руп ци је – услед сма-
ње ња ли ста че ка ња, мо гућ но сти 
ве ћег из бо ра пру жа о ца здрав-
стве них услу га, као и мо гућ но-
сти ко ри шће ња пра ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња и у при-
ват ној прак си прет по ста вља се 
да би до шло да сма ње ња ко руп-
ци је;

6.  Раз вој при ват ног сек то ра

Упо ред на ана ли за здрав стве ног 
си сте ма Ср би је и здрав стве них си-
сте ма Европ ских зе ма ља је по твр-
ди ла да Ср би ја има ма ње здрав стве-
них ре сур са у од но су на ода бра не 
зе мље, али и ни зак сте пен ефи ка-
сно сти и ефек тив но сти здрав стве-
ног си сте ма.

У сту ди ји је иден ти фи ко ван глав-
ни про блем при ка за ног ста ња здрав-
стве не за шти те, а то је не до вољ но 

раз ви јен здрав стве ни си стем Ср би-
је. Узро ци ова квог ста ња су: ни зак 
БДП по гла ви ста нов ни ка, ве ли ки 
про це нат гра ђа на ко ји жи ви ис под 
гра ни це си ро ма штва, ви со ка сто-
па не за по сле но сти и ре ла тив но ло-
ша обра зов на струк ту ра ста нов ни-
штва. Ипак су, мо жда, нај ва жни ји 
узро ци у не а де кват ном упра вља њу 
уну тар си сте ма здрав стве не за шти-
те, не ус кла ђе ност здрав стве ног си-
сте ма и ста ро сне струк ту ре ста нов-
ни штва и не у кљу че ност при ват ног 
сек то ра у здрав стве ни си стем. Раз-
ло зи за не у кљу чи ва ње су број ни: 
из ме ђу оста лог, то су не а де ква тан 
за кон ски оквир, оп шти став јав но-
сти, от пор или инер ци ја Ми ни стар-
ства здра вља, Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње и са мог при-
ват ног сек то ра.

По сле ди це не до вољ не раз ви је но-
сти си сте ма здрав стве не за шти те су 
мо но по ли стич ки по ло жај др жав-
них здрав стве них ин сти ту ци ја, по-
ве ћа на ко руп ци ја, ја ча ње си ве еко-
но ми је, ли сте че ка ња. До шло се до 
за кључ ка да мо но по ли стич ки по-
ло жај др жав них здрав стве них уста-
но ва као по сле ди цу има лош ква-
ли тет услу га, ло шу ор га ни зо ва ност 
здрав стве них уста но ва, сма ње ње 
уна пре ђе ња зна ња и ве шти на, што 
све као крај њи ре зул тат има по-
ве ћа ње смрт но сти, ве ће тро шко ве 
ра да, по ве ћа ње по тре бе за здрав-
стве ним уста но ва ма, сма ње ње пр-
о дук тив но сти.

У сту ди ји су иден ти фи ко ва не и 
раз ма тра не че ти ри оп ци је за ре-
ше ње про бле ма:

1.  да ста ње оста не не про ме ње но – 
тј. да се при ват ни сек тор не укљу-
чи у здрав стве ни си стем – то би 
до ве ло до нео др жи во сти здрав-
стве ног си сте ма и не мо гућ но сти 
да од го во ри на здрав стве не про-
бле ме ста нов ни штва;

2.  функ ци о нал но об је ди ња ва ње сек-
то ра здрав ства пу тем рав но прав-
ног укљу чи ва ња при ват них пру жа-
о ца здрав стве не за шти те у си стем 
оси гу ра ња. Пре ци зни је, пред ло-
же но је уво ђе ње про ме на у на бав-
ку услу га од стра не Ре пу блич ког 
фон да, где би се на бав ка вр ши ла 
пре ма ствар ним по тре ба ма ста-
нов ни штва и то пу тем уго во ра ко-
ји по др жа ва ју упра вља ње пер фор-
ман са ма и но ви си стем пла ћа ња;

3.  уво ђе ње два или ви ше фон до ва 
здрав стве ног оси гу ра ња ко ји уво-
де па ке те здрав стве ног оси гу ра-
ња – пред ста вља ло би со ци јал ни 
екс пе ри мент и не би до ве ло до 
ре ше ња про бле ма;

4.  фор ми ра ње мре же при ват ни ка 
ко је би као кор по ра тив но те ло 
упра вља ло гру пом при ват ни ка и 
вр ши ло уго ва ра ње здрав стве них 
услу га – ни је мо гу ће у овом тре-
нут ку, али би би ло мо гу ће у ка-
сни јим фа за ма раз во ја си сте ма 
здрав стве не за шти те.

За ода бра но ре ше ње, рав но прав-
но укљу чи ва ње при ват ног сек то ра у 
си стем здрав стве не за шти те и оси-
гу ра ња, из вр ше на је фи нан сиј ска 
и еко ном ска ана ли за и оце ње но је 
да је пред ло же но ре ше ње фи нан-
сиј ски одр жи во уз уво ђе ње но вих 
из во ра фи нан си ра ња пу тем по ре-
за и так си на фак то ре ко ји не га тив-
но ути чу на људ ско здра вље. Та ко-
ђе у до дат не из во ре фи нан си ра ња 
укљу че ни су и до дат ни при хо ди од 
до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра-
ња, за ко је се пред ви ђа да ће има ти 
ве ћи при лив на кон ре де фи ни са ња 
па ке та основ них услу га.

Дру штве но-еко ном ска ана ли за 
пред ло же ног ре ше ња је по ка за ла 
зна чај но ве ћу ко рист у од но су на 
тро шко ве дру штва. За кључ на раз ма-
тра ња ука зу ју на нео п ход ност уво ђе-
ња про ме на у си сте му здрав стве не 
за шти те и здрав стве ног оси гу ра ња.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је овом 
сту ди јом по ка за ла да одр жи во ре-
ше ње за укљу чи ва ње при ват ног 
сек то ра у здрав стве ни си стем Ср-
би је по сто ји и да би то уве ли ко по-
бољ ша ло здрав стве ну за шти ту ста-
нов ни штва. Да љи за да так нам је да 
у то убе ди мо кре а то ре здрав стве не 
по ли ти ке и но си о це вла сти. //

искористити ресурсе приватне праксе: на слици Поликлиника 
Хуман у Нишу
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П
ре ма ва же ћим про пи си ма 
у Ср би ји све уста но ве су 
оба ве зне да по се ду ју Акт о 
про це ни ри зи ка за сва рад-

на ме ста. Ве о ма ма ли број спе ци-
јал но сти у окви ру на ше стру ке има 
при знат по ве ћан ри зик по здра вље 
(ра ди о ло зи, ане сте зи о ло зи, хи рур-

зи...). Рад на ме ста оста лих спе ци-
јал но сти су оце ње на као без ри зи-
ка, што се не сла же са по да ци ма из 
ли те ра ту ре, бар ка да су пси хи ја три 
и ле ка ри оп ште ме ди ци не у пи та-
њу. Пр ви, за то што ра де са по себ ном 
ка те го ри јом па ци је на та ко ја је вр-
ло че сто агре сив на, а дру ги јер су на 

пр вој ли ни ји и ин фек тив них и за-
ра зних и свих дру гих от кри ве них и 
нео т кри ве них обо ље ња. 

Је дан од мо гу ћих на чи на да се 
ста ње про ме ни је и ре зул тат овог 
Упит ни ка ко ји би по ре дио ре зул та-
те Ин сти ту та за јав но здра вље Ср-
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ 

У ДО МУ ГАР ДЕ У ТОП ЧИ ДЕ РУ ДЕ ЦЕМ БРА 2012. ГО ДИ НЕ ОДР ЖА НА 
ЈЕ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ РЛК БЕ О ГРА ДА

ЗДРА ВЉЕ ЛЕ КА РА 
У СРЕ ДИ ШТУ ПА ЖЊЕ
// АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА ДО КО ЈИХ СЕ БУ ДЕ ДО ШЛО АНО НИМ НИМ УПИТ НИ КОМ 
МЕ ЂУ ЛЕ КА РИ МА, УКА ЗА ЋЕ ГДЕ СУ МО ГУ ЋЕ „ТАЧ КЕ ДЕ ЛО ВА ЊА“, СА ЦИ ЉЕМ 
УНА ПРЕ ЂЕ ЊА ЗДРА ВЉА И ПО ВЕ ЋА ЊА ЗА ДО ВОЉ СТВА ПО ПУ ЛА ЦИ ЈЕ 
КО ЈА БРИ НЕ О ЗДРА ВЉУ НА ЦИ ЈЕ //

Велико интересовање лекара за предавања
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из Ис тра жи ва ња здра вља ста нов-
ни штва Ср би је 2006. го ди не и на-
шег са да шњег ис тра жи ва ња здра-
вља ле ка ра у Ср би ји. Пред лог ме ра 
ко ји би сле дио за вра ћа ње до сто јан-
ства, ча сти, угле да и здра вља ле ка-
ра као је дин ства, стра те шки је ин те-
рес стру ке и др жа ве, јер са мо здрав, 
за до во љан и емо тив но ста би лан ле-
кар мо же у пот пу но сти да се по све-
ти сво јим па ци јен ти ма. 

Кон фе рен ци ја о здра вљу ле ка ра 
у ор га ни за ци ји РЛК Бе о гра да одр-
жа на је 13. де цем бра у До му гар де у 
Топ чи де ру (Бе о град). Упр кос хлад-
ном зим ском да ну и ре ла тив ној 
изо ло ва но сти од глав них град ских 
пра ва ца из у зет но до бра по се ће ност 
тог ску па до ка за ла је да ова те ма 
при вла чи па жњу ко ле га, иа ко има 
до ста не до у ми ца. Ка кво је здра вље 
оних ко ји бри ну о здра вљу на ци је, 
ко бри не о њи хо вом здра вљу и ка ко, 
ко ли ко има на си ља упе ре ног пре ма 
ле ка ри ма и ка ко оно ути че на њи-
хо во здра вље, ко ли ко се ле ка ри при-
др жа ва ју са ве та о здра вим сти ло ви-
ма жи во та, ка кви су усло ви ра да и 
фи нан сиј ска си ту а ци ја у стру ци и 
ко ли ко ути чу на здра вље, ко ли ко су 
при сут на пси хо со мат ска обо ље ња, 
ко ли ко де пре си ја и са го ре ва ње, шта 
ка жу ан ке те за до вољ ства за по сле-
них у здрав ству... На кра ју, пре зен-
то ван је Упит ник ко јим ће се до ћи 
до по да та ка ано ним но, ра ди про це-
не еле ме на та ко ји угро жа ва ју њи-
хо во- на ше здра вље.

Здравље – најважнији циљ

По здрав на реч пред сед ни ка РЛК 
Бе о гра да, прим. др Спа се Ан ђе ли
ћа, ко јом је отво рио скуп, по ста ви-

ла је здра вље као нај ва жни ји циљ 
на шег де ло ва ња, не са мо у за јед ни-
ци, већ и ме ђу на ма. Да би смо мо-
гли да за сту па мо здра вље, мо ра мо 
се тру ди ти да са чу ва мо и уна пре-
ди мо и сво је, да би смо и лич ним 
при ме ром ути ца ли на за јед ни цу. У 
оним сег мен ти ма где оно не за ви си 
са мо од нас и на ша стру ков на ор га-
ни за ци ја тре ба да се укљу чи и де лу-
је. Спро во ђе ње упит ни ка и ње го ви 
ре зул та ти ће ука за ти где су те тач-
ке де ло ва ња.

Пр во из ла га ње има ла је др Сла ђа
на Мај кић, спе ци ја ли ста ме ди ци-
не ра да из Ни ша, са аспек та ве ли-
ке и спе ци фич не од го вор но сти због 
пред ме та на шег ра да-здра вља, до-
сто јан ства и жи во та по је дин ца и за-
јед ни це, пре ве ли ког бро ја па ци је-
на та, вре мен ске сти ске, усло ва ра да, 
че стих де жур ста ва и пре ко вре ме-
ног ра да, смен ског ра да, не до стат ка 
сред ста ва за ди јаг но сти ку и те ра пи-
ју, не до стат ка по др шке са рад ни ка и 
ко ле га, прет по ста вље них... 

Нај ни жа сто па бо ло ва ња ме ђу 
свим за ни ма њи ма је ме ђу ле ка ри-

ма, јер че сто не ги ра ју бо лест, за не-
ма ру ју симп то ме и вр ло че сто се 
са ми ле че. Област ра да у др жа ви 
Ср би ји ре гу ли шу За кон о ра ду, За-
кон о усло ви ма на ра ду и без бед-
но сти, За кон про тив зло ста вља ња 
на ра ду и ра зни под за кон ски ак ти. 
Про фе си о нал ну де лат ност ле ка ра 
уре ђу ју За кон о здрав стве ној за шти-
ти, За кон о здрав стве ном оси гу ра-
њу, За кон о ле ко ви ма и ме ди цин-
ским сред стви ма, За кон о за шти ти 
ста нов ни штва од за ра зних бо ле-
сти, За кон о кон тро ли са ним пси-
хо ак тив ним суп стан ца ма, За кон о 
тран спан та ци ји ор га на и дру ги. И 
по ред то ли ких за ко на и пра вил ни-
ка, од нос из ме ђу па ци јен та и ле ка-
ра мо ра би ти од нос по ве ре ња, ува-
жа ва ња, струч но сти и етич но сти. 
За кљу чак је да се ле ка ри као стру-
ка на ла зе у „сен дви чу“ свих ових 
окол но сти.

Сле де ће из ла га ње има ла је прим. 
др Та тја на Ра до са вље вић, ди рек-
тор ка ЛК Ср би је, о по зна тим слу-
ча је ви ма на си ља пре ма ле ка ри ма, 
као „вр ху ле де ног бре га“. На си ље 

ЧЕ Ти Ри ТЕ МЕ

Ле кар ска ко мо ра је у за вр шни цу 2012. го ди не ушла са че ти ри зна чај не те ме: 
• Укљу чи ва ње при ват не прак се у здрав стве ни си стем Ср би је - им пе ра тив или 

не мо гу ћа ми си ја (12. де цем бар);
• Здра вље ле ка ра (13. де цем бар);
• Ефек ти пси хо со ци јал ног стре са на здра вље и мо гућ но сти пре вен ци је (14. де-

цем бар);
• Иза зо ви за при мар ну здрав стве ну за шти ту на по чет ку 20. ве ка у Ср би ји - шта 

се ме ња осим на чи на пла ћа ња (14. де цем бар - Ртањ). 
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вер бал но и вр ло че сто фи зич ко по-
не кад вр ше па ци јен ти, по не кад 
њи хо ва род би на. Пре ма по да ци-
ма Свет ске ме ди цин ске асо ци ја-
ци је, је дан од три здрав стве на рад-
ни ка ис ку си на си ље, од то га је дан 
од 10 би ва и фи зич ки на пад нут. Из-
нет је по да так да спа да мо у др жа-
ве са вр ло при сут ним тим об ли ком 
по на ша ња, ве ро ват но и због ло ше 
ка зне не по ли ти ке. Је дан од раз ло-
га је сва ка ко и ло ша ме диј ска сли-
ка о ле ка ри ма ко ја ства ра по год ну 
кли му за та кве по ја ве. Дру ги раз-
лог је про фе си о нал на дис кре ци-
ја ко ју ле ка ри и на сво ју ште ту по-
др жа ва ју, па ве ли ки број слу ча је ва 
не би ва при ја вљен. Де ло ва ње ЛК ће 
ићи у два прав ца: нул та то ле ран-
ци ја за на си ље уоп ште, ве ћа без-
бед ност ле ка ра пу тем спе ци јалнх 
обу ка за ко му ни ка ци ју, пра вље ње 
На ци о нал них ре ги ста ра пре да то-
ра у здрав стве ном си сте му, њи хо-
во упу ћи ва ње дру гом ле ка ру или у 
дру гу уста но ву, али и по пра вља ње 
ме диј ске сли ке о стру ци.

Лекари подложни депресији

Др Не бој ша Илић, пси хи ја тар 
из Ни ша, го во рио је о ква ли те ту 
жи во та ле ка ра, при су ству пси хо-
со мат ских обо ље ња и де пре си је, 
на осно ву соп стве них прет ход но 
спро ве де них ис тра жи ва ња. Она су 

спро ве де на од 2006. до 2009. го ди-
не, а укљу че ни су би ли док то ри оп-
ште ме ди ци не у два до ма здра вља 
- Ниш и Во ждо вац. Ква ли тет жи во-
та пр о це њи ван је у од но су на на-
чин ко ри шће ња сло бод ног вре ме-
на, из ло же ност и вр сту стре са на 
рад ном ме сту (40 од сто се од но си 
на кон фликт са па ци јен том), до-
дат ни про фе си о нал ни ан га жман 
(чак 52 од сто). При су ство де пре си-
је код ле ка ра (19–30 од сто) ве ће је 
не го у оп штој по пу ла ци ји (6–8 од-
сто). Пре ма не ким ау то ри ма, же не-
ле ка ри су осам пу та скло ни је де-
пре си ји, што се об ја шња ва ти ме да 
вред не и ам би ци о зне би ва ју при ти-
сну те мно гим уло га ма и оба ве за ма 
у по ро ди ци и дру штву. То је по себ-
но из ра же но у тра ди ци о на ли стич-
ким сре ди на ма са ло шом еко ном-
ском си ту а ци јом. По се бан про блем 
пред ста вља удру же ност де пре си је 
са дру гим про бле ми ма мен тал ног 
здра вља: анк си о зно шћу и зло у по-
тре бом пси хо ак тив них суп стан ци. 
Ка да се раз ма тра за сту пље ност пси-
хо со мат ских обо ље ња ме ђу ле ка ри-
ма, др Илић је до био по да так да је 
то чак 36,11 од сто. Нај че шће је у пи-
та њу по ви шен при ти сак у 76 од сто. 
По се бан про блем пред ста вља окол-
ност да се ле ка ри те шко од лу чу ју да 
по тра же по моћ ко ле ге пси хи ја тра, 
че сто од лу чу ју ћи да се са ми ле че и 
кри ју ћи да има ју про бле ма. 

Ко и ка ко на ру ша ва здра вље ле-
ка ра пи та се др Дра га на Ар сић, та-
ко ђе пси хи ја тар из Кру шев ца. Од-
го во ра има мно го: ло ша еко ном ска 
си ту а ци ја, спо ра и не до след на ре-
фор ма, на сле ђен си стем не е фи ка-
сног фи нан си ра ња здрав ства пре ма 
ка па ци те ти ма, а не пре ма услу га-
ма, све ста ри је ста нов ни штво Ср би-
је (ви ше од 16 од сто ста ри јих од 65 
го ди на) и све бо ле сни је ста нов ни-
штво (по раст оп штег мор та ли те та 
на 14,2 на 1.000 ста нов ни ка), ре ла-
тив но ни ске за ра де и пен зи је, ви-
со ка сто па не за по сле но сти.

Тек сваки трећи 
физички активан

Здра ви сти ло ви жи во та и ко ли ко 
су при хва ће ни од ле ка ра у Ср би ји, 
пред ста вља ју још је дан аспект ко ји је 
об ра ђен у Упит ни ку. Пре ли ми нар не 
ре зул та те ис тра жи ва ња о фи зич кој 
ак тив но сти на узор ку бе о град ских 
ле ка ра из ло жи ла је др Бран ка Ла
зић, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не. 
Тек сва ки тре ћи ан ке ти ра ни се у до-
вољ ној ме ри ба вио фи зич ком ак тив-
но шћу, че твр ти на се ди ду же од 12 са-
ти днев но, а ри зик за раз вој ше ћер не 
бо ле сти ис пи ти ван Упит ни ком ви-
сок је код чак 8,9 од сто ан ке ти ра них. 
Ко ли ко обро ка има ју и ка квог су са-
ста ва, ко ли ко се де, а ко ли ко се ре кре-
и ра ју, да ли има ју иза бра ног ле ка ра 

До бесплатних бодова КМЕ захваљујући Комори
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БА ЛИНТ МЕ ТО ДА КАО НА ЧИН РЕ ЛАК СА ЦИ ЈЕ 
И ОСЛО БА ЂА ЊА ОД ПСИ ХО СО ЦИ ЈАЛ НОГ СТРЕ СА

Пре вен ци ја bur no ut син дро ма

Н
а да ни ма ди ја спо ре 2012. 
го ди не у Бе о гра ду др Жи-
ва на Ме ди го вић го во ри ла 
је о bur no ut син дро му и Ба-

лин то вом пси хо те ра пе ут ском ме-
то ду. Осни вач тог ме то да је ма ђар-
ски ле кар Mi ha li Ma u ri ce Berg man 
ко ји ка сни је, од ла ском у Ен гле ску, 
ме ња име у Mic hael Ba lint (М. Ba-
lint,1896–1970). Ба вио се ху ма ни за-
ци јом од но са ле кар-па ци јент, хо-
ли стич ким при сту пом у од но су на 
па ци јен та и ре ша ва њем пси хо со-
мат ских бо ле сти на ни воу ле ка ра 
оп ште прак се.

Ен гле ски на зив „bur no ut“ се у пси-
хо те ра пе ут ским кру го ви ма одо ма-
ћио и код нас. Мо же се пре ве сти 
као: са го ре ва ње, пре оп те ре ће ност, 
„пад си сте ма“, а све то иза зва но не-
ким спо ља шњим те шко ћа ма. На го-
ми ла ни стрес на по слу до во ди до: 
фру стри ра но сти, бе са, осе ћа ња бес-
по моћ но сти... По сле ди це то га су 
здрав стве ни про бле ми у ви ду: не-
са ни це, гла во бо ље, по ви ше ног ар те-
риј ског при ти ска или дру гих об ли ка 
ре а го ва ња ау то ном ног нер вног си-
сте ма. Осо ба са bur no ut син дро мом 
на по слу je не за до вољ на, де мо ти ви-
са на, не рас по ло же на, љу та, од бој на 
и ко ле ге је че сто из бе га ва ју.

Ба лин тов ме тод за сно ван je на Фр-
ој до вим пси хо а на ли тич ким прин-
ци пи ма ма да је М. Ба линт го во рио: 
„по шту јем Фрој да, али ја во лим Фе-

рен ци ја“, ми сле ћи на ма ђар ског пр-
о фе со ра пси хо а на ли зе, Фрој до вог 
уче ни ка, Шан до ра Фе рен ци ја. Ба-
линт и Фе рен ци су за јед нич ки ис-
тра жи ва ли про бле ме из до ме на 
пси хо со мат ске ме ди ци не ко ја је 
слу жи ла као по др шка ра ду ле ка ра 
оп ште прак се. Проф. Ба линт, по од-
ла ску из Ма ђар ске у Ве ли ку Бри та-
ни ју пред Дру ги свет ски рат, у Лон-
до ну, свој рад про ши ру је осни ва њем 
Бри тан ске асо ци ја ци је пси хо а на ли-
ти ча ра и не ко вре ме јој пред се да ва. 
Убр зо по сле ње го ве смр ти 1970. го-
ди не, осно ва на је 1972. Ин тер на ци-
о нал на Ба линт фе де ра ци ја. У на шој 
зе мљи се 1996. го ди не у Ин сти ту ту 
за мен тал но здра вље осни ва ју Ба-
линт гру пе ко је пре ра ста ју у Ба линт 
дру штво Ср би је. Уло га тог дру штва 
је при ме на Ба лин то вог ме то да, у 
скла ду са ци ље ви ма ме ђу на род не 
и на ци о нал не стра те ги је за за шти-
ту здра вља и уна пре ђе ња еду ка ци-
је у од но си ма ле ка ра и па ци јен та. 
Еду ка ци јом у тим гру па ма, ко је су 
отво ре ног ти па, об у хва ће ни су ра-
зни про фи ли: здрав стве ни рад ни-
ци, пе да го зи, со ци о ло зи, те о ло зи, 
фо рен зи ча ри и дру ги уче сни ци за-
ин те ре со ва ни за пр о бле ме ко ји се 
од но се на ин тер ак ци ју из ме ђу ле-
ка ра и па ци јен та. 

У ли те ра ту ри се на ро чи то ис ти-
чу нај че шће при ка зи ва ни слу ча је-
ви из прак се Ба линт гру па: пси хо со-

мат ске бо ле сти, те шко ће у од но си ма 
ле кар – па ци јент (је зич ке, вер ске...), 
те шке си ту а ци је у по ро ди ци па ци-
јен та, зах тев ни па ци јен ти (по себ не 
со ци јал не гру пе), зло у по тре ба ле-
ко ва, те шке и не из ле чи ве бо ле сти 
и дру ге осе тљи ве и не сва ки да шње 
си ту а ци је у ко ји ма се мо гу на ћи ле-
кар и па ци јент.

За ни мљив је по да так из ли те ра-
ту ре ко ји се од но си на ан ке ту ко ју је 
на пра вио сам осни вач Ба линт гру-
па, а ко ја се од но си на од го во ре ле-
ка ра из ра же не у про цен ти ма. Пи-
та ња су би ла:

1.  Да ли сте за до вољ ни сво јом ка-
ри је ром (84,5 – да, 79,5 – не)

2.  Да ли би сте иза бра ли исту спе-
ци јал ност 
ка да би сте са да за вр ши ли ме-
ди цин ски фа кул тет (86,1 – да, 
55 – не)

3.  Да ли сте за до вољ ни фи нан сиј-
ском ком пен за ци јом за свој рад 
(52,8 – да, 47,4 – не).

Ин тер ак ци ја ле кар - па ци јент је 
ди на мич на и стал но ак ту ел на. До-
при нос проф. Ба лин та ле ка ра, пси-
хо те ра пе у та, учи те ља и ве ли ког 
ху ма ни сте, увр стио га је ме ђу зна-
чај не лич но сти ме ди цин ске на у ке 
два де се тог ве ка.

При ре ди ла
др Ни на Ми хај ло вић

и да ли их он ле чи или не ко дру ги... - 
са зна ће мо тек по сле спро ве де не ан-
ке те у 2013. го ди ни.

Проф. др Ол га По по вић, фи зи ја-
тар из Бе о гра да, је го во ри ла о про-
це ни здра вља и за до вољ ства жи-
во том у ле кар ској стру ци. По сле 
нај ма ње 18 го ди на уче ња у Ср би ји 
се ве ћи на пр во су о чи са про бле мом 
за по шља ва ња у стру ци. Ка да по сао 
и на ђе, зах те ви по сло дав ца, па ци је-
на та, да љег струч ног уса вр ша ва ња 
ко је је нео п ход но, пре ве ли ки су, та-
ко да би чак 60 од сто ан ке ти ра них 
ле ка ра Кли нич ког цен тра Ср би је 
про ме ни ло по сао (обич но др жав ни 
за при ват ни и сл.). Не за до вољ ство 
по ти че од ло шег ста ту са у дру штву, 
би ро крат ских огра ни че ња, усло ва 
ра да, ме ђу људ ских од но са, агре сив-

но сти па ци је на та, не за шти ће но сти, 
не ре гу ли са но сти при ват не прак се, 
ма лих за ра да... Ко је су то вред но-
сти ко је ста вља мо на пр во ме сто и 
ка кав је став у тре нут ној си ту а ци ји 
бли же ће по ка за ти Упит ник.

Вр ло емoтивно и на дах ну то је о 
син дро му из га ра ња на по слу код 
ле ка ра го во рио и до цент др Де јан 
Не шић, са ка те дре за Фи зи о ло ги ју 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
По себ ну скло ност ка раз во ју тог по-
ре ме ћа ја има ју они чи ји по сао зах-
те ва рад са љу ди ма: ле ка ри, учи те-
љи, по ли цај ци, ме на џе ри и сл. Код 
ле ка ра пре ци пи ти ра ју ћи чи ни о ци 
су: ноћ на сме на, 24-сат на де жур-
ства, пре оп те ре ће ност по слом, не-
а де кват на пла та, те сни вре мен ски 
ро ко ви, нор ма и др.

На кра ју је сам Упит ник пред ста ви-
ла др Сла ђа на Ка у рин, спе ци ја ли ста 
ме ди цин ске ста ти сти ке и ин фор ма-
ти ке из Шап ца, ко ја је и обра зло жи ла 
у ко ју ће се свр ху об ра ђи ва ти и ко ри-
сти ти ре зул та ти. Пре сек здрав стве-
ног ста ња на осно ву са мо про це не 
ис пи та ни ка, со ци јал но-де мо граф-
ске и про фе си о нал не од ред ни це, 
као и жи вот не сти ло ве, Ко ми си ја за 
здра вље ле ка ра ко ри сти ће за иден-
ти фи ка ци ју и ре ша ва ње при о ри тет-
них про бле ма, са ци љем уна пре ђе-
ња здра вља и по ве ћа ња за до вољ ства 
жи во том и по слом. Ис тра жи ва ње ће 
се ра ди ти као сту ди ја пре се ка на по-
пу ла ци ји ле ка ра ко ја бу де по пу ни-
ла цео упит ник, а ре зул та ти ће би ти 
при ка за ни на кра ју го ди не.

 Др Бран ка Ла зић
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П
о ла зе ћи од чи ње ни це да су ле ка ри јед-
на од нај ва жни јих ка ри ка сва ког здрав-
стве ног си сте ма и да чи не ве о ма ва жан 
ре сурс здрав стве них уста но ва, Ле кар-

ска ко мо ра Ср би је ди зај ни ра ла je ис тра жи вач-
ку сту ди ју чи ји је циљ да ис пи та здра вље ле ка ра, 
као и евен ту ал но по сто ја ње ве зе из ме ђу про фе-
си о нал них зах те ва ко ји се сва ко днев но по ста-
вља ју пред ле ка ре и њи хо вог здрав стве ног ста ња 
и за до вољ ства жи во том. Ис тра жи ва ње ће би ти 
спро ве де но у то ку 2013. го ди не уз по моћ упит-
ни ка из ра ђе ног за ту на ме ну. Упит ник ће би ти 
до сту пан у Гла сни ку Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а 
сем то га ће би ти ди стри бу и ран на кон прогрaма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је по др жа них од стра не 
Ле кар ске ко мо ре ко ји су одр жа ни на те ри то ри ја-
ма под руч них кан це ла ри ја. Уче шће у ис тра жи-
ва њу је ано ним но. Упит ник су осми сли ли чла-
но ви Рад не гру пе за ис пи ти ва ње здра вља ле ка ра 
и са сто ји се из де сет це ли на.

–  Пр ву гру пу пи та ња чи не про фе си о нал ни по-
да ци. Од го во ри на та пи та ња тре ба да омо гу ће 
при ку пља ње ин фор ма ци ја о ка рак те ри сти ка-
ма рад ног ме ста на ком ле кар - уче сник ис тра-
жи ва ња ра ди.

–  Друа гру па пи та ња се од но си на со ци јал но-де-
мо граф ске по дат ке.

–  Тре ћа гру па пи та ња од но си се на здрав стве но 
ста ње ле ка ра. Од го во ри на та пи та ња омо гу-
ћи ће при ку пља ње ин фор ма ци ја о здрав стве-
ном ста њу ле ка ра, евен ту ал ном по сто ја њу бо-
ле сти у по ро ди ци, као и о по на ша њу ле ка ра 
ка да су бо ле сни. 

–  Че твр та гру па пи та ња се од но си на по дат ке о 
ко ри шће њу здрав стве не слу жбе. Ова пи та ња 
омо гу ћу ју сти ца ње уви да о на ви ка ма ле ка ра у 
ве зи са ко ри шће њем здрав стве них услу га (иза-
бра ни ле кар, при ват на прак са итд.).

–  Пе та гру па пи та ња се од но си на про це ну здра-
вља и за до вољ ство жи во том. Циљ је да се до ђе 
до ин фор ма ци ја о на чи ну на ко ји ле ка ри про-
це њу ју сво је здрав стве но ста ње и ко ли ко су за-
до вољ ни жи во том, као и да ли би по но во ода-
бра ли исту про фе си ју. 

–  Ше ста гру па пи та ња се од но си на жи вот не на-
ви ке или сти ло ве жи во та. Овим пи та њи ма се 
при ку пља ју ин фор ма ци ја о на ви ка ма ле ка ра 
у ис хра ни, на чи ну на ко ји ле ка ри про во де сво-
је сло бод но вре ме и о то ме ко ли ко се ба ве фи-
зич ком ак тив но шћу.

–  Сед ма гру па пи та ња се од но си на син дром из-
га ра ња. Циљ је до би ти ин фор ма ци је о то ме ко-
ли ко на по ран рад и стре сне си ту а ци је ко ји ма 
су ле ка ри из ло же ни до во де до ста ња пси хич ке, 
фи зич ке или пси хо фи зич ке ис цр пље но сти.

–  Осма гру па пи та ња се од но си на на си ље над ле-
ка ри ма. Циљ је да се до ђе до ин фор ма ци ја о то-
ме да ли су ле ка ри на рад ном ме сту или из ван 
ње га из ло же ни фи зич ком или вер бал ном на-
си љу, као и о ре ак ци ја ма на евен ту ал но до жи-
вље но на си ље.

–  Де ве ту гру пу пи та ња чи не пи та ња Цун го ве ска-
ле за са мо про це ну де пре сив но сти. По ну ђе но је 
20 из ја ва, а ис пи та ник тре ба да се из ја сни у ко-
јој ме ри се сва ка од из ја ва од но си на ње га. 

–  Де се та гру па пи та ња се од но си на ис ку ства ле-
ка ра са ко ри шће њем пси хо ак тив них суп стан-
ци. Циљ је са зна ти да ли је ис пи та ник ко ри стио 
не ку од пси хо ак тив них суп стан ци, ко ју вр сту 
про бле ма му је до не ло ко ри шће ње тих суп стан-
ци и да ли је по ку ша вао да пре ста не са ко ри-
шће њем пси хо ак тив них суп стан ци. 

Ле ка ри ко ји се ода зо ву по зи ву Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је и узму уче шће у ис тра жи ва њу та ко што 
по пу не Упит ник пред ста вља ће узо рак на осно ву 
чи јих ка рак те ри сти ка ће се из вр ши ти про це на 
здрав стве но га ста ња свих ле ка ра у Ср би ји. Иден-
ти фи ко ва ће се во де ћи здрав стве ни про бле ми и 
до би ће се увид у раз ли ке ве за не за здрав стве но 
ста ње и из ло же ност фа ко три ма ри зи ка у од но су 
на усло ве ра да, спе ци јал ност и со цио-де мо граф-
ске ка рак те ри сти ке.

Ре зул та ти те ана ли зе би ће ис ко ри шће ни за 
иден ти фи ка ци ју при о ри тет них про бле ма и пред-
у зи ма ње ак тив но сти у ци љу уна пре ђе ња здра-
вља ле ка ра и по ве ћа ња за до вољ ства жи во том. 

Др Сла ђа на Ка у рин Ми ле тић

ЛКС ЗА ПО ЧИ ЊЕ СВЕ О БУ ХВАТ НУ СТУ ДИ ЈУ 
О ЗДРА ВЉУ ЛЕ КА РА

Ко ли ко смо, 
ствар но, здра ви?

РЕ ЗУЛ ТА ТИ АНА ЛИ ЗЕ БИ ЋЕ ИС КО РИ ШЋЕ НИ ЗА ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈУ 
ПРО БЛЕ МА И ПРЕД У ЗИ МА ЊЕ АК ТИВ НО СТИ У ЦИ ЉУ УНА ПРЕ ЂЕ ЊА 

ЗДРА ВЉА ЛЕ КА РА И ПО ВЕ ЋА ЊА ЗА ДО ВОЉ СТВА ЖИ ВО ТОМ
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Поштоване колегинице и колеге, 

Лекарска комора Србије је дизајнирала истраживачку студију са циљем испитивања здравља 
лекара у Србији, као и везе између професионалног ангажовања и здравља лекара. Пред Вама се 
налази упитник који је осмишљен у ту сврху. Упитник је анониман. Молимо Вас да прихватите 
позив Лекарске коморе и да искрено одговорите на сва постављена питања. О резултатима 
истраживања бићете обавештeни преко Гласника Лекарске коморе Србије.

Захваљујемо Вам се на сарадњи!

Да ли сте до сада анкетирани овим упитником?        а) дa        б) нe
(Уколико сте већ анкетирани немојте даље попуњавати упитник)

I – ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОДАЦИ

1. На ком нивоу здравствене заштите радите?  а) примарни        б) секундарни        в) терцијарни
2. У којој служби/одељењу радите? _____________________________________
3.  Радите у: 

а) самосталној приватној пракси        б) групној приватној пракси        в) јавној/државној пракси
4.  Радите као: 

а) доктор медицине 
б) специјалиста ________________________ 
в) супспецијалиста _____________________________ 
г) професор/доцент/асистент 
д) лекар на специјализацији 
ђ) лекар на пракси (стажиста)

Заокружите и попуните све што се односи на Вас.

5.  Радни стаж 
Колико сте дуго запослени? __________ година 
Колики дуго радите као лекар? __________ година 
Колико дуго радите као специјалиста? __________ година

6. Да ли имате сменски рад?        а) да        б) не
7. Да ли радите у ноћној смени?        а) да        б) не
8. Да ли сте на некој руководећој позицији?        а) да        б) не

II – СОЦИЈАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

1. Животна доб: __________ година
2. Пол:        а) мушки        б) женски
3. Брачно стање:        а) неожењен/неудата        б) ожењен/удата        в) разведен(а)
г) удовац/удовица
4. Да ли имате децу?        а) да        б) не
5. Број деце: __________ 
6. Ваше стамбено питање:
а) Није решено, живим у неодговарајућим/некомфорним условима 
б) Није решено, али живим у одговарајућим/комфорним условима
г) Решено је у смислу власништва, али живим у неодговарајућим/некомфорним условима
д) Сопствени власник, живим у одговарајућим/комфорним условима 

УПИТНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
О ЗДРАВЉУ ЛЕКАРА
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  III – ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

  1.  Да ли болујете од неког од наведених обољења? 
(заокружите број испред сваке болести од које болујете) 
  1. Повишени крвни притисак 
  2. Поремећај ритма 
  3. Коронарна болест срца 
  4. Срчани удар 
  5. Мождани удар 
  6. Туберкулоза 
  7. Бронхијална астма 
  8. Хронични бронхитис 
  9. Поремећај липидног статуса 
10. Шећерна болест 
11. Повећана функција штитне жлезде 
12. Мигрена 
13. Хронична анксиозност или депресија 
14. Алергија (кожне алергијске манифестације, алергија на храну) 
15. Чир на желуцу и дванаестопалачном цреву 
16. Хронична обољења јетре (хепатитиси) 
17. Болест дебелог црева 
18. Улцерозни колитис 
19. Обољење жучне кесе 
20. Обољење бубрега 
21. Реуматска обољења 
22. Остеопороза 
23. Малокрвност 
24. Гојазност 
25.  Малигна болест (локализација)___________ 

Друго (допишите од које болести болујете у случају да није обухваћена списком): __________
______________________________________ ________________________________________________________

  2.  Да ли Вам је потврђено професионално обољење?      а) да, ___________________________ б) не 
(уколико је одговор да, напишите о ком обољењу се ради)

  3.  Колико дана сте у претходној години одсуствовали са посла због болести/повреде 
(боловање)? __________

  4.  Да ли радите и када сте болесни? 
(заокружите онај одговор који је највише примењив на Ваше понашање) 
а) не, никада        б) ретко        в) понекад радим, понекад не радим        г) често        д) да, увек

  5.  Да ли радите и када сте преморени? 
(заокружите онај одговор који је највише примењив на Ваше понашање) 
а) не, никада        б) ретко        в) понекад радим, понекад не радим        г) често        д) да, увек

  6.  Породично оптерећење болестима (написати које болести): 
__________________________________________________________________________

  7. Да ли имате сталну медикаментну терапију?        а) да        б) не
  8. Колика је Ваша телесна тежина? __________ кг 
  9. Колика је Ваша телесна висина? __________ цм  
10.  Тренутни пушачки статус:        а) пушач        б) бивши пушач        в) никад био пушач 

Ако сте пушач: Колико цигарета пушите дневно? __________ 
Колики је Ваш пушачки стаж? __________ година

11. Колико шоља кафе попијете на дан? __________ 

IV – ПОДАЦИ О КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

  1.  Коме се прво обраћате када имате здравствени проблем? 
1. Лекару опште медицине, медицине рада 
2. Специјалисти 
3. Приватном лекару 
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4. Неком другом (колеги, родитељима, рођацима, пријатељима, деци) 
5. Никоме, лечим се сама

  2.  Да ли имате свог изабраног лекара опште медицине, медицине рада? 
1. Да        2. Не

  3.  Да ли сте и колико пута у току предходних 12. месаци били код изабраног лекара опште 
медицине, медицине рада? 
1. Да, __________ пута 
2. Био/ла сам пре више од годину дана 
3. Никад нисам био/ла у животу

  4.  Који је био главни разлог Ваше последње посете изабраном лекару? 
1. Контрола здравља (када сте без тегоба), систематски преглед 
2. Болест, повреда 
3. Само да ми пропише лекове 
4. Добијање потврде 
5. Добијање упута за специјалисту, лабораторију и слично 
6. Друго, навести:_____________________________

  5.  Да ли имате свог изабраног гинеколога? 
1. Да        2. Не

  6.  Да ли сте и колико пута у току последњих 12 месеци били код гинеколога? 
1. Да, __________ пута 
2. Била сам пре више од годину дана 
3. Никад нисам била у животу

  7.  Да ли имате свог стоматолога? 
1. Да        2. Не

  8.  Да ли сте током предходхих 12 месеци користили услуге приватног лекара? 
1. Да        2. Не

  9.  Које специјалности је био приватни лекар чије сте услуге користили ? 
1. Лекар опште медицине 
2. Стоматолог 
3. Гинеколог 
4. Интерниста 
5. Офталмолог 
6. Друго, навести ___________________________________

10.  Наведите најзначајније разлоге због којих сте користили услуге приватног лекара? 
1. Квалитетније ради 
2. Нема чекања 
3. Љубазнији је 
4. Стрпљивији је 
5. Принуђен/а сам јер одређене прегледе могу да обавим само код приватног лекара 
6. Друго, навести: ___________________________________

V – ПРОЦЕНА ЗДРАВЉА И ЗАДОВОЉСТВА ЖИВОТОМ

  1.  Како бисте оценили своје здравље у целини? 
1. Врло лоше 
2. Лоше 
3. Просечно 
4. Добро 
5. Врло добро

  2. Какав је ваш став у вези са сопстевеним здрављем?

 Не слажем се Нисам сигуран/а Слажем се

1. Ја сам одговоран/а за своје здравље 1 2 3

2.  Ако будем бринуо/ла 
о себи бићу здрав/а

1 2 3

3.  Чак и ако будем водио/ла рачуна 
о себи, лако ћу се разболети

1 2 3

4. Ако сам здрав/а то је чиста срећа 1 2 3 
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  3.  Да ли постоји нека особа на коју сигурно можете рачунати у свакој ситуацији (у случају 
развода, болести, проблема на послу, смрти у породици  и сл.)? 
  1. Не 
  2. Да 
  3. Не знам

  4.  Оцените на скали 18 задовољство својим садашњим животом, где 1 значи најмање 
задовољство животом, а 8 значи највеће задовољство животом: __________ 

  5.  Ако нисте у потпуности задовољни својим садашњим животом, којим делом сте најмање 
задовољни?  
  1. Брачним партнером 
  2. Децом 
  3. Родитељима 
  4. Пријатељима/комшијама 
  5. Рођацима 
  6. Колегама на послу 
  7. Сексуалним животом 
  8. Приходима 
  9. Својим здрављем 
10. Самоћом 
11. Самим собом 
12. Послом 
13. Политичком ситуацијом 
14. Друго, навести___________________ 
15. У потпуности сам задовољан

  6.  Оцените задовољство финансијском надокнадом за ваш рад: 
  1. веома незадовољан/незадовољна 
  2. незадовољан/незадовољна 
  3. ни задовољан/задовољна ни незадовољан/незадовољна 
  4. задовољан/задовољна 
  5. веома задовољан/задовољна

  7.  Уколико бисте могли поново да бирате, да ли бисте опет уписали медицину? 
  1. Да        2. Не

VI –  ПОДАЦИ О НАВИКАМА У ИСХРАНИ, СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 
И ФИЗИЧКОЈ АКТИВНОСТИ

  1. Колико пута недељно:

Никад Понекад Сваки дан

1. Доручкујете 1 2 3

2. Ужинате пре подне 1 2 3

3. Ручате 1 2 3

4. Ужинате после подне 1 2 3

5. Вечерате 1 2 3

  2.  Колико чаша воде попијете у току једног дана? 
Упишите тачан број, не пишите интервале. Мисли се на обичне чаше од 2дл, обичне, 
минералне, газиране, негазиране воде __________ чаша

  3.  Која врста масноће се најчешће користи у вашем домаћинству за припремање хране? 
1. Свињска маст, путер 
2. Биљна маст, маргарин 
3. Уље 
4. Не користим масноћу 
5. Не знам

  4.  Да ли досољавате храну коју једете? 
1. Никад 
2. Кад храна није довољно слана 
3. Скоро увек пре него пробам храну
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  5.  Да ли при избору начина исхране размишљате о свом здрављу? 
1. Никад 
2. Понекад 
3. Често 
4. Увек

  6.  Да ли имате посебан режим исхране? 
1. вегетаријанство 
2. пост 
3. дијетески режим због болести 
4. дијетески режим због изгледа 
5. немам

  
7. Како проводите слободно време?

Никад 
или скоро 

никад
Понекад Често

  1. Гледам ТВ, ДВД, видео касете 1 2 3

  2. Проводим време за компјутером 1 2 3

  3. Проводим време са децом 1 2 3

  4. Проводим време са пријатељима 1 2 3

  5. Бринем о кућном љубимцу 1 2 3

  6. Радим у кући и око ње 1 2 3

  7. Радим у пољу, на њиви 1 2 3

  8. Идем у биоскоп, позориште, на концерте 1 2 3

  9. Бавим се индивидуалним спортом (теретана, трчање, тенис..) 1 2 3

10. Бавим се тимским спортом (фудбал кошарка одбојка..) 1 2 3

11. Читам књигу 1 2 3

12. Читам новине, часописе, укрштенице 1 2 3

13. Играм друштвене игре (шах, карте, јамб..) 1 2 3

14. Имам активности везане за додатне зараде 1 2 3

15. Друго навести 1 2 3

8.  Колико сте активни у Вашем слободном времену? 
Један одговор. Најинтензивнија активност, односно она 
која захтева највећи физички напор 
1. Читам, гледам ТВ, седим, лешкарим и сл. 
2. Углавном ходам, возим бицикл или сл (шетање, пецање, лов) најмање 4 сата недељно 
3.  Бавим се физичким активностима ради одржавање физичке кондиције (трчање, пливање, 

скијање, фитнес, пилатес, јога, игре лоптом, тежи рад у башти) најмање 4 сата недељно
    4. Тренирам редовно, неколико пута недељно

9.  Колико се често, у слободно време, бавите физичким активностима бар 30 мин? 
Један одговор. Уколико је испитаник старија особа и одговори 
да не може да вежба, заокружите бр. 7. 
1. Сваког дана 
2. 4-6 пута недељно 
3. 2-3 пута недељно 
4. једном недељно 
5. 2-3 пута месечно 
6. Неколико пута годишње/никад 
7. Не могу да вежбам због болести/инвалидности

10. Колико сте обично времена у току једног дана провели седећи?
Уписати број сати: __________ и __________ минута 
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VII – УПИТНИК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НИВОА СИНДРОМА ИЗГАРАЊА

Да ли се лако замарате и осећате ли се исцрпљено? 1 2 3 4 5

Да ли се узрујате када вам неко каже да у задње време не изгледате добро? 1 2 3 4 5

Радите ли све више и више, а осећате да ништа нисте урадили? 1 2 3 4 5

Да ли сте заједљиви и све више разочарани светом око вас? 1 2 3 4 5

Осећате ли се жалосним, а не знате зашто? 1 2 3 4 5

Да ли сте заборавни, не одете у договорену посету или често нешто изгубите? 1 2 3 4 5

Да ли сте мрзовољни,брзо планете,очекујете ли више од људи око вас? 1 2 3 4 5

Проводите ли све мање времена  са породицом и пријатељима? 1 2 3 4 5

Да ли сте превише заузети за уобичајене потребе(тел. разговор,писање писма)? 1 2 3 4 5

Да ли се увек осећате лоше или сте стално болесни? 1 2 3 4 5

Да ли се осећате сметено на крају радног дана?   1 2 3 4 5

Имате ли потешкоћа у постизању осећаја среће и задовољства? 1 2 3 4 5

Да ли сте неспособни  да се нашалите на свој рачун? 1 2 3 4 5

Да ли вас секс оптерећује и ствара више проблема него иначе? 1 2 3 4 5

Да ли осећате да врло мало тога имате да кажете људима? 1 2 3 4 5

Упитник се попуњава заокруживањем оцене на скали 1–5 (означавање: 1-никада, 2-понекад, 
3-ретко, 4-често, 5-увек)

VIII – УПИТНИК О НАСИЉУ НАД ЛЕКАРИМА

1.  У последњих 12 месеци да ли сте били сведок било ког облика насиља на радном месту? 
1. Да        2. Не

2. Да ли сте забринути због могућег постојања насиља на вашем радном месту?

(1=нисам забринут уопште; 5=веома сам забринут)

1 2 3 4 5

3.  Да ли постоје процедуре пријављивања на вашем радном месту? 
1. Да        2. Не

4.  Да ли постоји подршка да се насиље пријави? 
1. Да        2. Не

5. Ако ДА, од кога?

1. менаџмент/надређени 2. запослени 3. колеге 4. синдикат

5. комора здравствених радника 6. ваша породица/пријатељи

7. остали (молим уписати)

6.  Да ли је у последњих 12 месеци било физичког напада на радном месту? 
1. Да        2. Не 
Ако не, пређите на питање број 16

7.  Да ли мислите да је то био типичан догађај физичког насиља на радном месту? 
1. Да        2. Не

8. Ко је напао?

1. пацијент/клијент 2. родбина пацијента/клијент 3. колега/е

4. неко од запослених 5. руководилац/надређени 6. спољни сарадници/радници

7. неко из заједнице 8. други (молим наведите прецизно)

9.  Где се инцидент догодио? 
1. у здравственој установи 
2. у кући пацијента/клијента 
3. ван здравствене установе (на путу до посла/своје куће/пацијента) 
4. друго (молим наведите прецизно) _________________________________________
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10. Како сте одговорили на инцидент: (можете обележити више одговора)?

1. ништа нисте предузели   9. поднели тужбу са тражењем одштете

2. рекли сте нападачу да престане
10.  покушали сте да се понашате 

као да се није десило

3. саопштили сте пријатељима/породици 11. покушали сте да се браните физички

4. саопштили сте колеги 12. тражили сте правну помоћ

5. пребачени сте на друго радно место 13. саопштили сте надређенима/руководиоцу

6. тражили сте помоћ од синдиката 14. тражили сте помоћ синдиката

7. попунили сте формулар за пријаву инцидента 15. друго (уписати)
 8. поднели сте тужбу

11.  Да ли мислите да је инцидент могао да се спречи? 
1. Да        2. Не

12.  Да ли је предузет било какав поступак да се истражи узрок инцидента? 
1. Да        2. Не        3. Не знам

13. Које последице је сносио нападач?

1. никакве 4. пријава полицији

2. усмена опомена 5. поднета тужба

3. премештај на друго радно место 6. не знам

7. друго (молим наведите прецизно)

14.  Да ли су надређени или руководилац предложили да вам пруже заштиту кроз: 
1. поступак посредовања        а) да        б) не 
2. могућност да пријавите догађај усменим или писменим путем        а) да        б) не 
3. другу подршку        а) да        б) не

15. Ако нисте пријавили или рекли за инцидент другима, молим вас да наведете разлоге 
(можете обележити више одговора)?

1. није био важан 2. због срамоте и стида 3. осећај кривице

4. осећај да ће пријављивање 
бити бескорисно

5. нисам знао како и коме да пријавим

6. друго (молим наведите прецизно)

16.  Да ли је у последњих 12 месеци било вербалног напада на вашем радном месту? 
1. Да        2. Не

17. Како сте одговорили на инцидент: (можете обележити више одговора)?

1. ништа нисте предузели   9. поднели тужбу са тражењем одштете

2. рекли сте нападачу да престане
10.  покушали сте да се понашате 

као да се није десило

3. саопштили сте пријатељима/породици 11. покушали сте да се браните физички

4. саопштили сте колеги 12. тражили сте правну помоћ

5. пребачени сте на друго радно место 13. саопштили сте надређенима/руководиоцу

6. тражили сте помоћ од синдиката 14. тражили сте помоћ синдиката

7. попунили сте формулар за пријаву инцидента 15. друго 

8. поднели сте тужбу

18.  Да ли је предузет било какав поступак да се истражи узрок вербалног напада? 
1. Да        2. Не        3. Не знам

19.  Да ли су надређени или руководилац предложили да вам пруже заштиту кроз: 
1. поступак посредовања        а) да        б) не 
2. могућност да пријавите догађај усменим или писменим путем        а) да        б) не 
3. другу подршку        а) да        б) не 
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20.  Ако нисте пријавили или рекли за инцидент другима, 
молим вас да наведете разлоге  
(можете обележити више одговора)

1. није био важан 2. због срамоте и стида 3. осећај кривице

4. осећај да ће пријављивање бити бескорисно 5. нисам знао како и коме да пријавим

6. друго (молим наведите прецизно)

21.  Ако сте имали искуство са насиљем у последњих 12 месеци, 
обележите адекватан одговор за свако понуђено питање у табели:

ПОСЛЕДИЦЕ НА ЗДРАВЉЕ Не Повремено Често Стално

Осећате се напето и уморно     

Имате главобоље     

Осећате се веома тужно када се сетите непријатељског 
понашања које је било усмерено ка вама

    

Једете претерано, желите да смањите апетит     

Имате гастроинтестиналне проблеме     

Ваш професионалнио живот негативно утиче 
на ваш приватни живот (брак и породицу)

    

Ваш сан је поремећен     

Стално се сећате/оживљавате непријатности 
које су вам чинили

    

Мислите да сте депресивни     

Не верујете никоме на вашем радном месту     

Користите алкохол, цигарете, психоактивне супстанце     

Проводите већи део вашег времена са особама 
које нису у директној вези са вашим послом

    

Имате бол у грудима, лупање срца     

Мање сте посвећени свом послу     

Осећате да ће се десити нешто лоше без одређеног разлога     

Имате варирање крвног притиска     

Бојите се када идете на посао, не желите да будете на послу     

Осећате се изневерено     

Проклињете оне који су чинили те ствари     

Осећате се веома узнемирено     

Осећате се као да сте изгубили 
самопоуздање и самопоштовање

    

Имате проблем да се сконцетришете на задатак     

Осећате се кривим све време     

Понекад мислите да се осветите људима 
који су били против вас

    

Правите грешке у свом раду     

Користите подршку психолога због понашања 
којим сте били изложени

    

Нисте у стању да урадите било какав посао 
на вашем радном месту

    

Одајете утисак да сте веома заузети 
и кад нисте ништа урадили

    

Ублажавате бол због патњи тако што омаловажавате друге     
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IX – ЦУНГОВА СКАЛА ЗА САМОПРОЦЕНУ  ДЕПРЕСИВНОСТИ

Упутство: Тест садржи 20 изјава. Молимо Вас да сваку пажљиво прочитате и процените у 
коликој мери се свака од њих односи на ваше стање у прошлој недељи. Одлучите да ли се свака 
изјава односи на ваше стање ретко, понекад, углавном или најчешће. Код сваке изјаве обележите 
одговарајући број. Ако би, нпр. изјава: „Нервозан сам“ - описивала како сте се углавном осећали 
прошле недеље, обележите овако:

 Ретко Понекад Углавном Најчешће

Нервозан/а сам 1 2 3 4

Нервозан/а  сам и тужан/а 1 2 3 4

Најбоље се осећам ујутру 1 2 3 4

Плаче ми се 1 2 3 4

Ноћу лоше спавам 1 2 3 4

Једем као пре 1 2 3 4

И даље уживам у сексу 1 2 3 4

Примећујем да губим на тежини 1 2 3 4

Патим од затвора 1 2 3 4

Срце ми куца брже него обично 1 2 3 4

Умарам се без разлога 1 2 3 4

Бистар/а  сам као и некад 1 2 3 4

Радим без напора као и пре 1 2 3 4

Немиран/а  сам и не држи ме место 1 2 3 4

Имам веру у будућност 1 2 3 4

Лакше се изнервирам него пре 1 2 3 4

Лако доносим одлуке 1 2 3 4

Осећам се корисним и потребним 1 2 3 4

Живот ми је испуњен 1 2 3 4

Мислим да би за све било боље да умрем 1 2 3 4

Уживам у стварима као и раније 1 2 3 4

X – УПИТНИК О КОРИШЋЕЊУ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ – ПАС

Поставићемо Вам нека питања о Вашем искуству са алкохолом, дуванским производима 
и другим дрогама у току читавог Вашег живота и у току претходна 3 месеца. Молимо Вас да 
покушате да на свако питање дате искрен одговор у циљу егзактног сагледавања здравља лекара у 
Србији. Обележите крстићем ваш одговор – x

1. Да ли сте током Вашег живота икада користили неку од наведених супстанци?

 ДА НЕ

Дувански производи

Алкохолна пића

Марихуана

Кокаин или крек

Амфетамини или стимуланти

Инхаланти

Седативи или таблете за спавање

Халуциногене дроге

Хероин, морфијум

Аналгетици

Друго (навести)
Уколико је одговор на сва питања НЕ – прекинути интервју 
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2.  Које од наведених ПАС сте први пут пробали, 
где и у којој години живота?

ПАС Место Године живота

 Журка, дискотека, кафић  

 Школа  

 Друго (уписати)  

3. У току протекла 3 месеца колико сте пута користили следеће ПАС?

 Никада 1-2 пута Месечно Недељно Свакодневно

Дувански производи

Алкохолна пића

Марихуана

Кокаин или крек

Амфетамини или стимуланти

Инхаланти

Седативи или таблете за спавање

Халуциногене дроге

Хероин, морфијум

Аналгетици

Друго (навести)

Уколико је одговор на сва 3 питања НИКАДА - прећи на питање бр. 10

4.  У току протекла 3 месеца колико пута сте због 
коришћења ПАС имали здравствених, социјалних, 
законских или финансијских проблема?

Никада 1-2 пута Месечно Недељно Свакодневно

5.  У току протекла 3 месеца колико пута нисте успели 
да урадите ствари које се под нормалним околностима од Вас очекују, 
зато што сте користили неку од ПАС?

Никада 1-2 пута Месечно Недељно Свакодневно

6.  Да ли су Ваши пријатељи или чланови породице икада изразили забринутост 
зато што користите неку од ПАС?

 Не, никада Да, давно Да, у протекла 3 месеца

Дувански производи

Алкохолна пића

Амфетамини или стимулативи

Седативи или таблете за спавање

Аналгетици

Друго (уписати):

7. Да ли сте икад покушали да контролишете, смањите или престанете са коришћењем 
ПАС?

Не, никада Да, давно Да, у протекла 3 месеца
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8. Да ли сте се икад напили?

Не, никада Да, давно Да, у протекла 3 месеца

о о о

9. Колико цигарета дневно конзумирате? __________

10.  Колико сте сати дневно изложени дуванском диму на радном месту или у свом дому? 

 Нисам изложен/а

 Мање од 1 сат

 1-5 сати

 Више од 5 сати

Студија ће показати има ли везе између професионалних захтева који се постављају 
пред лекаре и њиховог здравственог стања и задовољства животом 
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АК ТИВ НО СТИ ЛКС И РЛК У 2012. >>>>>>>>>>>

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ УПРАВ НОГ ОД БО РА 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ ЗА 2012. ГО ДИ НУ

ДО НЕ ТО ВИ ШЕ 
ОД 150 ОД ЛУ КА
// ОДР ЖА НО 13 РЕ ДОВ НИХ И ДВЕ ТЕ ЛЕ ФОН СКЕ СЕД НИ ЦЕ // ЗАОКРУЖЕНА ПРАВНА 
РЕГУЛАТИВА БИТНА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОМОРЕ //

У
прав ни од бор ЛКС је одр жао 
у 2012. го ди ни 13 ре дов них 
и две те ле фон ске сед ни це и 
до нео пре ко 150 од лу ка (на 

34 стра не) и при пре мио че ти ри ре-
дов не сед ни це Скуп шти не Ле кар-
ске ко мо ре од ко јих је јед на би ла 
све ча на сед ни ца ко ја је одр жа на у 
Срем ским Кар лов ци ма и на ко јој су 
до де ље не на гра де Ко мо ре.

Та ко ђе је уста но вље на прак са да се 
све од лу ке Управ ног од бо ра у крат-
ком вре мен ском ро ку на кон сед ни-
це до ста вља ју Ре ги о нал ним ко мо ра-
ма ка ко би би ле упо зна те са њи ма. 

Управ ни од бор је ре дов но раз ма-
трао из ве шта је о фи нан сиј ском по-
сло ва њу Ле кар ске ко мо ре у це ли ни, 
као и по је ди нач не из ве шта је Ре ги-
о нал них ле кар ских ко мо ра, из ве-
шта је Над зор ног од бо ра, из ве шта-
је по себ них од бо ра и при хва ће не 
ини ци ја ти ве упу ћи вао Ми ни стар-
ству здра вља, РФ ЗО-у, и дру гим над-
ле жним ин сти ту ци ја ма, из ве шта је 
пред сед ни ка ре ги о нал них ко мо ра, 
из ве шта је и ин фор ма ци је са са ста-
на ка у Ми ни стар ству и Фон ду, из ве-
шта је пред став ни ка Ле кар ске ко мо-
ре у Здрав стве ном са ве ту Ср би је.

Чланарина без промене

Не ке од нај ва жни јих од лу ка и до-
га ђа ја у 2012. го ди ни би ле су:

На сво јој ре дов ној ше стој сед ни ци 
21. фе бру а ра 2012. Скуп шти на ЛКС 
је до не ла но ви Ста тут Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је. Сви се се ћа мо ко ли ко 
је то био на по ран рад у ко ме је уче-
ство вао ве ли ки број ко ле га, ди рек-
тор ка, чла но ви Управ ног од бо ра и 
струч не слу жбе.

Ка ко је про ме њен на чин фи нан-
си ра ња, Управ ни од бор је сво јим 
од лу ка ма и ре дов ним пра ће њем 
фи нан сиј ске си ту а ци је омо гу ћио да 
фи нан си ра ње функ ци о ни ше без за-
сто ја. Ви си на чла на ри на ни је про-
ме ње на ни у 2012.го ди ни, уве де на је 
на док на да за из да ва ње при вре ме-
них ли цен ци за стран це, из јед на че-
ни су при ват ни ле ка ри за по сле ни у 
при ват ним ор ди на ци ја ма и осни-
ва чи та ко да је сви ма 0,8 одсто од 
пла те, а мин 400 ди на ра ме сеч но, и 
сви мо ра да пла ћа ју ме сеч но.

Ме ђу нај ва жни јим, а си гур но нај-
ле ши до га ђај је ку по ви на про сто-
ра за по тре бе Ре ги о нал не ко мо ре за 
Цен трал ну и за пад ну Ср би ју. То је 
пр ви про стор ко ји по се ду је Ле кар-
ска ко мо ре Ср би је и на дам се да 
ће мо уско ро има ти ле пе ве сти и из 
дру гих Ре ги о нал них ко мо ра да сле-
де овај при мер.

Управ ни од бор је при пре мио Пра-
вил ник о кри те ри ју ми ма за из бор 
струч них над зор ни ка, а Скуп шти на 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је га је усво ји-
ла, јер под се ћам Вас јед но од овла-
шће ња Ко мо ре је да пред ла же Ми-
ни стар ству здра вља ли сту Струч них 
над зор ни ка.

Пр ви пут 2012. го ди не је рас пи-
сан Кон курс за струч не над зор ни-
ке и они су на тај на чин и иза бра-
ни. Мо рам при зна ти да сам ве о ма 
за до вољ на што смо то ура ди ли на 
ова кав на чин, али ни сам за до вољ-
на ис хо дом, јер је би ло раз ли чи тих 
ту ма че ња нео п ход не до ку мен та ци-
је, ни смо упо зо ри ли струч не слу жбе 
да прет ход но пре гле да ју до ку мен-
та ци ју и по мог не мо ко ле га ма да је 
до пу не ако им не што не до ста је, те 

је од ре ђе ни број ко ле га од би јен, јер 
ни је у прав но-фор мал ном сми слу 
ис пу нио усло ве кон кур са. 

Управ ни од бор та ко ђе је до нео 
од лу ку да се сви бро је ви Гла сни ка 
Ле кар ске ко мо ре ста ве на сајт ЛКС, 
да се фор ми ра ре дак циј ски од бор и 
поч не ак тив но да уче ству је у при-
пре ма њу Гла сни ка. Та ко ђе смо од-
лу чи ли да Ре ги о нал не ко мо ре спро-
ве ду ан ке ту код док то ра ка ко би се 
из ја сни ли да ли же ле Гла сник у 
елек трон ској или пи са ној фор ми, 
јер стал но до би ја мо ин фор ма ци је 
од ко ле га, по го то ву у ве ли ким др-
жав ним уста но ва ма ка ко ве ли ки 
број Гла сни ка оста не у уста но ва ма, 
јер их док то ри не узи ма ју. Ви де ће-
мо у овој го ди ни ка кви ће ре зул та ти 
ан ке те би ти, по го то ву што смо по-
след њи број гла сни ка до ста ви ли у 
елек трон ској фор ми свим док то ри-
ма чи је смо e-mail адре се има ли у 
ба зи ин фор ма ци о ног си сте ма. 

Та ко ђе до не та је од лу ка о це нов-
ни ку за об ја вљи ва ње огла са у Гла-
сни ку ка ко би по сте пе но сма њи ли 
тро шко ве око из да ва ња Гла сни ка 
ко ји су из у зет но ве ли ки.

Формиране радне групе

Управ ни од бор је у ви ше на вра та 
раз ма трао ини ци ја ти ве По себ них 
од бо ра и усво јио ве ћи број пред-
ло же них ини ци ја ти ва. О то ме ћу 
бли же го во ри ти ка да бу дем пре-
зен то ва ла Из ве штај о ра ду По себ-
них од бо ра.

У два на вра та је у про те клој го ди-
ни рас пи сан тен дер за оси гу ра ње од 
про фе си о нал не од го вор но сти ле ка-
ра, али ни смо ус пе ли да за пред ви-
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ђе ни и опре де ље ни но вац до би је-
мо од го ва ра ју ћу по ну ду, те и да ље 
ра ди мо на из на ла же њу на чи на да 
оси гу ра мо док то ре.

Управ ни од бор фор ми рао је ви-
ше рад них гру па ко је су се ба ви ле 
не ким ак ту ел ним пи та њи ма: Рад-
на гру па за здра вље ле ка ра, у сле-
де ћем са ста ву:

Др Сла ђа на Мај кић
Др Сла ђа на Ка у рин
Др Не бој ша Илић
Др Дра га на Ар сић
Др Бран ка Ла зић
Проф др Ол га По по вић

Та рад на гру па при пре ми ла је 
Кон фе рен ци ју по све ће ну здра вљу 
ле ка ра одр жа ну у Бе о гра ду у ор га-
ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре Бе о град и ко ја је би ла из у зет-
но до бро по се ће на – око 2000 ле ка ра 
је би ло при сут но. На рав но, кон фе-
рен ци ја је акре ди то ва на и док то ри 
су до би ли бес плат не бо до ве.

Управ ни од бор је оба ве зао Ко-
ми си ју за хит ну по моћ да на пра-
ви Пред лог из ме на Пра вил ни ка о 
бли жим усло ви ма за оба вља ње хит-
не ме ди цин ске по мо ћи и до ста ви га 
Управ ном од бо ру на раз ма тра ње.

Усвојено више правилника

Пред ло же но је Ми ни стар ству 
здра вља да у са став Ко ми си је за из-
ра ду Пра вил ни ка о бли жим усло ви-
ма за оба вља ње хит не ме ди цин ске 
по мо ћи бу де укљу чен пред став ник 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Оформ ље на је рад на гру па за пра-
ће ње бол нич ког здрав ства, у сле де-
ћем са ста ву:

Др Та тја на Ра до са вље вић
Др Спа со Ан ђе лић
Проф др Ма ри на Де ља нин Илић
Др Гор да на Лу чић
Др Сла ђа на Илић
Др Дра ган Ма ло ба бић
Др Го ран Илић
Др Бран ко Ми лен ко вић
Др Дра ган Сте фа но вић

Фор ми ра на је рад на гру па за пе-
ди ја три ју у окви ру ПО за јав но здра-
вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту ЛКС, у сле де ћем са ста ву:

Др Сла ви ца Јо ва нић
Др Дра ган Ки та но вић
Др Љи ља на Про тић
Др Би ља на Мар ја но вић
Др Би ља на Алек сић

Фор ми ра на та ко ђе ко ми си ја за 
ме ди цин ски ту ри зам.

Што се ти че прав не ре гу ла ти ве, 
Управ ни од бор је при пре мио, а 
Скуп шти на је у 2012. го ди ни усво-
ји ла сле де ће Пра вил ни ке: – Пра-
вил ник о ма те ри јал но-фи нан сиј-
ском по сло ва њу у ЛКС; – Пра вил ник 
о оба ве зној про це ду ри у по ступ ку 
де фи ни са ња, пла ни ра ња и на бав ке 
по слов ног про сто ра- не по крет но сти 
за по тре бе ЛКС - РЛК; – По слов ник 
о ра ду Ко ми си је за из бор нај по вољ-
ни је по ну де у по ступ ку при ба вља-
ња не по крет но сти за по тре бе ЛКС 
и РЛК. – Пра вил ни ка о утвр ђи ва-
њу кри те ри ју ма за из бор струч них 
над зор ни ка;– Пра вил ник о упо тре-
би пе ча та ЛКС;– Из ме не и до пу не 
Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи 
чла но ви ма ЛКС и чла но ви ма њи-
хо вих ужих по ро ди ца;

До но ше ње од лу ке о на док на да ма 
чла но ви ма ор га на Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је.

За у зет је став Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је у ве зи са Уред бом о ко рек-
тив ном ко е фи ци јен ту, нај ви шем 
пр о цен ту ал ном уве ћа њу основ не 
пла те, кри те ри ју ми ма и ме ри ли-
ма за део пла те ко ји се оствaрује по 
осно ву рад ног учин ка, као и на чин 
об ра чу на пла та за по сле них у здрв-
стве ним уста но ва ма;

При сту па се из ра ди Пра вил ни ка 
о усло ви ма ко је мо ра ју ис пу ња ва-
ти су ди је су до ва ча сти пр вог и дру-
гог сте пе на ЛКС.

У ви ше на вра та Управ ни од бор је 
раз ма трао пре пи ску и из ве штај гру-
пе за раз го во ре са Срп ским ле кар-

ским дру штвом, нај ви ше у ве зи са 
про бле мом про сто ра у ко ме се на-
ла зе Ре ги о нал на ко мо ра Бе о гра да 
и Ле кар ска ко мо ра Ср би је. Управ-
ни од бор је при хва тио пред ло же-
ни Уго вор са СЛД о за ку пу про сто ра, 
али на шест ме се ци са мо гућ но шћу 
про ду же ња још шест ме се ци.

Управ ни од бор је до нео од лу ку 
да се Ми ни стар ству здра вља упу-
ти пред лог за из ме ну Пра вил ни ка 
о бли жим усло ви ма, на чи ну и по-
ступ ку до би ја ња на зи ва при ма ри-
јус и то:

Члан 7 став 1. ме ња се и гла си:
„О под не тим, од но сно об ја вље-

ним струч ним и на уч ним ра до ви-
ма кан ди да та за до де лу на зи ва при-
ма ри јус ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве здра вља при ба вља ми шље-
ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ко мо ре 
би о хе ми ча ра, Фар ма це устске ко мо-
ре и Сто ма то ло шке ко мо ре.“

Члан 8 ме ња се и гла си: „Ди пло ме 
о до де ли на зи ва при ма ри јус уру чу-
је ми ни стар над ле жан за по сло ве 
здра вља, на све чан на чин уз при-
су ство ди рек то ра ЛКС, ди рек то ра 
Ко мо ре би о хе ми ча ра, ди рек то ра 
фа ра ма цет ске ко мо ре и ди рек то ра 
Сто ма то ло шке ко мо ре.“

До не та је од лу ка да се пред лог 
тек ста Ко дек са про фе си о нал не ети-
ке об ја ви у Гла сни ку Ко мо ре ка ко би 
ко ле ге има ле при ли ку да раз мо тре 
и евен ту ал но да ју сво је при мед бе и 
пред ло ге. По кре ну та је ини ци ја ти-
ва за рас пра ву о уво ђе њу си сте мат-
ских пре гле да за ле ка ре. 

Управ ни од бор је пред у зео ак тив-
но сти на пред лог ди рек то ра ЛКС о 
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пру жа њу прав не по мо ћи ле ка ри ма 
у ве зи са об ја вљи ва њем по да та ка 
на сај ту „ка кав је док тор?“ и, као 
што зна те, са сај та је ски нут спи сак 
име на и пре зи ме на ле ка ра. 

Подршка лекарима

Овла шћу је се ди рек тор Ко мо ре 
да за јед но са др Злат ком Спа си ћем, 
струч ном слу жбом и прав ним за-
ступ ни ком Ко мо ре, Де ја ном Ба би-
ћем, адво ка том, са чи ни до пис за 
Ми ни стар ство здра вља, у ко ме ће 
се из не ти све при мед бе на рад Рад-
не гру пе за из ме ну Пра вил ни ка о 
бли жим усло ви ма за спро во ђе ње 
кон ти ну и ра не еду ка ци је за здрав-
стве не рад ни ке и здрав стве не са-
рад ни ке. 

Чла но ви Управ ног од бо ра из Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди-
не чи та ве го ди не ни су уче ство ва ли 
у ра ду Управ ног од бо ра. Ре дов но су 
по зи ва ни на сед ни це Управ ног од-

бо ра и, на рав но, до би ја ли све ма-
те ри ја ле ве за но за рад Управ ног 
од бо ра, али се тим по зи ви ма ни су 
ода зи ва ли.

Ка ко су све Ре ги о нал не ко мо ре 
до би ја ле од лу ке Управ ног од бо ра 
исто се од но си ло и на Ре ги о нал ну 
ко мо ру Вој во ди не. За раз ли ку од то-
га, Управ ни од бор је оба ве шта ван 
о од лу ка ма Ску шти не Ре ги о нал не 
ко мо ре и Из вр шног од бо ра са мо у 
ме ри ко јој су Прес дед ник Скуп шти-
не РЛКВ, Пред сед ник РЛКВ и Пред-
сед ник ИО РЛКВ сма тра ли за сход но 
и по треб но, та ко да Управ ни од бор 
ни је имао уви да у по сту па ње и рад 
Ре ги о нал не ле кар ске Вој во ди не.

Ре ги о нал на ко мо ра Вој во ди не је 
са мо стал но без ика квих кон сул та-
ци ја и до го во ра упу ти ла др жав ним 
ор га ни ма Пред лог из ме на За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни-
ка. Та кво по на ша ње је не до пу сти во 
пре ма ле ка ри ма, за то ру ко вод ство 
ни је има ло ни ка квих овла шће ња, а 

Управ ни од бор је до нео од лу ку да 
се оба ве сте сви др жав ни ор га ни да 
то ни је став Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је већ став по је ди на ца из РЛКВ.

И ову го ди ну су обе ле жи ли уну-
тра шњи пер со нал ни про бле ми у 
Ко мо ри, али сма трам да је Управ-
ни од бор ура дио ве ли ки по сао, за-
о кру же на је прав на ре гу ли та ва 
ве о ма бит на за функ ци о ни са ње Ко-
мо ре, као и да смо ре а го ва ли и пру-
жи ли по др шку ле ка ри ма у ве ћи ни 
прoблема. Би ло би на рав но мно го 
лак ше и јед но став ни је да не ма мо 
стал ни при ти сак и не за до вољ ство 
ру ко вод ства ре ги о нал не ко мо ре 
Вој во ди не, али упр кос то ме сма-
трам да иде мо пра вим пу тем за 
до бро бит свих ле ка ра. На исти на-
чин, су о ча ва ју ћи се свим на па ди-
ма и про бле ми ма, на ста ви ће мо да 
оства ру је мо по ста вље не ци ље ве.

Др Дра га на Ми лу ти но вић,
пред сед ник Управ ног од бо ра ЛКС

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ЛКС ЗА 2012. ГО ДИ НУ

ОДР ЖА НО ОСАМ 
РЕ ДОВ НИХ СЕД НИ ЦА
// РАЗ МА ТРА НИ ФИ НАН СИЈ СКИ ИЗ ВЕ ШТА ЈИ ЛКС И РЕ ГИ О НАЛ НИХ КО МО РА, 
КАО И НО ВИ НА ЧИН ФИ НАН СИ РА ЊА //

Н
ад зор ни од бор Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је је у то ку 2012. 
го ди не одр жао осам ре дов-
них сед ни ца. На ис ти ма се 

ба вио, пре све га, раз ма тра њем фи-
нан сиј ских из ве шта ја ЛКС и РЛК у 
ње ном са ста ву, а ко ји су Над зор ном 
од бо ру ЛКС до ста вља ни квар тал но. 
Над зор ни од бор ЛКС се у то ку 2012. 
го ди не ба вио и про бле ма ти ком 
ефи ка сно сти на пла та чла на ри на у 
ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма, 
као и про бле ма ти ком на пла те чла-
на ри на ле ка ри ма ко ји оства ру ју за-
ра ду по ви ше осно ва.

Над зор ни од бор ЛКС ак тив но je 
уче ство вао и у раз ма тра њу на цр та 
Пра вил ни ка о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу у ЛКС и пред ло-
жио ње го во усва ја ње на на ред ној 
сед ни ци Скуп шти не Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је и ин фор ми сан je о на-
цр ту Од лу ке о ви си ни на кна да за 
ор га не и те ла у ЛКС.

Над зор ни од бор ЛКС де таљ но ба-
вио се ана ли зи ра њем фи нан сиј-
ског из ве шта ја ЛКС у дру гој по ло-
ви ни 2012. го ди не, ра ђе ног на ба зи 
но вог на чи на фи нан си ра ња у ЛКС, 
по чев од 1. ју ла 2012. го ди не и оро-

ча ва њем сред ста ва у ре ги о нал ним 
ле кар ским ко мо ра ма, те у том сми-
слу до нео од лу ку да РЛК Вој во ди на 
не ко ри сте ћи мо гућ ност оро ча ва ња 
нов ча них сред ста ва до во ди се бе у 
си ту а ци ју да гу би део при хо да.

Над зо р ни од бор ЛКС је у то ку 
2012. го ди не имао до бру са рад њу 
са над зор ним од бо ри ма у ре ги о-
нал ним ле кар ским ко мо ра ма, ко-
је је у то ку 2012. го ди не об и шао и са 
њи ма раз ма трао ак ту ел не те ме из 
надлeжности тих ор га на.

Др Бран ко Ра ди во је вић, 
пред сед ник Над зор ног од бо ра ЛКС
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ПО СЕБ НИХ ОД БО РА У 2012. ГО ДИ НИ

ЛО ША КО МУ НИ КА ЦИ ЈА 
СА МИ НИ СТАР СТВОМ 
И РФ ЗО
// ГО ТО ВО СВИ ОД БО РИ УКА ЗУ ЈУ НА НЕ ДО СТА ТАК ПО ВРАТ НИХ ИН ФОР МА ЦИ ЈА 
НАД ЛЕ ЖНИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА // ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА И ПО ЧЕ ТАК ЊИ ХО ВОГ 
РЕ ША ВА ЊА – КЉУЧ НЕ АК ТИВ НО СТИ ОД БО РА ТО КОМ ПРО ШЛЕ ГО ДИ НЕ //

ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА МЕ ДИ ЦИН СКУ 
ЕТИ КУ
Пред сед ник: 
прим. др Сла ви ца Мла де но вић

По себ ни од бор за ме ди цин ску 
ети ку ЛКС у 2012. го ди ни одр жао је 
три са стан ка.

Од ре ђе не су и спро ве де не сле де-
ће ак тив но сти: 

1.  ПО за ме ди цин ску ети ку уче ство-
вао је у ор га ни за ци ји и ра ду Кон-
фе рен ци је „Етич ки аспек ти кра ја 
жи во та“ ко ја је одр жа на 30. и 31. 
мар та 2012. го ди не у Кра гу јев цу.

2.  С об зи ром на то да По себ ни од-
бор за ме ди цин ску ети ку ЛКС 
пра ти по што ва ње Ко дек са про-
фе си о нал не ме ди цин ске ети ке од 
стра не чла но ва ЛКС, на са стан ку 
у ма ју ме се цу из вр ше на је ана ли-
за нај че шћих по вре да по ме ну тог 
Ко дек са, ко је су би ле пред мет ра-
да Су до ва ча сти ЛКС. 

На ша ана ли за по ка за ла је да се 
нај ве ћи број пред ме та пред су дом 
ча сти од но си на чла но ве Ко дек-
са 40–49 Од нос ле ка ра и па ци јен-
та, као и на чла но ве 66–72 Ко дек са 
Ме ђу соб ни од нос ле ка ра. 

3. У ци љу бо љег са гле да ва ња овог 
про бле ма и сма ње ња бро ја при ту-

жби па ци је на та при ку пља мо из-
ве шта је За штит ни ка па ци јен то вих 
пра ва о нај у че ста ли јим не за до вољ-
стви ма и при мед ба ма па ци је на та 
на рад ле ка ра. Ана ли за тих из ве-
шта ја пред сто ји.

Пред ло же но је да ЛКС на ста ви да 
ра ди на ја ча њу аде кват не ко му ни-
ка ци је ка ко из ме ђу са мих ле ка ра, 
та ко и у ра ду са па ци јен ти ма. 

ПОСЕБНИ ОД БОР ЗА ЈАВ НО 
ЗДРА ВЉЕ И ПРИ МАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 
У ДР ЖАВ НОЈ ПРАК СИ
Пред сед ник:
др Светланa Ма ле ше вић

По овла шће њу Пред сед ни це ПО 
за ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си 
из ве штај на пи сао: спец. др мед. 
Алек сан дар Ра до са вље вић

По себ ни од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си то ком 2012. го ди не 
одр жао је три сед ни це. Ак тив но сти 
из до ме на ра да овог ПО су, ме ђу тим, 
би ле да ле ко ве ће не го што се мо же 
на слу ти ти на осно ву бро ја одр жа-
них сед ни ца, нај пре за то што је у 
окви ру ПО ра ди ло не ко ли ко рад них 
гру па и ко ми си ја, а пред став ни ци 
ПО ак тив но су уче ство ва ли и у ра-
ду Ре пу блич ке струч не ко ми си је за 
при мар ну здрав стве ну за шти ту.

За хва љу ју ћи ан га жма ну чла но ва 
овог ПО, од ло же но је пот пи си ва ње 
Уго во ра о оба вља њу по сло ва иза бра-
ног ле ка ра, пред ло же ног од стра не 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве-
но оси гу ра ње ко ји је, у мно гим еле-
мен ти ма, био не по во љан по иза бра-
не ле ка ре.

За јед нич ким ра дом са пред став-
ни ци ма Син ди ка та ле ка ра и фар-
ма це у та Ср би је, дру гих син ди ка-
та из обла сти здрав стве не за шти те, 
Удру же ња ле ка ра оп ште/по ро дич-
не ме ди ци не Ср би је и Сек ци је оп-
ште ме ди ци не Срп ског ле кар ског 
дру штва, из ра ди ли смо ве ли ки број 
кон крет них при мед би и пред ло га за 
из ме ну Уред бе о ко рек тив ном ко е-
фи ци јен ту (ка пи та ци ја) и до ста ви-
ли их над ле жни ма у Ми ни стар ству 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и РФ ЗО. 
Услед не до стат ка слу ха и до бре во-
ље од стра не по ме ну тих др жав них 
ор га на ве ћи на при мед би и пред ло-
га ни је усво је на па, као ре зул тат, да-
нас у обла сти при мар не здрав стве-
не за шти те има мо Уред бу чи јом се 
при ме ном ни шта су штин ски ни је 
про ме ни ло би ло у на чи ну фи нан си-
ра ња пру жа ла ца здрав стве них услу-
га на овом ни воу, би ло на по љу ква-
ли те та здрав стве не за шти те.

Пред став ни ци ПО за јав но здра вље 
и при ма р ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си ак тив но су уче ство-
ва ли у ра ду РСК за при ма р ну здрав-
стве ну за шти ту све док то те ло, из не-
по зна тих раз ло га, јед но став но ни је 
пре ста ло да ра ди. Са мим тим об у ста-
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вљен је и рад на из ме на ма и до пу на-
ма Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за оба вља ње здрав стве не де лат но сти 
у де лу ко ји се од но си не нео п ход ну 
ме ди цин ску опре му. Исто вре ме но, 
Пра вил ник о но мен кла ту ри здрав-
стве них услу га на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те ко ји ће ових да-
на би ти и зва нич но об ја вљен ни је ни 
раз ма тран од стра не по ме ну те РСК, 
иа ко је у ду жем пе ри о ду био пред-
мет ње ног ра да.

Ко ми си ја овог ПО за спе ци ја ли-
стич ко-кон сул та тив не слу жбе, као 
и рад не гру пе за пе ди ја три ју и ги-
не ко ло ги ју та ко ђе су иза шле са кон-
крет ним пред ло зи ма за из ме ну по-
сто је ћих под за кон ских ака та.

Ра де ћи у окви ру ПО за ЈЗ и ПЗЗ у 
др жав ној прак си, ве ли ки број пред-
ло га за из ме не ва же ћих нор ма тив-
них ака та из ра ди ле су и ко ми си је 
за хит ну ме ди цин ску по моћ, ме ди-
ци ну ра да и јав но здра вље.

Ове чи ње ни це ди рект но ука зу-
ју на то да По се бан од бор за јав-
но здра вље и при мар ну здрав стве-
ну за шти ту у др жав ној прак си има 
ка па ци те те да на рав но прав ној 
осно ви уче ству је у кре и ра њу по-
ли ти ке при мар не здрав стве не за-
шти те у Ре пу бли ци Ср би ји. Ме ђу-
тим, озбиљ но за бри ња ва чи ње ни ца 
да кре а то ри здрав стве не по ли ти ке 
оли че ни у ре ле вант ним др жав ним 
ор га ни ма упор но од би ја ју да та кву 
ре ал ност пре по зна ју и при зна ју. 
Рад на пре ва зи ла же њу тог про бле-
ма на ди ла зи мо гућ но сти и ком пе-
тен ци је би ло ког, па и на шег по-
себ ног од бо ра и зах те ва ан га жман 
чи та ве ор га ни за ци је.

ПОСЕБНИ ОД БОР ЗА 
ПРИ МАР НУ ЗДРАВ СТВЕ
НУ ЗА ШТИ ТУ У ПРИ ВАТ НОЈ 
ПРАК СИ ЛКС 
Пред сед ник:
мр сци. мед. Сне жа на Јо ва но вић

По се бан од бор за при мар ну здрав-
стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 2012. 
го ди не одр жао три ре дов не сед ни це. 
Од бор је на ста вио да ра ди у скла ду 
де фи ни са ним пла ном ра да и за цр-
та ним при о ри те ти ма. ПО ба вио се 
пред ло гом из ме на За ко на о здрав-
стве ној за шти ти у де лу при ват не 
прак се, и то чл. 55, 56 и 60, и упу тио 
сво је пред ло ге Управ ном од бо ру

Од 2009. го ди не ПО је ра дио на 
при пре ми Пра вил ни ка о по себ-
ним усло ви ма за осни ва ње при-
ват не прак се од стра не ста ро сних 
пен зи о не ра, али ни до да нас та кав 
Пра вил ник ни је до нет. Став ПО за-
у зи ма став да се са на цр том по ме-
ну тог Пра вил ни ка за ста не, док се 
не до би ју кон крет не смер ни це од 
Ми ни стар тсва здра вља ве за не за 
ли цен ци ра ње ста ро сних пен зи о-
не ра.

ПО је ин си сти рао да до би је од го-
вор и из ве штај о по кре ну тим ини-
ци ја ти ва ма од стра не овог ПО, та-
ко да је на дру гој сед ни ци од бо ра 
при су ство ва ла ди рек тор ка Ко мо ре 
и да ла од го во ре на по ста вље на пи-
та ња. Тра же но је да та мо где ни је 
до би јен од го вор, ини ци ја ти ве бу ду 
по но вље не пре ма над ле жним ин-
сти ту ци ја (Ми ни стар ство здра вља 
и РФ ЗО). 

Та ко ђе је за тра же но да се на пра ви 
ур ген ци ја за ини ци ја ти ву Устав ном 
су ду ве за но за чл. 29 о иза бра ном 
ле ка ру ка ко би се и при ват ни ле кар 
мо гао да бу де иза бра ни ле кар.

ПО за при мар ну здрав стве ну за-
шти ту у при ват ној прак си ЛКС сма-
тра да је Пра вил ник о про ве ри ква-
ли те та струч ног ра да здрав стве них 
уста но ва, при ват не прак се, здрав-
стве них рад ни ка и здрав стве них са-
рад ни ка не до ре чен у до ме ну при-
ват не прак се, као и да су на ве де ни 
кри те ри ју ми за др жав ну прак су не-
при ме њи ви у при ват ној прак си.

Про сле ђе на је ини ци ја ти ва УО 
ЛКС, да се упу ти по зив пред став ни-
ци ма Ре пу блич ке струч не ко ми си-
је за стал но уна пре ђе ње ква ли те та 
здрав стве не за шти те и без бед но-
сти па ци је на та, за је дан од на ред-
них са ста на ка ПО, ка ко би се раз-
го ва ра ло о уна пре ђе њу ква ли те та 
здрав стве не за шти те у при ват ној 
прак си. 

По кре ће се ини ци ја ти ва ка УО 
ЛКС, да пре ду зме од ре ђе не ак тив-
но сти пре ма Ми ни стар ству здра-
вља и РФ ЗО-у, ка ко би се при ват ним 
ле ка ри ма омо гу ћи ло да из да ју упу-
те па ци јен ти ма-оси гу ра ни ци ма за 
оба вља ње ла бо ра то риј ских и дру гих 
ди јаг но стич ких и кон сул та тив них 
пре гле да на при мар ном, се кун дар-
ном и тер ци јар ном ни воу здрав-
стве не за шти те, и из да ју потврдe о 
здрав стве ном ста њу ле че ног де те-
та за по тре бе вр ти ћа, шко ле, изл етa, 
екс кур зи је и слич но, на исти на чин 
и под истим усло ви ма под ко ји ма 
је иста мо гућ ност да та ле ка ри ма из 

др жав ног сек то ра (иза бра ним ле ка-
ри ма). По сто је ћим про пи си ма при-
ват ним ле ка ри ма ни је да та мо гућ-
ност да упу ћу ју па ци јен те на оста ле 
ни вое здрав стве не за шти те, и на тај 
на чин је и па ци јен ти ма, ко ји пла-
ћа ју до при но се за оба ве зно здрав-
стве но оси гу ра ње од у зе то пра во да 
оства ре ово сво је пра во. На овај на-
чин се при ват ни ле ка ри ста вља-
ју у не рав но пра ван по ло жај у од-
но су на др жав не ле ка ре, а с дру ге 
стра не усва ја њем ова кве ини ци ја-
ти ве би се ова не јед на кост из бе гла 
и др жав ни сек тор рас те ре тио пи-
са ња упу та за онај број па ци је на-
та ко ји би сво ја пра ва ре а ли зо ва ли 
по сред ством упу та ле ка ра из при-
ват не прак се.

ПО за при мар ну здрав стве ну за-
шти ту у при ват ној прак си ЛКС ни је 
за до во љан по стиг ну тим ре зул та ти-
ма ра да, јер ни је ус пео да оства ри 
ко му ни ка ци је са МЗ и РФ ЗО, ни-
ти да ре а ли зу је од лу ке од фун да-
мен тал ног ин те ре са за уна пре ђе-
ње при ват не прак се у Ср би ји.

ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА МЕ ЂУ НА РОД НУ 
СА РАД ЊУ 

Пред сед ник:
проф. др сци. Мед. Дра ган 
Ман да рић

ПО за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС 
је у 2012 го ди ни одр жао јед ну сед-
ни цу и то 26. но вем бра 2012 го ди-
не. Сед ни ци је при су ство вао и но ви 
члан ПО за ме ђу на род ну са рад њу 
ЛКС др Ол га По по вић, ко ја је де ле-
ги ра на од стра не Скуп шти не РЛК 
Бе о гра да уме сто до та да шњег пред-
сед ни ка и чла на ПО др На де Ра дан 
Ми ло ван чев. На сед ни ци су иза бра-
ни но ви пред сед ник ПО – др Дра-
ган Ман да рић и но ви пот пред сед-
ник –др Са ша За јић.

ПО је за по чео по сао на из ме на ма 
и до пу на ма По слов ни ка о ра ду ПО 
за ме ђу на род ну са рад њу, ка ко би 
рад Од бо ра био што про дук тив ни ји 
и јед но став ни ји. Та ко ђе, чла но ви ПО 
су апо стро фи ра ли зна чај ре дов ни јег 
одр жа ва ња сед ни ца ПО и раз ме не 
по треб ног ма те ри ја ла пу тем елек-
трон ске по ште. По себ ни од бор за ме-
ђу на род ну са рад њу ЛКС ће пред у зе-
ти све по треб не ак тив но сти са гла сно 
Ста ту ту ЛКС, ко је су у ве зи са ме ђу-
на род ном ак тив но шћу ЛКС.
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ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА СЕ КУН ДАР НУ И 
ТЕР ЦИ ЈАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ 
ЗА ШТИ ТУ У ДР ЖАВ НОЈ 
ПРАК СИ ЛКС 
Пред сед ник: 
др Дра ган Ма ло ба бић

ПО се са стао два пу та. Ди ску то ва-
ло се о тек сту о ДРГ –у об ја вље ном 
у Ле кар ском гла сни ку, чи ји је ау тор 
пред сед ник ПО, што је на ста вак ра-
да из 2011. го ди не.

Оба ве ште ни су чла но ви о фор-
ми ра њу Рад не гру пе за бол нич ко 
здрав ство, чи ји је члан и пред сед-
ник ПО. Чла но ви Од бо ра та ко ђе су 
оба ве ште ни о ини ци ја ти ви за од ла-
га ње при ме не ко рек тив ног ко е фи-
ци јен та за ок то бар, тј. До кон сти ту-
и са ња но вог ми ни стар ства.

Упу ћен је зах тев УО да се ин тен-
зив ни је ре а гу је на но вин ске на пи се 
ко ји ма се ру ши углед про фе си је.

На дру гој сед ни ци ак тив но уче-
шће узе ла је и ди рек тор ка Ко мо ре.

Уо че но је да је ве ћи на ак тив но-
сти у 2012. усме ре на на при мар ну 
здрав стве ну за шти ту и ка пи та ци-
ју. Та да је пру же на ин фор ма ци ја да 
још не ма од го во ра из Ми ни стар ства 
о ко е фи ци јен ти ма за при ма ри ју се, 
ма ги стре и суб спе ци ја ли сте, а чла-
но ви ма је по де ље на сту ди ја о мо-
гућ но сти ма укљу чи ва ња при ват ног 
здрав ства у си стем здрав стве ног 
оси гу ра ња. По кре ну та је ини ци ја-
ти ва за уки да ње фи скал них ка са, 
а чу ло се и ми шље ње да је упи сна 
по ли ти ка са став ни део ау то но ми је 
Уни ве р зи те та.

За јед нич ки за кљу чак је да су по-
врат не ин фор ма ци је из Ми ни стар-
ства здра вља из о ста ле, што се до во-
ди у ве зу са про ме ном ми ни стра.

ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА СТРУЧ НА ПИ ТА ЊА 
И СТРУЧ НИ НАД ЗОР

Пред сед ник:
др Ми лан Си мић 

При пре мљен је и на Ску шти ни 
ЛКС усво јен Пра вил ник о кри те ри-
ју ми ма за из бор струч них над зор-
ни ка. Глав ни кри те ри ју ми су да 
ле кар по се ду је по треб на струч на и 
прак тич на зна ња у обла сти ко јом се 
ба ви. Кон крет но су то го ди не ра да и 

пре по ру ке ко ле га истог или ви шег 
ран га, као и струч них удру же ња. У 
дру гој по ло ви ни го ди не спро ве ден 
је кон курс ко ји је рас пи сао Управ ни 
од бор ЛКС, а на осно ву при сти глих 
при ја ва и об ра де кон курс не до ку-
мен та ци је ПО је Управ ном од бо ру 
пред ло жио ли сту кан ди да та ко ју је 
УО усво јио и про сле дио Ми ни стар-
ству здра вља РС.

ПО ће у на ред ном пе ри о ду при-
сту пи ти по кре та њу ини ци ја ти ве за 
из ме не и до пу не Пра вил ни ка ко-
јим се ре гу ли ше спро во ђе ње струч-
ног над зо ра ко ји ма би ак це нат у 
струч ном над зо ру био на:– про ве ри 
струч ног ра да ко ле ге по је ди нач но, 
а не као до са да уста но ве, – про ве ри 
да ли су ме ре и ак тив но сти у скла-
ду са са вре ме ним ме ди цин ским 
и на уч ним до стиг ну ћи ма и ме ди-
цин ским док три на ма – уна пре ђе-
њу уну тра шњег над зо ра над ра дом– 
на из ме ну ме ра ко је се пред у зи ма ју 
за от кла ња ње не до ста та ка, а по себ-
но на упу ћи ва ње ко ле га на до дат ну 
еду ка ци ју у уста но ве ви шег ран га 
и оба ве зно опре ма ње уста но ве по-
треб ном опре мом и др.

ПО рас пра вљао је о не до след но-
сти стрикт не-ди рект не при ме не 
уред бе о ко е фи ци јен ти ма за об ра-
чун и ис пла ту пла та – у де лу њи-
хо вог уве ћа ња на осно ву струч но 
при зна тих зва ња, по себ но при ма-
ри ју са као је ди ног струч ног зва ња,– 
као и у де лу њи хо вог уве ћа ња код 
суб спе ци ја ли стич ких по сло ва ко је 
оба вља ју суб спе ци ја ли сти при ма-
ри ју си и ма ги стри.

ПО је за кљу чио да би не при зна ва-
ње при зна тих струч них и на уч них 
зва ња ко је ре зул ти ра не у ве ћа њем 
за ра де у на ред ном пе ри о ду има-
ло ути ца ја на уна пре ђе ње струч-
но сти и струч ног ра да ле ка ра. Због 
то га је ПО упу тио струч ној слу жби 
зах тев за прав но ту ма че ње при ме-
не уред бе. 

ПО за СПСН ни је ус пео да у то ку 
2012. од ра ди све пла ном и про гра-
мом усво је не за дат ке.

У ви ше на вра та са стан ци су от-
ка зи ва ни због не до стат ка кво ру ма 
или про сто ра. Овом при ли ком би 
тре ба ло по хва ли ти ре дов но ан га-
жо ва ње ко ле га из РЛК Ју го и сточ не 
Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је, те по 
јед ног ко ле ге/ини це из оста лих ре-
ги о на ко ји су да ли пу ни до при нос 
ра ду овог од бо ра. Не по сто ји са рад-
ња Ле кар ске ко мо ре са од го ва ра ју-
ћим ин сти ту ци ја ма др жа ве, а у ве-
зи по сло ва ко је оба вља овај од бор.

ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ
Пред сед ник:
др Ра ди во је Ла зић

У пр о те клих го ди ну да на овај Од-
бор је имао три сед ни це на ко ји ма 
су те ме би ле ве за не за пут сер ти фи-
ка та за 2011. и 2012. го ди ну, акре ди-
та ци ју и спро во ђе ње пр о гра ма КМЕ, 
углав ном из ме ди ко ле гал них те-
ма и те ма у окви ру Да на ди ја спо ре 
2012, а до бар део ак тив но сти је био 
и на пред ло зи ма из ме на и до пу на 
Пра вил ни ка о ли цен ци, Пра вил ни-
ка о КМЕ, а са тим у ве зи и по кре та-
ње ини ци ја ти ва пре ма УО ЛКС, као 
и ана ли за при спе лих сер ти фи ка та у 
то ку прет ход не ка лен дар ске го ди не. 
Због остав ке пред сед ни ка ПО за ме-
ди цин ско обра зо ва ње ЛКС др Стан-
ка Бар ло ва, на ме сто пред сед ни ка 
овог од бо ра иза бран је др Ра ди во је 
Ла зић, до та да шњи пот пред сед ник 
Од бо ра, а за пот пред сед ни ка је иза-
бра на др Ра да Пе тро вић

ПОСЕБНИ ОД БОР 
ЗА СЕ КУН ДАР НУ И 
ТЕР ЦИ ЈАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ 
ЗА ШТИ ТУ У ПРИ ВАТ НОЈ 
ПРАК СИ 
Пред сед ник:
др Дра га на Ми лу ти но вић

По себ ни од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у 
при ват ној прак си одр жао је у 2012. 
го ди ни три сед ни це. И да ље има-
мо про блем са оку пља њем и по-
треб ним кво ру мом. Пред став ник 
РЛКВ др Пан фи лов је дао остав ку 
(у пи са ној фор ми је ни смо до би ли), 
али и по ред обра ћа ња пред сед ни ку 
Скуп шти не РЛКВ да се иза бе ре но-
ви члан, то ни је ура ђе но.

Ка ко је у при ват ној прак си са да 
нај ве ћи, го ру ћи про блем за кон ска ре-
гу ла ти ва у ко јој је при ват ни сек тор 
дис кри ми ни сан и не рав но пра ван, 
чла но ви по себ ног од бо ра су се нај ви-
ше ба ви ли при пре мом пред ло га из-
ме на За ко на о здрав стве ној за шти ти 
и он је у пот пу но сти и ура ђен.

Та ко ђе смо при пре ми ли Пред лог 
пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти у 
здрав стве ним уста но ва ма и дру гим 
об ли ци ма здрав стве не слу жбе. 
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При пре ми ли смо и Пред лог пра-
вил ни ка о бли жим усло ви ма и по-
ступ ку да ва ња са гла сно сти за осни-
ва ње при ват не прак се од стра не 
здрав стве ног рад ни ка ко ри сни ка 
ста ро сне пен зи је. Он је про сле ђен 
Управ ном од бо ру, али ни је усво јен.

По се бан од бор је при пре мио и 
пред лог из ме на Пра вил ни ка о ли-
цен ци ра њу. Упу ће на је ини ци ја ти-
ва УО ЛКС да се упу ти до пис Ми-
ни стар ству здра вља РС, ко јим би 
се тра жи ло ту ма че ње Ин струк ци је 
о при ме ни За ко на о здрав стве ном 
оси гу ра њу бр. 0 11–00–77/2007–03 од 
19.07.2007, а од но си се на оба ве зе и 
на чин по сту па ња иза бра ног ле ка ра 
по на ла зу (из ве шта ју) ле ка ра спе-
ци ја ли сте у при ват ној прак си.

Упу ће на је ини ци ја ти ва УО ЛКС 
да се тра жи из ме на и до пу на Уред-
бе о од ре ђи ва њу де лат но сти код чи-
јег оба вља ња не по сто ји оба ве за 
ево ден ти ра ња про ме та пре ко фи-
скал не ка се, та ко да се из у зму пре-

у зет ни ци из де лат но сти здрав ства 
(ор ди на ци је, по ли кли ни ке...). Ини-
ци ја ти ва је при хва ће на од стра не 
УО ЛКС, али од го вор од Ми ни стар-
ства фи нан си ја ни је сти гао.

Та ко ђе, По се бан од бор за СИТ је 
и у овој го ди ни ра дио на утвр ђи ва-
њу пред ло га о ми ни мал ним це на ма 
услу га у при ват ној прак си и ура дио 
це нов ни ке за ве ћи број спе ци јал но-
сти – пла стич на хи рур ги ја, оп шта 
хи рур ги ја, оф тал мо ло ги ја, ги не ко-
ло ги ја, ОРЛ... Не до ста је још све га не-
ко ли ко обла сти, а по том ће мо иза ћи 
са де фи ни тив ним пред ло гом.

На кра ју бих из дво ји ла не ко ли ко 
за па жа ња: ве ћи на пред сед ни ка по-
себ них од бо ра је на по ме ну ла да има 
про блем са ор га ни зо ва њем сед ни ца 
ПО, јер ко ле ге не до ла зе на са стан-
ке. За мо ли ла бих ле ка ре ко ји ни су 
за ин те ре со ва ни за рад у По себ ним 
од бо ри ма да се по ву ку и да ју при ли-
ку дру гим ко ле га ма ка ко би по себ-
ни од бо ри мо гли да функ ци о ни шу у 

пра вој ме ри и оства ре сво је за дат ке. 
Та ко ђе по сто ји про блем у ко му ни ка-
ци ји из ме ђу ре ги о нал них од бо ра и 
од бо ра на ни воу ЛКС, на и ме де ша ва 
се да по себ ни од бо ри ЛКС ни су оба-
ве ште ни о ини ци ја ти ва ма са ре ги о-
на, по го то ву ако пред сед ни ци из ре-
ги о нал них од бо ра ни су чла но ви или 
не до ла зе на ПО ЛКС. Ми слим да би 
то мо гло да се пре ва зи ђе до ста вља-
њем за пи сни ка са са ста на ка по себ-
них од бо ра на ре ги о ну пред сед ни ку 
ПО ЛКС ка ко би се што ви ше про бле-
ма и ини ци ја ти ва спро ве ло или бар 
по ку ша ло да спро ве де. 

Та ко ђе, за јед нич ко је за све од бо ре 
не до ста так по врат них ин фор ма ци ја 
над ле жних ин сти ту ци ја и не до ста-
так ко му ни ка ци је пре све га са Ми-
ни стар ством здра вља и РФ ЗО-ом .

За хва ли ла бих се свим чла но ви-
ма по себ них од бо ра ко ји су уло-
жи ли труд и рад ка ко би смо пре-
по зна ли про бле ме и бар по че ли да 
их ре ша ва мо. //

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ БЕ О ГРА ДА

БРОЈ НЕ АК ТИВ НО СТИ 
ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ 2012.
// СВИ ОР ГА НИ И ТЕ ЛА РЛК БЕ О ГРА ДА РА ДИ ЛИ „ПУ НОМ ПА РОМ“ // СКУП ШТИ НА 
РЛК БЕ О ГРА ДА ДО НЕ ЛА ОД ЛУ КУ О ПО КРЕ ТА ЊЕ ПО СТУП КА ЗА КУ ПО ВИ НУ 
НЕ ПО КРЕТ НО СТИ ЗА ПО ТРЕ БЕ ЛКС И РЛКБ, НА ПРЕД ЛОГ ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА 
// РЕ А ЛИ ЗО ВА НО 26 ПРЕ ДА ВА ЊА ИЗ ДЕ ВЕТ АКРЕ ДИ ТО ВА НИХ ПРО ГРА МА КМЕ, 
КО ЈИ МА ЈЕ УКУП НО ПРИ СУ СТВО ВА ЛО 4.588 ЛЕ КА РА //

Пише: 
мр сци. мед. прим. Спа со 

ан ђе лић, 
пред сед ник РЛКБ

СКУП ШТИ НА РЛК БЕ О ГРА ДА

Скуп шти на РЛК Бе о гра да има 99 чла но ва и на сед-
ни ца ма је увек по сто јао кво рум за одр жа ва ње сед ни-
ца и до но ше ња од го ва ра ју ћих од лу ка.

У 2012. Скуп шти на РЛКБ одр жа ла je три ре дов не сед ни-
це и јед ну ван ред на те ле фон ска сед ни ца.

Ре дов не сед ни це Скуп шти не РЛКБ одр жа не су 13. фе-
бру а ра 2012, 19. ју на 2012. и 25. сеп тем бра 2012. го ди не. 
На сед ни ци од 13. фе бру а ра 2012. го ди не усво јен је из-
ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу за 2011. го ди ну, пред-
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лог фи нан сиј ског пла на за 2012, пред лог пла на јав них 
на бав ки за 2012, као и из ве штај о ра ду ор га на РЛК Бе-
о гра да за 2011. го ди ну. 

На сед ни ци од 19. ју на 2012. го ди не усво јен је, осим из-
ве шта ја о ра ду ор га на РЛК Бе о гра да, и из ве штај о ра ду 
струч не слу жбе РЛК Бе о гра да. На ис тој сед ни ци ди рек-
тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, прим. Др Та тја на Ра до са-
вље вић, упо зна ла је чла но ве Скуп шти не ЛКС о ак тив но-
сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је и том при ли ком ис та кла 
да је нај зна чај ни ји ко рак ко ји је ЛКС ура ди ла у 2012, из-
ме на и до пу на ста ту та ЛКС и упис Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је у Аген ци ју за при вред не ре ги стре. Она је ис та кла 
ак тив ну уло гу ЛКС у из ме ни Уго во ра са иза бра ним ле-
ка ром и са рад њу ЛКС са син ди ка ти ма, удру же њи ма и 
сек ци ја ма Срп ског ле кар ског дру штва, на осно ву ко је 
је по стиг нут кон сен зус да се тра жи уки да ње или од ла-
га ње Уред бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту, као и да је 
од Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у-
пра ву до би јен до пис да ЛКС има пра во да бу де ти ту лар 
пра ва на имо ви ни. На по ме ну ла је да су при пре мље ни 
пред ло зи Пра вил ни ка о оба ве зној про це ду ри у по ступ-
ку при ба вља ња не по крет но сти, Пра вил ни ка о ма те ри-
јал но тех нич ком по сло ва њу, Пра вил ни ка о со ли дар ној 
по мо ћи, пред лог кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње ли сте над-
зор ни ка. Пред сед ник РЛК Бе о гра да, мр sci. Med. Спа со 
Ан ђе лић, ин фор ми сао је де ле га те о одр жа ним про гра-
ми ма КМЕ у пр вих шест ме се ци 2012. го ди не. 

На тре ћој ре дов ној сед ни ци, ко ја је одр жа на 25. сеп-
тем бра 2012. го ди не, у скла ду са Пра вил ни ком о оба ве-
зној про це ду ри за при ба вља ње не по крет но сти, до не те 
су од лу ке о по кре та њу по ступ ка за ку по ви ну не по крет-
но сти за по тре бе ЛКС и РЛКБ, а у окви ру то га усво је ни 
су пред ло зи за чла но ве Ко ми си је за из бор нај по вољ-
ни је по ну де, пред лог опре де ље них сред ста ва, пред лог 
тек ста огла са и ро ка за об ја вљи ва ње тек ста

оглас. На ис тој сед ни ци пред ло же на је за чла на ПО за 
ме ђу на род ну са рад њу ЛКС проф. Др Ол га По по вић. 

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

Из вр шни од бор је у 2012. го ди ни одр жао се дам ре дов-
них сед ни ца и три ванреднe телефон скe седницe.

Се дам сед ни ца Из вр шног од бо ра РЛКБ одр жа не су 
10. ја ну а ра, 9. фе бру а ра, 22. мар та, 10. ма ја, 14. ју на, 4. 
сеп тем бра и 19. но вем бра. У пр вој по ло ви ни го ди не 
одр жа но је пет сед ни ца. По ред утвр ђи ва ња пред ло га 
фи нан сиј ских из ве шта ја за 2011. го ди ну и пред ло га фи-
нан сиј ског пла на за 2012. го ди ну, усво јен је пред лог пла-
на јав них на бав ки за 2012. го ди ну и из ве шта ји о ра ду 
ор га на РЛК Бе о гра да. 

На сед ни ца ма су ре дов но да ва ни из ве шта ји о упи су 
у име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји се во ди код Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да. Из вр шни од бор 
до нео је од лу ке о по ве ћа њу из но са тр о шко ва пре во-
за за сед ни це и са стан ке ор га на Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да и Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у па у шал-
ном из но су од 4.000,00 ди на ра по за се да њу, о до на ци-
ји Син ди ка ту ле ка ра и фар ма це у та Ср би је у из но су од 
100.000,00 ди на ра, о за кљу че њу Уго во ра са Спорт ским 
цен тром Та шмај дан о јед но ча сов ном за ку пу ба зе на за 
чла но ве РЛК Бе о гра да. 

Усво је ни су из ве шта ји о одр жа ва њу про гра ма КМЕ уз 
по др шку Ле кар ске ко мо ре Ср би је и РЛК Бе о гра да. Усво-

јен је пред лог Од лу ке о ви си ни на кна де за чла на ри ну 
и пред лог из ме на и до пу на Пра вил ни ка о со ли дар ној 
по мо ћи. Раз ма тра ни су зах те ви за из да ва ње при вре ме-
не ли цен це и на осно ву при ло же не до ку мен та ци је до-
не те су од го ва ра ју ће од лу ке, а све у скла ду са За ко ном 
о здрав стве ној за шти ти. Пред сед ник РЛК Бе о гра да, мр 
sci. Med. Спа со Ан ђе лић, ин фор ми сао је чла но ве Из вр-
шног од бо ра о оро ча ва њу ди нар ских сред ста ва код Ин-
те за бан ке и Про кре дит бан ке. Та ко ђе су под не ти из-
ве шта ји о на пла ти чла на ри на и ра ду струч не слу жбе 
РЛКБ. Чла но ви из вр шног од бо ра ре дов но су раз ма тра-
ли из ве шта је о фи нан сиј ском по сло ва њу Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да. 

У дру гој по ло ви ни 2012, одр жа не су две сед ни це. Нај-
зна чај ни ја од лу ка ко ја је до не та је од лу ка да се Скуп-
шти ни Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да пред ло-
жи по кре та ње по ступ ка за ку по ви ну не по крет но сти за 
по тре бе ЛКС и РЛКБ. Та ко ђе су усво је ни пред ло зи за 
чла но ве Ко ми си је за из бор нај по вољ ни је по ну де, текст 
огла са за при ба вља ње по ну да, ро ко ви за об ја вљи ва ње 
тек ста огла са и рок за об ја вљи ва ње огла са. Раз ма тран 
је пред лог за чла на ПО за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС и 
пред ло зи за до де лу при зна ња ЛКС. 

На ван ред ним те ле фон ским сед ни ца ма, Из вр шни од-
бор до но сио је од лу ке о из да ва њу при вре ме них ли цен-
ци и од лу ку о утвр ђи ва њу пред ло га тек ста огла са за ку-
по ви ну не по крет но сти.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Над зор ни од бор РЛКБ је то ком про шле го ди не одр-
жао че ти ри сед ни це на ко ји ма је у скла ду са Ста ту том 
ЛКС раз ма трао из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 
РЛК Бе о гра да за 2011, за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар-
та 2012. го ди не, за пе ри од од 1. апри ла до 30. ју на и за 
пе ри од од 1. ју ла до 30. сеп тем бра 2012. го ди не. Над зор-
ни од бор РЛКБ је при ли ком раз ма тра ња из ве шта ја о 
фи нан сиј ском по сло ва њу РЛКБ за на ве де не пе ри о де, 
кон ста то вао да је све ра ђе но у скла ду са Ста ту том ЛКС, 
од лу ка ма ор га на ЛКС и РЛКБ и у скла ду са за кон ским 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу фи нан сиј ско по сло ва ње. Ка-
ко је све би ло у ре ду, Над зор ни од бор РЛКБ до но сио је 
од лу ке о при хва та њу и да ва њу са гла сно сти на из ве шта-
је о фи нан сиј ском по сло ва њу РЛК Бе о гра да.

ПО СЕБ НИ ОД БО РИ

У то ку 2012, по је ди ни по себ ни од бо ри Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Бе о гра да ак тив но су ра ди ли и одр жа ли 
су сво је сед ни це и то: 

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ И ПРИ МАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У ДР ЖАВ НОЈ ПРАК СИ одр жао 
је пет сед ни ца на ко ји ма су раз ма тра ни ак ту ел ни про-
бле ми у при мар ној здрав стве ној за шти ти и том при ли-
ком до не те су сле де ћи за кључ ци: 

• да се пред у зи му од ре ђе не ак тив но сти пре ма Ре пу
блич ком фон ду за здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО), ра ди 
омо гу ћа ва ња да док то ри ме ди ци не на свим ни во и ма 
до би ју ID број, ка ко би на тај на чин би ли у мо гућ но сти 
да прoписују ре цеп те;
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• да се упу ти до пис Ми ни стар тсву здра вља, ко јим би 
се тра жи ло да док то ри ме ди ци не на се кун дар ном и 
тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те, не пр о пи су-
ју те ра пи ју ко ја се не мо же ре а ли зо ва ти на при ма р ном 
ни воу здрав стве не за шти те, већ да се та ква те ра пи ја 
пру жи у њи хо вој уста но ви као бол нич ка те ра пи ја;

• да се по но во упу ти ини ци ја ти ва да док то ри ме ди
ци не до би ју ста тус слу жбе ног ли ца;

• да се упу ти ини ци ја ти ва за из ме ну од лу ке о ускла
ђи ва њу рад ног вре ме на у до мо ви ма здра вља на ни воу 
гра да Бе о гра да и да се Ко мо ра од ре ди пре ма то ме;

• да се од ло жи при ме на ка пи та ци о не фор му ле, јер 
ни су ство ре ни усло ви за ње ну при ме ну;

• да се рад на ме ста ле ка ра у до мо ви ма здра вља при ли
ком из ра де ак та о про це ни ри зи ка утвр де као рад на ме ста 
са по ве ћа ним ри зи ком и на тај на чин омо гу ћи скра ће но 
рад но вре ме за ле ка ре за по сле не у до мо ви ма здра вља;

• да се ор га ни зу је са ста нак са ди рек то ри ма здрав стве
них уста но ва на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу у 
ци љу по што ва ња од ред бе ко јом се омо гу ћа ва оси гу ра-
ном ли цу да, на осно ву упу та иза бра ног ле ка ра, има 
пра во на кон тро ле у овим уста но ва ма у тра ја њу од шест 
ме се ци од да на ја вља ња ле ка ру спе ци ја ли сти;

• да се упу ти до пис Ми ни стар ству здра вља ко јим би се 
тра жи ло да се све спе ци ја ли за ци је у ве зи са јав ним здра-
вљем и ме наџ мен том у си сте му здрав стве не за шти те, ко-
је су до би ле зва нич ну акре ди та ци ју од стра не над ле жног 
ми ни стар ства, при зна ју кроз Пра вил ник о спе ци ја ли за-
ци ја ма и ужим спе ци ја ли за ци ја ма здрав стве них рад ни-
ка и здрав стве них са рад ни ка и кроз ко е фи ци јен те;

• да се упу ти до пис РФ ЗОу ко јим ће се тра жи ти из
ме на са др жа ја и оби ма пре вен тив них ме ра у обла сти 
при мар не здрав стве не за шти те;

• на сед ни ци од 30. ма ја 2012. го ди не ди ску то ва но је 
о до са да шњим ак тив но сти ма у ве зи са ка пи та ци јом и 
о пред ло гу Уго во ра о оба вља њу по сло ва иза бра ног ле-
ка ра на ко ји су да те од ре ђе не при мед бе и пред ло зи за 
ње го ву из ме ну и до пу ну;

• на сед ни ци од 19. сеп тем бра 2012. го ди не до не ти су 
за кључ ци да се по кре не ини ци ја ти ва за из јед на ча ва ње 
це на пру жа ња услу га у др жав ном и при ват ном сек то ру 
и да се на ста ве ак тив но сти у ве зи са из ме на ма и до пу-
на ма Уред бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту;

На ис тој сед ни ци пред ло же но је да се упу ти до пис 
здрав стве ној ин спек ци ји о не за ко ни том ра ду ле ка ра 
ко ји пре гле да ју спор ти сте, а не ма ју спе ци ја ли за ци ју из 
спорт ске ме ди ци не. Чла но ви од бо ра за у зе ли су став да 
се и да ље ин си сти ра се на пре и спи ти ва њу од лу ке Гра-
да о про ду же њу рад ног вре ме на, јер се по ка за ло да то 
не ма ни ка квог ефек та, а са дру ге стра не, за ду жи рад 
до би ја се иста пла та.

• на сед ни ци одр жа ној 23. но вем бра 2012. го ди не пред
ло же но је да се за тра жи зва нич на ин фор ма ци ја од Ми-
ни стар тсва здра вља РС о ре зул та ти ма ра да Ко ми си је за 
пра ће ње при ме не ка пи та ци је у при мар ној здрав стве-
ној за шти ти. Да ти су пред ло зи на На црт За ко на о за-
шти ти и уна пре ђе њу пра ва па ци је на та.

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА СЕ КУН ДАР НУ И ТЕР ЦИ ЈАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У ДР ЖАВ НОЈ ПРАК СИ у овом 
пе ри о ду одр жао је јед ну сед ни цу на ко јој је, уме сто до-
са да шнјег пред сед ни ка др Ми о дра га Вук че ви ћа, за но-
вог пред сед ни ка иза бран др Вла ди мир Жу гић. На ис-
тој сед ни ци до не те су сле де ће од лу ке:

• о по кре та њу ии ни ци ја ти ве за из ме ну и до пу ну Уред
бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту ко јом би се пред ви де ло 
да осно ви ца за об ра чун пла те ле ка ра бу де је дан; 

• да се по кре не ини ци ја ти ва за из ме ну и до пу ну Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об-
ли ци ма здрав стве не слу жбе та ко да се у де лу „ТА БЕ ЛА 
МЕ РЕ ИЗ ВР ШЕ ЊА“, ме ре из вр ше ња де фи ни шу пре ма 
ква ли те ту и сло же но сти по сло ва,

• да се по кре не ини ци ја ти ва за ис пи ти ва ње устав но
сти и за ко ни то сти Уред бе о ко рек тив ном Ко е фи ци јен-
ту; и ин си сти ра да Ко мо ра за у зме став у ве зи са Уред-
бом о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту.

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА ПРИ МА Р НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА-
ШТИ ТУ У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ одр жао је две сед ни це 
на ко ји ма су раз ма тра не до са да шње ак тив но сти од бо-
ра и да ља стра те ги ја у ра ду од бо ра. 

• На сед ни ци одр жа ној 4. ју на 2012. го ди не, др Зо ри ца 
Ди нић, пред сед ни ца од бо ра, ин фор ми са ла је чла но ве о 
до са да шњим ак тив но сти ма од бо ра ко је су се од но си ле 
на: за ла га ње да при ват на прак са бу де укљу че на у мре-
жу здрав стве них уста но ва, ка ко по сто ја ћу та ко и убу-
ду ће; скла па ње Уго во ра са РФ ЗО-ом  о пру жа њу здрав-
стве них услу га; за ла га ње за име но ва ње са вет ни ка у 
Ми ни стар ству здра вља ко ји би био за ду жен за пи та ња 
при ват не ле кар ске прак се; укљу чи ва ње пред став ни ка 
при ват не ле кар ске прак се у до но ше ње за кон ских про-
пи са ко ји се од но се на при ват ну ле кар ску прак су; ин-
фор ми са ност члан ства Ко мо ре о ра ду по себ них од бо ра; 
ини ци ја ти ву за из ра ду пр о то ко ла ле че ња; укљу чи ва-
ње ле ка ра из при ват не ле кар ске прак се у уну тра шњи 
и спољ ни над зор при ват них здрав стве них уста но ва; 
ства ра ње адре са ра при ват них здрав стве них уста но ва 
и ле ка ра за по сле них у при ват ном сек то ру; бо љу ин фор-
ми са ност ба зе члан ста ва о то ме шта од бо ри ра де; до-
ста вља ње Управ ном од бо ру ЛКС пред ло га за из ме ну и 
до пу ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за отва ра ње 
здрав стве них уста но ва; за ла га ње за при ме ну про пи са 
ко ји се од но се на пра во при ват не прак се на иза бра ног 
ле ка ра и на кон це си је.

• На сед ни ци од 25. ју на 2012. го ди не до не ти су сле
де ћи за кључ ци: од Струч не слу жбе и Скуп шти не РЛК 
тре ба тра жи ти од го вор на пи та ње до кле се сти гло са 
пред ло зи ма ко је је упу тио овај Од бор, а ти чу се из ме-
не и до пу не Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба-
вља ње при ват не ле кар ске прак се; има ју ћи у ви ду чи ње-
ни цу да по зи тив ни про пи си до зво ља ва ју па ци јен ти ма 
да иза бе ру ле ка ре из при ват не прак се, тре ба по ста ви-
ти пи та ње над ле жни ма, за што се то пра во не ко ри сти; 
пред ло жи ти над ле жни ма да у Слу жби ин спек циј ског 
над зо ра бу де и пред став ник при ват не ле кар ске прак-
се; за тра жи ти ја сан став о кон сул та тив ном ра ду ле ка-
ра, ко ји ни су на став но осо бље; за тра жи ти ин фор ма ци ју 
о раз го во ри ма у Ми ни стар ству здра вља о по ста вље њу 
по моћ ни ка ми ни стра из при ват не ле кар ске прак се и 
са пред став ни ци ма РФ ЗО о скла па њу уго во ра за ве ћи 
број услу га у при ват ној прак си; ура ди ти адре сар при-
ват не ле кар ске прак се, по себ но Бе о гра да и по себ но це-
ле Ср би је, да би се са зна ло ко ји је та чан број ор ди на ци-
ја и ле ка ра за по сле них у при ват ној прак си.

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА СЕ КУН ДАР НУ И ТЕР ЦИ ЈАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ одр-
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жао је јед ну сед ни цу у то ку 2012. го ди не, и том при ли-
ком до не те су од лу ке:

да се пред ло жи Управ ном од бо ру ЛКС да упу ти зах-
тев Ми ни стар ству фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је за из ме-
ну и до пу ну Уред бе Вла де РС од 23. ав гу ста 2012, ко јом 
би се осло бо ди ли оба ве зе еви ден ти ра ња про ме та пре-
ко фи скал не ка се сви ко ји пру жа ју услу гу здрав стве не 
за шти те ста нов ни штва, као и да се упу ти до пис Управ-
ном од бо ру Град ског за во да за хит ну ме ди цин ску по-
моћ ра ди раз ма тра ња од лу ке пре ма ко јој су сви ко ри-
сни ци услу га оба ве зни да ме сеч но упла ћу ју па у шал ну 
нов ча ну на кна ду у из но су од 3.000 ди на ра, без об зи ра 
да ли ће би ти по тре бе за њи хо вом ин тер вен ци јом или 
не, и да на кон то га до не су но ву од лу ку ко јом би осни-
ва чи би ли у оба ве зи да пла ћа ју услу ге по из вр ше ној ин-
тер вен ци ји. На ис тој сед ни ци да ти су пред ло зи за из-
ме ну и до пу ну За ко на о здрав стве ној за шти ти.

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКУ ЕТИ КУ одр жао је 
у на ве де ном пе ри о ду се дам сед ни це. 

• усво јен је план ра да за 2012. ко јим је пред ви ђе но да 
се на ста ви раз ра да пре ма већ утвр ђе ним те ма ма, да се 
от поч не са рад ња са пр во сте пе ним су дом ча сти, са по-
себ ним од бо ром за ме ди цин ско обра зо ва ње у ве зи са 
кон ти ну и ра ном ме ди цин ском еду ка ци јом, као и са ко-
ми си ја ма за ква ли тет, по сре до ва ње и за шти ти ни ком за 
па ци јен то ва пра ва. Та ко ђе су се са гла си ли да је по треб-
но ве ће ан га жо ва ње у об ја вљив њу чла на ка у Гла сни ку 
и акре ди та ци ји пр о гра ма. За кључ ци ко је је овај од бор 
до нео по во дом те ме „Ле кар ска гре шка“ об ја вље ни су у 
11. бро ју ча со пи са Ле кар ске ко мо ре Ср би је „Гла сник“;

• чла но ви од бо ра раз ма тра ли су пред ло ге ПО за ме
ди цин ску ети ку ЛКС да се упу ти до пис Вр хов ном су ду 
ча сти и пр во сте пе ним су до ви ма ча сти ра ди до ста вља-
ња по да та ка, ко ји су то чла но ви Ко дек са про фе си о нал-
не ети ке ко ји се нај че шће кр ше као и да се на ни воу ре-
ги о нал не ко мо ре од ре де три уста но ве и то при мар ног, 
се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа чи јим би се за штит-
ни ци ма пра ва па ци је на та упу тио до пис ра ди до ста-
вља ња ин фор ма ци је о то ме ко је су нај че шће при мед-
бе па ци је на та, а од но се се на по вре ду Ко дек са. До не ти 
су и за кључ ци на те му „При нуд но ле че ње“ ко ји су об-
ја вље ни у 14. бро ју „Гла сни ка“;

• Иза бра на је и но ва те ма „Про фе си о нал ни ин ден ти-
тет здрав стве ног рад ни ка“ чи ји је из ве сти лац би ла др 
Ду шан ка Ву ја ди но вић. О на ве де ној те ми ди ску то ва ло 
се на на ред не две сед ни це.

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ОБРА ЗО ВА ЊЕ 
одр жао је три сед ни це и до не ти су сле де ћи за кључ ци: 

• да се об но ви ини ци ја ти ва за из ме ну и до пу ну Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну-
и ра не еду ка ци је; 

• да се на ста ви са ини ци ја ти вом да Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је пре у зме акре ди та ци ју про гра ма Кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је, а да до та да Рад но те ло ЛКС за 
кон тро лу спро во ђе ња акре ди то ва них про гра ма од стра-
не Здрав стве ног са ве та пре у зме ак тив ни ју уло гу;

• до нет је план ра да за 2012: ини ци ја ти ве пре ма 
Управ ном од бо ру ЛКС у ве зи са акре ди та ци јом про-
гра ма, као и до но ше ње ака та и пла на и про гра ма спе-
ци ја ли за ци ја и ужих спе ци ја ли за ци ја;

• усво јен је пред лог са др жи не и фор ме по твр де за ис
ка зи ва ње укуп ног бро ја бо до ва, ко је је је дан члан Ко-

мо ре сте као у про це су КМЕ у то ку јед не ли цен цне го-
ди не и исти је упу ћен на усва ја ње ПО за ме ди цин ско 
обра зо ва ње ЛКС;

• по је ди ни чла но ви од бо ра ак тив но су уче ство ва ли у 
еви ден ти ра њу при ку пље них бо до ва у окви ру КМЕ; 

• на сед ни ци од 29. ок то бра 2012. раз ма тран је на црт 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње при вре-
ме не ли цен це и да ти су пред ло зи за из ме ну и до пу ну 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об на-
вља ње и од у зи ма ње ли цен це и Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за спро во ђе ње КМЕ.

ПР ВО СТЕ ПЕ НИ СУД ЧА СТИ 

Пр во сте пе ни суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да у скла ду са ва же ћим пр о пи си ма ра ди у ци-
љу утвр ђи ва ња чи ње ни ца ве за них за ле че ње па ци је-
на та и по на ша ња ле ка ра у то ку ле че ња. О пред ло зи-
ма ко ји не ис пу ња ва ју фор мал не усло ве, оба ве ште ни 
су са мо под но си о ци пред ло га. Ина че, у то ку це лог по-
ступ ка Суд ле ка ри ма- чла но ви ма РЛК, пру жа де таљ не 
ин фор ма ци је о по ступ ку и о мо гућ но сти ма од бра не, а 
пре све га о зна ча ју да ва ња пи сме не из ја ве на зах тев ис-
тра жног су ди је и до ста вља ња рас по ло жи ве ме ди цин-
ске до ку мен та ци је. 

Пр во сте пе ни суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да је у 2012. го ди ни у ра ду имао укуп но 63 пред-
ме та и то: 23 пред ме та из прет ход не го ди не и 40 но-
вих пред ме та.

Од 63 пред ме та, 45 пред ме та је пра во сна жно ре ше но, 
а 18 пред ме та је пре не то у 2013. го ди ну.

Од 45 пра во сна жно ре ше них пред ме та: 
• 22 је ре ше но у прет ход ном по ступ ку ре ше њем о не

по сто ја њу фор мал них усло ва или због не на дле жно сти 
Пр во сте пе ног су да ча сти РЛК Бе о гра да, 

• у фа зи ис тра ге до не та су 14 ре ше ња да не ма осно ва 
за по кре та ње по ступ ка 

• де вет пред ме та је ре ше но у суд ском по ступ ку, до
не те су три осло ба ђа ју ће од лу ке, две од лу ке о об у ста-
ви по ступ ка због од у стан ка под но си о ца пред ло га, из-
ре че не су три јав не опо ме не и до не та је јед на од лу ка 
са из ре че ном при вре ме ном за бра ном са мо стал ног ра-
да у оба вља њу по сло ва ле ка ра хит не по мо ћи на те ре-
ну, у тра ја њу од де вет ме се ци. 

Од 18 пред ме та у то ку:
• 10 пред ме та на ла зи се у фа зи ис тра ге, за де вет пред

ме та че ка се ме ди цин ска или дру га до ку мен та ци ја, док 
се три на ла зе на ре ша ва њу код Вр хов ног су да ча сти због 
из ја вље них жал би;

• осам пред ме та је у фа зи су ђе ња. 

У 2012. го ди ни одр жа но је 12 ро чи шта и де вет са ста-
на ка Ве ћа. С об зи ром на то да је од укуп но 63 пред ме-
та пра во сна жно ре ше но 45, а у сле де ћу го ди ну пре не то 
18 пред ме та (10 у ис тра зи и осам у фа зи су ђе ња), мо же 
се за кљу чи ти да је Пр во сте пе ни суд ча сти РЛК Бе о гра-
да у 2012. го ди ни ефи ка сно ра дио.

КО МИ СИ ЈА ЗА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ 

У 2012. го ди ни, под не то је осам пред ло га за по сре-
до ва ње (мир но ре ша ва ње спо ра), од ко јих су са мо три 
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при хва ће на. У сва три слу ча ја, одр жан је са ста нак Ко-
ми си је са стран ка ма ра ди ван суд ског ре ша ва ња спо-
ра. Ка ко ни су по стиг ну ти спо ра зу ми из ме ђу стра на у 
спо ру, на ста вље ни су по ступ ци пред Пр во сте пе ним су-
дом ча сти РЛКБ.

АКРЕ ДИ ТО ВА НИ ПРО ГРА МИ

У пе ри о ду 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2012. го ди не, уз 
по др шку Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да ре а ли-
зо ва но је 26 пре да ва ња из де вет акре ди то ва них про гра-
ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (да ље: КМЕ), 
на ко ји ма је при су ство ва ло укуп но 4.588 ле ка ра. 

13. и 14. де цем бра 2012.го ди не, уз по др шку Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, одр жа на је Кон фе рен ци ја о 
здра вљу ле ка ра ко ја је об у хва та ла Сим по зи јум „Здра-
вље ле ка ра“ и Курс пр ве ка те го ри је „Ефек ти пси хо со-
ци јал ног стре са на здра вље и мо гућ ност пре вен ци је“. 
Кон фе рен ци ја је одр жа на и До му гар де на Топ чи де ру 
и укуп но је при су ство ва ло 2.094 ле ка ра.

ДА НИ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ

У окви ру Кон фе рен ци је Да ни срп ске ме ди цин ске ди-
ја спо ре ко ја је одр жа на 4–6. ок то бра 2012. го ди не, уче-
ство ва ло је укуп но 1.054 ле ка ра, од то га 597 ле ка ра из 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

• У пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2012. го ди не до 31. де цем бра 
2012. го ди не при мље но је     че ти ри сто ти не три де сет 
и три (433) зах те ва за упис у Име ник Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је уз по треб ну до ку мен та ци ју. Од 433 при мље-
на зах те ва, 306 је ис пу ни ло усло ве и за из да ва ње ли-
цен це, а 127 са мо за упис.

• Та ко ђе је у не ве де ном пе ри о ду од стра не ра ни је упи
са них док то ра ме ди ци не под не то 598 зах те ва за из ра-
ду ли цен це или но вог ли цен цног ли ста, исто то ли ко 
је ура ђе но и Ре ше ња о по сто ја њу усло ва за из да ва ње 
ли цен ци.

• По осно ву при мље них зах те ва и од лу ка Из вр шног 
од бо ра до не то је де вет Ре ше ња о по то ја њу усло ва за из-
да ва ње при вре ме не ли цен це и из да то исто то ли ко при-
вре ме них ли цен ци.
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• У пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2012. го ди
не под не та су 22 зах те ва за ис пи си ва ње из еви ден ци је 
чла но ва ЛКС ко ја се во ди у РЛК Бе о гра да и ура ђе но је 
исто то ли ко ре ше ња.

• Ура ђе но је 132 по твр де на лич ни зах тев ле ка ра и 105 
из ја ва ко је су про сле ђе не Ле кар ској ко мо ри Ср би је ра ди 
из да ва ња по твр да за за сни ва ње рад ног од но са у ино-
стран ству. Ура ђе но је 13 Са гла сно сти за отва ра ње при-
ват не ор ди на ци је ле ка ра ко ји су у ста ро сној пен зи ји, 
по осно ву њи хо вог лич ног зах те ва.

• Струч на слу жба је оба ве шта ва ла чла но ве o из но су 
ду га за чла на ри ну и да из вр ше упла ту на но ви те ку-
ћи ра чун у ProC re dit бан ци. Та ко ђе су по сла ти меј ло ви 
здрав стве ним уста но ва ма и ра чу но во ђа ма, оба ве ште-
ње о про ме ни Од лу ке о ви си ни чла на ри не и на чи ну и 
по ступ ку упла те. 

• Пу тем елек трон ске по ште (ме и ла) и смс по ру ка сла
те су опо ме не чла но ви ма РЛК Бе о гра да ко ји ни су пла-
ћа ли чла на ри ну од да на упи са у име ник Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је. 

ИН ТЕР НЕТ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Ин тер нет пре зен та ци ја РЛК Бе о гра да по ста вље на је 
21. де цем бра 2011. го ди не на адре си . То ком про шле го-
ди не да ти су пред ло зи и пра ће не су из ме не са др жа-
ја сај та. Ана ли за по се ће но сти сај та по че ла је 30. ма-
ја 2012. Укуп нан број по се та сај ту до 31. де цем бра 2012. 
био је 9.885. Нај ве ћа по се ће ност сај ту за бе ле же на је 7. 
ав гу ста 2012. ка да је за бе ле же но 209 по се та, нај по се ће-
ни ја стра ни ца сај та је Ка лен дар КМЕ са 7.361 пре гле да, 
за тим стра ни ца О Ко мо ри са 5.300 пре гле да, док стра-
ни ца Из да ва ње ли цен це има 2.111 пре гле да.

• Стра ни ца Оба ве ште ња за ле ка ре има ла је 1.552, а 
стра ни ца Упис ле ка ра 1.306 пре гле да;

• Струч на слу жба уче ство ва ла је у про јек то ва њу мо
ду ла КМЕ, про грам ског мо ду ла за пра ће ње ра да КМЕ 
(на ни воу свих РЛК и ЛКС) као на до град ња по сто је ћег 
ИСЛКС и мо ду ла за Суд ча сти.

• То ком 2012. ура ђе но је 597 кар ти ца од ко јих је 312 за 
но ве чла но ве РЛК Бе о град, 245 за чла но ве са но вим по-
да ци ма, 16 за чла но ве ко ји ма је еви ден ти ра на гре шка 
штам па ри је и 24 за чла но ве ко ји су под не ли зах тев за 
из ра ду но ве, јер им је укра де на кар ти ца. //

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКУ ЕТИ КУ РЛК БЕ О ГРА ДА

O про фе си о на ли зму ле ка ра

Ш
та чи ни про фе си о на ли-
зам и за што је бит но да 
ле кар бу де про фе си о-
на лан у оба вља њу свог 

по сла? Ка ко се ме ри про фе си о на ли-
зам ле ка ра? Да ли по сто ји објек ти-
ван на чин да се ме ри од го вор ност? 
Moже ли ме ди цин ско ли цен ци ра-
ње да по мог не про фе си о на ли зму? 
Да ли ле ка ри би ва ју дру га чи ји са 
ве ћом за ра дом? Ко ја је уло га про то-
ко ла ле че ња и во ди ча до бре ле кар-
ске прак се? Да ли нам про фе си о на-
ли зам по ма же да на нај бо љи на чин 
при ме њу је мо оно што зна мо? Да ли 
нас шти ти од ле кар ске гре шке и од 
пре на гла ше ног емо тив ног од но са 
пре ма па ци јен ту? 

На ше дру штво је ху ма ни стич-
ки усме ре но дру штво, што под ра-
зу ме ва спрем ност ор га ни зо ва ног 
пру жа ња по др шке и обез бе ђи ва ње 
оп стан ка угро же них и ма ње спо соб-
них по је ди на ца.

Ху ма ност пред ста вља спрем ност 
да се по мог не дру ги ма, али са ма по 
се би ни је до вољ на да за и ста и обез-

бе ди аде кват ну по моћ. Ме ди ци на 
спа да у по ма жу ће и ста ра ју ће про-
фе си је у чи је де ло ва ње је утка на и 
ху ма ност.

Да би ле ка ри, као про фе си о нал-
ци, што зна чи као осо бе ко је ис пу-
ња ва ју ци ље ве и за дат ке про фе си је 
ко ју оба вља ју, ква ли тет но оба вља ли 

по сао ко јим се ба ве, нео п ход но је да 
су обез бе ђе ни не ки усло ви.

Нео п ход но је струч но оспо со бља-
ва ње ко је се сти че ви со ким обра-
зо ва њем и ко је се за сни ва же на 
те о риј ском зна њу и на уч ним до-
стиг ну ћи ма. Ме ђу тим, ни је до вољ-
на са мо струч на оспо со бље ност, већ 
и спо соб ност (ис ку ство кроз прак-
су) да се по сао оба вља са лич ном 

од го вор но шћу пре ма про фе си ји и у 
окви ри ма про фе си о нал не ети ке.

Про фе си о нал на удру же ња шти-
те про фе си ју и ин те ре се про фе си-
о на ла ца, од но сно ле ка ра: ула зак у 
дру штво, до зво ла за ба вље ње стру-
ком, по што ва ње пра ви ла стру ке и 
етич ких нор ми про фе си је, бри га 

о спро во ђе њу истих, ма те ри јал ни 
ста тус ле ка ра, пер ма нент но шко-
ло ва ње (еду ка ци ја), фи нан си ра ње 
и сти му ли са ње на уч ног ра да про-
фе си о на ла ца.

Ти ме се оства ру је свр ха про фе си-
о нал ног ан га жо ва ња у ме ди ци ни: 
убла жа ва ње те го ба, ис це ље ње (из-
ле че ње), ква ли те тан и без бри жан 
жи вот до сто јан чо ве ка.

>>> Ау то но ми ја (са мо стал ност у од лу чи ва њу о при ме ни 
зна ња и ве шти на), соп стве ни ау то ри тет (ко ји обез бе ђу је 
по ве ре ње и си гур ност па ци јен та) и ал тру и зам (пот пу на 
по све ће ност па ци јен ту) – пред ста вља ју три сег мен та 
на ко ји ма се за сни ва про фе си о на ли зам <<<
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Про фе си о нал ност је ре зул тат ин-
тер ак ци је ин ди ви ду ал них фак то ра, 
фак то ра ор га ни за ци је ра да и кли-
нич ке ау то но ми је, те ка рак те ри сти-
ке рад ног ме ста и по сла, од но сно 
ле кар ске прак се.

Про фе си о на ли зам зах те ва пот-
пу ну пре да ност сво јој про фе си ји. 
Про фе си о нал ци сто га жи ве од сво-
је про фе си је (свог ра да) и због то га 
тре ба да су аде кват но ма те ри јал но 
на гра ђе ни.

И дру га до ку мен та, про пи си (во-
ди чи до бре прак се, пр о то ко ли ле-
че ња, кли нич ки пу те ви) по ве ћа ва ју 
сте пен про фе си о нал ног де ло ва ња, 
сма њу ју мо гућ ност про фе си о нал-
не гре шке и санк ци је, али не сме-
ју ели ми ни са ти оп ти мал ни сте пен 
лич ног уче шћа, ин ди ви ду ал ност и 
ау тен тич ност.

Про фе си о на ли зам се за сни ва на:– 
ау то но ми ји (са мо стал ност у од лу-
чи ва њу о при ме ни зна ња и ве шти-
не),– соп стве ном ау то ри те ту (ко ји 
обез бе ђу је по ве ре ње и си гур ност 
па ци јен та) и – ал тру и зму (пот пу ну 
по све ће ност па ци јен ту).

Ау то ри тет ле ка ра је ва жан ра ди 
ус по ста вља ња од но са по ве ре ња, а 
про из ла зи из из гра ђе ног про фе си-
о нал ног иден ти те та, ко ји је на стао 
ком би на ци јом лич них свој ста ва 
ле ка ра (то пли на, ем па тич ност, ау-
тен тич ност) сте че ног про фе си о нал-
ног зна ња и ис ку ства и по што ва ња 
етич ких прин ци па.

Пр о фе си о нал на ети ка је скуп пра-
ви ла о по на ша њу при пад ни ка по је-
ди не пр о фе си је. Пр о фе си о нал на ети-
ка ле ка ра (Ко декс ме ди цин ске ети ке) 
ре гу ли ше од нос пре ма па ци јен ти ма, 
пре ма ко ле га ма и по што ва ња про-
пи са, од но сно пра ви ла стру ке. По ред 
про фе си о нал не ети ке ле кар по шту је 
и пра ви ла ин ди ви ду ал не и дру штве-
не ети ке (дру штве не нор ме), јер ни 
ле кар ни па ци јент ни су изо ло ва ни 
из со ци јал не сре ди не.

На пред лог пред сед ни це По себ ног 
од бо ра за ме ди цин ску ети ку Ре ги о-
нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, у 
же љи да се у 2013. ба ве пи та њи ма 
ко ја су од ин те ре са за члан ство:

По себ ни од бор за ме ди цин ску 
ети ку Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо-
ре Бе о град (ПО за ме ди цин ску ети-
ку РЛКБ) отво рен је за све Ва ше ко-
мен та ре, су ге сти је и пи та ња.

На ша адре са је:
rlk be o grad@ gmail.com , на зна чи те: 
За ПО за ме ди цин ску ети ку РЛКБ

Спец. др мед. Сне жа на
Ку зма но вић

НАЈ ЧЕ ШЋЕ ПО СТА ВЉА НА ПИ ТА ЊА 
И ОД ГО ВО РИ У ВЕ ЗИ СА КОН ТИ НУ И РА НОМ 
МЕ ДИ ЦИН СКОМ ЕДУ КА ЦИ ЈОМ

Без бо до ва 
не ма об но ве 
ли цен це

Пи та ње 1:
Да ли су ле ка ри ко ји не оба вља

ју здрав стве ну де лат ност, ле ка ри 
ко ји су у пен зи ји, ле ка ри ко ји су 
на спе ци ја ли за ци ји и ле ка ри ко ји 
су не за по сле ни у оба ве зи да при
су ству ју про гра ми ма Кон ти ну и
ра не ме ди цин ске еду ка ци је и са
ку пља ју бо до ве?

Од го вор: 
Чла ном 8 Пра вил ни ка о бли жим 

усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
и од у зи ма ње одо бре ња за са мо стал-
ни рад (Пра вил ник об ја вљен у слу-
жбе ном гла сни ку РС број 40/2010) 
пред ви ђе но је да се ле ка ру, без об-
зи ра на тре нут но за по сле ње, мо же 
об но ви ти ли цен ца ако је у пе ри о ду 
ва же ња ли цен це у по ступ ку кон ти-
ну и ра не еду ка ци је са ку пио од го ва-
ра ју ћи број бо до ва.

Пи та ње 2:
Ко ли ко бо до ва тре ба да са ку

пи ле кар у то ку јед не ка лен дар
ске го ди не?

Од го вор:
Сва ки ле кар је у оба ве зи да, за 

сва ку го ди ну ва же ња ли цен це са-
ку пи 24 бо да. Го ди на ва же ња ли-
цен це се, нај че шће, не по кла па са 
ка лен дар ском го ди ном. Сва ки ле-
кар мо ра обра ти ти па жњу на да тум 
из да ва ња ли цен це и од тог да ту ма 
ра чу на ти го ди ну ва же ња ли цен це. 
При мер: ако је ли цен ца из да та 18. 
мар та 2013. го ди не ле кар је ду жан 
да до 18. мар та 2014. го ди не са ку пи 
24 бо да.

Пи та ње 3:
У ко јим слу ча је ви ма је ле кар 

осло бо ђен са ку пља ња бо до ва?

Од го вор:
Ли цен ци ра ном ле ка ру се, под од-

ре ђе ним усло ви ма, мо же про ду жи-
ти рок за са ку пља ње бо до ва, али се 
ни је дан ли цен ци ра ни ле кар не мо-
же осло бо ди ти са ку пља ња бо до ва.

Чла ном 13 Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
и од у зи ма ње одо бре ња за са мо стал-
ни рад пред ви ђе но је да ле ка ри ма 
ко ји су:

1) На од лу же њу вој ног ро ка
2) Упу ће ни на рад у ино стран ство 

од стра не по сло дав ца или у окви ру 
ме ђу на род но-тех нич ке, про свет но-
кул тур не са рад ње, у ди пло мат ска, 
кон зу лар на или дру га пред став ни-
штва

3) Иза бра ни, од но сно име но ва-
ни, на функ ци ју у др жав ном ор га-
ну, син ди ка ту, по ли тич кој ор га ни-
за ци ји или на дру гу јав ну функ ци ју 
чи је вр ше ње зах те ва да при вре ме-
но пре ста не да љи рад код по сло-
дав ца

Ле ка ри ма ко ји су на бо ло ва њу ду-
жем од шест ме се ци, труд нич ком, 
по ро диљ ском или од су ству ра ди не-
ге де те та, рок за ис пу ња ва ње усло ва 
за об на вља ње ли цен це про ду жа ва 
за пе ри од за ко ји су тра ја ли на ве-
де ни раз ло зи. 

Пи та ње 4: 
Да ли се бо до ви мо гу пре но си

ти из го ди не у го ди ну?

Од го вор:
Чла ном 10 Пра вил ни ка о бли жим 

усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
и од у зи ма ње одо бре ња за са мо стал-
ни рад пред ви ђе но је да, ако ле кар 
у пе ри о ду ва же ња ли цен це са ку пи 
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ви ше од 168 бо до ва, мо же у на ред-
ни пе ри од ва же ња ли цен це пре не-
ти 10 бо до ва.

Пи та ње 5:
Да ли се бо до ви са ку пље ни на 

струч ним ску по ви ма у ино стран
ству узи ма ју у об зир при ли ком 
об на вља ња ли цен це?

Од го вор:
Да, у скла ду са чла ном 9 Пра вил-

ни ка о бли жим усло ви ма за спро-
во ђе ње кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је (Пра вил ник об ја вље ну 
Слу жбе ном гла сни ку РС број 2/2011 
од 26.01.2011.)

Пи та ње 6:
Ле кар је био на пре да ва њу, али 

ни је до био сер ти фи кат?

Од го вор:
Оба ве за ор га ни за то ра про гра ма 

кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка-
ци је је да сва ком уче сни ку про гра-
ма из да сер ти фи кат о уче шћу на 
про гра му. Сва ки ле кар ко ме ор га-
ни за тор ску па ни је из дао сер ти фи-
кат мо ра кон так ти ра ти ор га ни за то-
ра про гра ма са зах те вом да му се 
сер ти фи кат до ста ви.

Пи та ње 7:
Ин тер ни и екс тер ни бо до ви?

Од го вор:
Од по треб них 24 бо да за сва ку го-

ди ну ва же ња ли цен це, ле кар је ду-
жан да 50 од сто бо до ва са ку пи на 
ску по ви ма ор га ни зо ва ним у уста-
но ви у ко јој је за по слен, од но сно на 
ску по ви ма ко ји се спро во де у здрав-
стве ним уста но ва ма или при ват ној 
прак си на те ри то ри ји оп шти не или 
управ ног окру га у ком ле кар има 
пре би ва ли ште. То су ин тер ни бо-
до ви.

Оста лих 50 од сто бо до ва ле кар 
мо же са ку пи ти на про гра ми ма ко-
ји се одр жа ва ју ван уста но ве у ко јој 
је за по слен, од но сно на про гра ми-
ма ко ји се одр жа ва ју ван те ри то ри-
је оп шти не, од но сно управ ног окру-
га на ком ле кар има пре би ва ли ште. 
То су екс тер ни бо до ви.

Уко ли ко се до го ди да ле кар, због 
чи ње ни це да уста но ва у ко јој је за-
по слен ни је акре ди то ва ла до вољ но 
про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је, од но сно да на те ри-
то ри ји оп шти не, од но сно управ ног 
окру га на ком ле кар има пре би ва-
ли ште не ма до вољ но акре ди то ва них 
пр о гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин-

ске еду ка ци је, не мо же да са ку пи 
до вољ но ин тер них бо до ва, ис пу ни-
ће услов за об на вља ње ли цен це ако 
са ку пи до во љан број екс тер них бо-
до ва.

Пи та ње 8:
Шта се де ша ва у слу ча ју да ле

кар не са ку пи до во љан број бо до
ва нео п ход них за об на вља ње ли
цен це?

Од го вор:
Чла ном 12 Пра вил ни ка о бли жим 

усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње и 
од у зи ма ње одо бре ња за са мо стал-
ни рад пред ви ђен је слу чај да ле-
ка ру ком не до ста је нај ви ше 24 бо-
да за об на вља ње ли цен це, Ко мо ра 
из да је ли цен цу ако у то ку ра да под 
над зо ром ле ка ра ко ји има ли цен-
цу при ку пи до во љан број бо до ва 
нео п ход них за из да ва ње ли цен це. 
Да кле, уко ли ко ле ка ру не до ста је 24 
бо да или ма ње, ли цен цу ће об но ви-
ти ка да са ку пи не до ста ју ће бо до ве. 
Пра вил ник ни је пред ви део слу чај 
шта се де ша ва уко ли ко ле ка ру не-
до ста је ви ше од 24 бо да.

Се кре тар РЛК Вој во ди не
Ре ља Алек сић

АК ТИВ НО СТИ ЛКС И РЛК У 2012. <<<<<<<<<<
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АК ТИВ НО СТИ СУ ДО ВА ЧА СТИ РЛК И ВР ХОВ НОГ СУ ДА ЧА СТИ ЛКС 
У ТО КУ 2012. ГО ДИ НЕ 

ПРЕД СУ ДО ВИ МА 
ЧА СТИ РЛК 
616 ПРЕД МЕ ТА
// ПОД НЕ ТО ЈЕ 75 НО ВИХ ПРЕД ЛО ГА ЗА ПО КРЕ ТА ЊЕ ПО СТУП КА ПРЕД 
ПР ВО СТЕ ПЕ НИМ СУ ДО ВИ МА ЧА СТИ // ПО СЛОВ НИК О РА ДУ СУ ДО ВА ЧА СТИ 
УСКЛА ЂЕН СА ИЗ МЕ ЊЕ НИМ СТА ТУ ТОМ ЛКС // ОР ГА НИ ЗО ВА НО ВИ ШЕ СТРУЧ НИХ 
ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА СУ ДИ ЈЕ СУ ДО ВА ЧА СТИ //

С
у до ви ча сти ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, као пр-
во сте пе ни су до ви и Вр хов-
ни суд ча сти Ле кар ске ко-

мо ре Ср би је, као дру го сте пе ни суд 
су у то ку 2012. го ди не, а у сми слу из-
вр ша ва ња овог јав ног овла шће ња, 
од но сно по ве ре ног по сла пре ма од-
ред ба ма За ко на о ко мо ра ма здрав-
стве них рад ни ка, углав ном су ре-
дов но оба вља ли сво ју функ ци ју. 

Пре ма при ло же ним по да ци ма из 
су до ва ча сти ре ги о нал них ле кар-
ских ко мо ра (из у зев Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре за Ко со во и Ме то хи-
ју, где ни је под нет ни је дан пред лог 
за по кре та ње по ступ ка), од по чет ка 
ра да Су до ва ча сти у РЛК, па до 1. ја-
ну а ра 2012. го ди не би ло је укуп но 
укуп но 541 пред ме та ко ји су би ли у 
ра ду (у РЛК Бе о гра да 259, у РЛК Вој-
во ди не 80, РЛК за ју го и сточ ну Ср би-
ју 114 и РЛК за цен трал ну и за пад ну 
Ср би ју 88 пред ме та).

У то ку 2012. го ди не под не то је 
укуп но 75 но вих пред ло га за по-
кре та ње по ступ ка пред пр во сте-
пе ним су до ви ма ча сти и то у РЛК 
Бе о гра да 40, у РЛК Вој во ди не се-
дам, РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју - 15 
и РЛК за цен трал ну и за пад ну Ср-
би ју - 13 пред ме та, чи ме је уку пан 
број пред ме та пред Су до ви ма ча сти 
РЛК у са ста ву Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је до сти гао број од 616 пред ме та, 
а на дан 31. де цем бра 2012. го ди не. 

Ов де је ин те ре сант но на по ме ну ти 
да је у 2012. го ди ни (пре ма по да ци-
ма до ста вље ним из РЛК Вој во ди не) 
Су ду ча сти ове РЛК до ста вље но се-
дам пред ло га, од че га је у јед ном 
слу ча ју кон ста то ва но да не по сто је 
фор мал ни усло ви, а „...у шест на-
ве де них пред ме та ко ји ис пу ња ва-

ју фор мал не усло ве ис тра га ни је 
ни за по че та јер се Суд ни је са ста-
јао...“.

Осим тих ре дов них ак тив но сти, 
су ди је пр во сте пе них су до ва ча сти 
РЛК и Вр хов ног су да ча сти ЛКС су 
раз мо три ле и при пре ми ле, а Вр-
хов ни су да ча сти ЛКС на сво јој оп-
штој сед ни ци ко ја је одр жа на 30. 
ма ја 2012. го ди не у Бе о гра ду, усво-
јио пре чи шће ни текст По слов ни ка 
о ра ду су до ва ча сти РЛК и Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС, од но сно, у скла ду 
са оба ве зом из чла на 252. Ста ту та 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из вр шио 
ускла ђи ва ње овог По слов ни ка са 
из ме ње ним Ста ту том ЛКС.

Та ко ђе, Вр хов ни суд ча сти је у 
са рад њи са Удру же њем за ме ди-
цин ско пра во Ср би је, у мар ту 2012. 
го ди не, у про сто ри ја ма УМПС ор-
га ни зо вао струч но пре да ва ње на 
те му: „Од го вор ност ле ка ра због не-
по што ва ња во ље па ци јен та да га 
опе ри ше иза бра ни док тор“.

Исто та ко, у мар ту 2012. го ди не у 
Хо те лу „М“ у Бе о гра ду је ор га ни зо-
ван и одр жан дво днев ни сим по зи-
јум ко ји се од но сио на обу ку су ди ја 
Су до ва ча сти, а у са рад њи Вр хов ног 
су да ча сти са Ле кар ском ко мо ром 
Ср би је, Пра во суд ном ака де ми јом 
и Удру же њем за ме ди цин ско пра-
во Ср би је.

У сеп тем бру 2012. го ди не, у ор га-
ни за ци ји „ЕУ РОС ФЕ РА“ аген ци је за 

ВР ХоВ Ни СУД 
Ча СТи ЛКС

вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је је у то ку 2012. го ди не раз ма-
трао и од лу чи вао о жал ба ма на од лу-
ке пр во сте пе них Су до ва ча сти у осам 
пред ме та и то:
1.  у че ти ри пред ме та Суд је од био жал-

бу као нео сно ва ну и по твр дио осло-
ба ђа ју ћу од лу ку пр во сте пе ног Су да 
ча сти;

2.  у три пред ме та је жал ба је од би је-
на као нео сно ва на и по твр ђе на је 
осу ђу ју ћа од лу ка пр во сте пе ног Су-
да ча сти;

3.  у јед ном слу ча ју вр хов ни суд ча-
сти од био је жал бу као нео сно ва ну, а 
жал ба се од но си ла на део о тро шко-
ви ма по ступ ка, пр во сте пе не осло ба-
ђа ју ће од лу ке. 
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кон сал тинг и ме наџ мент, одр жан 
је ин струк тив ни се ми нар са ме-
ђу на род ним уче шћем, а на те му: 
„Здрав стве на за шти та, пра во и људ-
ска пра ва“. По кро ви те љи се ми на ра 
су би ли Ге не рал ни се кре тар Са ве та 
Евро пе, Ми ни стар ство здра вља Ср-
би је, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, Срп-
ско ле кар ско дру штво, Удру же ње за 
ме ди цин ско пра во Ср би је. 

 Та ко ђе, у сеп тем бру 2012. го ди не 
у про сто ри ја ма Удру же ња за ме ди-
цин ско пра во Ср би је одр жа но је и 
пре да ва ње на те му: „Ду жност ле ка-
ра да оба ве сти па ци јен та о ри зи ци-

ма пред ло же не ме ди цин ске ме ре“, 
где је уче ство вао ве ћи број су ди ја 
Су до ва ча сти РЛК и Вр хов ног су да 
ча сти ЛКС.

У то ку сеп тем бра и ок то бра 2012. 
го ди не одр жа но је пар са ста на ка на 
те му пре ци зи ра ња кри те ри ју ма ко-
је би тре ба ло ува жа ва ти и по што ва-
ти при ли ком кан ди до ва ња и из бо ра 
но вих су ди ја Су до ва ча сти у РЛК и 
ЛКС, те је над ле жним ор га ни ма Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је и до ста вље на 
пи са на пре по ру ка у том сми слу.

Ко нач но, узев ши у об зир укуп не 
ка па ци те те у РЛК и ЛКС ко ји ста-

ја ли на рас по ла га њу Су до ви ма ча-
сти, те има ју ћи све на ве де но у ви-
ду, сма трам да се рад пр во сте пе них 
су до ва ча сти РЛК и Вр хов ног су да 
ча сти ЛКС у то ку 2012. го ди не мо-
же оце ни ти као ве о ма ак ти ван и 
успе шан.

Се кре тар 
Вр хов ног су да ча сти ЛКС

Жељ ко Ми хић,
Пред сед ник 

Вр хов ног су да ча сти ЛКС
проф. др Сло бо дан Ко ва че вић

УКУПАН БРОЈ НОВИХ ПРЕДМЕТА

Година РЛК
Београда

РЛК
Војводине

РЛК за
југоисточну
Србију

РЛК за
централну 
и западну 
Србију

РЛК за
Косово и
Метохију

УКУПНО

2009 127 24 31 40 0 222

2010 72 40 58 25 0 195

2011 60 16 25 23 0 124

2012 40 7 15 13 0 75

УКУПНО 299 87 129 101 0 616

ОД ТОГА – ПРЕДМЕТИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДОМ ОДРЕДАБА КОДЕКСА

Година РЛК
Београда

РЛК
Војводине

РЛК за
југоисточну
Србију

РЛК за
централну 
и западну 
Србију

РЛК за
Косово и
Метохију

УКУПНО

2009 80 6 5 23 0 114

2010 47 21 10 11 0 89

2011 48 3 5 17 0 73

2012 28 4 5 10 0 47

УКУПНО 203 34 25 61 0 323

Извештај о броју предмета 
пред Судовима части у 2012. години,

а који за предмет имају повреде 
 етичког кодекса
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ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

Број предмета 
по врстама повреда 
Кодекса професионалне 
етике ЛКС

РЛК
Београда

РЛК
Војводине

РЛК за
југоисточну

Србију

РЛК за 
централну
и западну

Србију

РЛК за
Косово и
Метохију

УКУПНО

Основна начела Кодекса 
(једнакост полова, нација, 
вероисповести...) 
– чл. 1. – 11. Кодекса

1 0 1 20 0 22

Лекарске и професионалне 
тајне – чл. 19. Кодекса

2 0 0 1 0 3

Принудно лечење 
– чл. 30. – 31. Кодекса

3 0 1 1 0 5

Рад лекара вештака 
– чл. 38. – 39. Кодекса

10 4 5 6 0 25

Однос лекара и пацијента 
– чл. 40. – 49. Кодекса:
•  понашање према 

пацијенту
•  лекарска одговорност 

(дијагноза, дијагностички 
поступци, лечење ... 
смртни исход

 22  23  45

37  5   42

113  1   114

Посебна брига о деци 
– чл. 46. Кодекса

3 0 0 1 0 4

Однос према пацијентовим 
ближњим (према родбини 
и породици) 
– чл. 50. Кодекса

11 2 5 4 0 22

Међусобни однос лекара 
– чл. 66. – 72. Кодекса

23 6 7 5 0 41

УКУПНО 203 34 25 61 0 323
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У скла ду са од ред бом из чла на 249. став 2 Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, об ја вљу је мо три пра-
во сна жне од лу ке Су да ча сти ко ји ма су из ре че не ди сци плин ске ме ре Јав не опо ме не:

– др Вла да ну Бје го ви ћу из Кли нич ко-бол нич ког цен тра „Др Дра ги ша Ми шо вић“; – проф. др 
Алек сан дру Ди ми ћу из Ин сти ту та за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња“ и – проф. др Бра-
ни сла ву Пе ри ну из Ин сти ту та за плућ не бо ле сти Вој во ди не.

Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у 
са ста ву спец. др. мед. Је ли це По по вић, прим., као пред-
сед ник Ве ћа, проф. др То ми слав Ма ре но вић  и проф. др 
Ан ка Ста но је вић Па о вић, као чла но ви Ве ћа, у по ступ ку 
утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти спец. др. мед. 
Вла да на Бје го ви ћа, ле ка ра спе ци ја ли сте  пе ди ја три је 
из Бе о гра да, због по вре де угле де чла на Ко мо ре из чл. 
195. ст. 1. т. 4. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, по зах те-
ву  за по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис тра жног су ди је 
проф. др Ми ро сла ве Ја шо вић Га шић бр. Ди 5-268/2012 
од 28.05.2012. год., а по пред ло гу Ма ри ја не Ра ди во је вић 
из Бе о гра да, на кон одр жа ног глав ног пре тре са, на не-
јав ној сед ни ци да на 28.09.2012. год. до не ло је

ОДЛУКУ

Члан Ле кар ске ко мо ре спец. др. мед. Вла дан Бје го
вић из Бе о гра да, ле кар спе ци ја ли ста пе ди ја три је на 
Кли ни ци за деч је бо ле сти и ТБЦ у КБЦ „Др Дра ги ша 
Ми шо вић“ – Де ди ње у Бе о гра ду, 

на осно ву чл. 234. - 237. и 239. Ста ту та Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је 

ОГЛА ША ВА СЕ ОД ГО ВОР НИМ

јер је да на 13. и 14.02.2012. год. у свој ству ле ка ра спе-
ци ја ли сте пе ди ја три је на Кли ни ци за деч је бо ле сти и 
ТБЦ  КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић“  у Бе о гра ду  сво јим 
при мед ба ма и по на ша њем пре ма Ма ри ја ни Ра ди во-
је вић, мај ци ма ло лет ног па ци јен та Те о до ра по вре дио 
углед ле кар ске про фе си је,

чи ме је учи нио по вре ду угле да чла на Ко мо ре из од-
ре да ба  чл. 195. ст. 1. т. 4. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је.

и на осно ву чл. 240. ста ва 1. тач ка 1. ст. 2. и ст. 7. Ста ту-
та Ле кар ске Ко мо ре Ср би је из ри че му се

ДИ СЦИ ПЛИН СКА МЕ РА

ЈАВ НЕ ОПО МЕ НЕ
Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та.

Образложење

Ле ка ру, чла ну Ко мо ре спец. др. мед. Вла да ну Бје го-
ви ћу зах те вом за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка, 
а по пред ло гу Ма ри ја не Ра ди во је вић,  ста вља се на те-
рет да је учи нио по вре ду угле да чла на Ко мо ре из чл. 
195. ст. 1. т. 4. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

 Оште ће на Ма ри ја на Ра ди во је вић је у то ку глав не рас-
пра ве из не ла да је свог си на уз ра ста се дам на ест ме се-
ци, ко ји има брон хи јал ну аст му,  због уче ста лог ка шља 
и оте жа ног ди са ња 10.02.2012. год. во ди ла на пре глед код 
др Бје го ви ћа, ко ји је том при ли ком био де жу ран. По што 
је де те ту ста ње по гор шао у то ку но ћи, ују тру га је опет 
до ве ла на Кли ни ку, где га он да по гле да на др Со фи ја Це-
ро вић, ко ја је и про ме ни ла те ра пи ју. Да на 13.02.2012. год. 
по за вр ше ној по нов ној кон тро ли, док се на ла зи ла са ма 
са де те том у ор ди на ци ји бр. 4., где их је оста ви ла др Це-
ро вић, на и шао је др Бје го вић и гру бим ре чи ма ис те рао 
их из ор ди на ци је. Док су из ла зи ли, ста вљао је при мед бе 
на  ра чун то га да је по но во до ве ла де те и ка ко је ре као 
истог је „гле да ло шест ле ка ра“, а све за то што је то за „џ“, 
тј. без пла ћа ња. Све ово је мај ку ја ко по вре ди ло и уз не-
ми ри ло, јер су ин ци ден ту при су ство ва ли и дру ги па ци-
јен ти у че ка о ни ци, а по ло ви ну то га чу ла и др Це ро вић. 
Су тра дан ка да је че ка ла управ ни ка Кли ни ке да би пре-
да ла сво ју жал бу на по на ша ње др Бје го ви ћа, име но ва-
ни је на и шао ход ни ком и сво јим гла сним не при стој ним 
при мед ба ма по ку шао да је ис про во ци ра. Од та да, сва ки 
пут ка да се срет ну у Бол ни ци, до ба ци јој не што у на ме ри 
да је по вре ди. Твр ди да је у раз го во ру са над ле жни ма у 
Бол ни ци са зна ла да је др Бје го вић склон кон фликт ном 
по на ша њу, али па ци јен ти се жа ле на ње га са мо усме но, 
а пла ше се да под не су и пи са ну жал бу. 

Спец. др. мед. Вла дан Бје го вић у то ку глав ног пре тре-
са ни је из нео сво ју од бра ну, јер ни је се ода звао по зи ву 
Су да, иа ко је по зив на ро чи ште уред но при мио. У спи-
си ма пред ме та на ла зи се пи са на из ја ва  др Бје го ви ћа, 
ко ју је дао ис тра жном су ди ји и ње го ва жал ба на ре ше-
ње ис тр жног су ди је, ко је до ку мен те Суд тре ти ра као пи-
са ну од бра ну име но ва ног. Име но ва ни  не ги ра да је мај-
ку па ци јен та на би ло ко ји на чин увре дио или се пре ма 
њој не до лич но по на шао, али не спо ри да се кри тич ном 
при ли ком „обра тио мај ци да на пу сти ор ди на ци ју“, јер 
и он има па ци јен те и за мо лио је да са че ка др Це ро вић 
ван ор ди на ци је, сма тра ју ћи да ће она већ на ћи ме сто у 
ко јем ће на ста ви ти пре глед, а при зна је и да је ко мен та-
ри сао „да је на рав но пот пу но ло гич но да 6 ле ка ра пре-
гле да ње но де те, ка да је све бес плат но.“ У ве зи до га ђа ња 
на ред ног да на, по ри че да је вре ђао под но си о ца пред ло-
га или ви као  на њу, али по твр ђу је да је у про ла зу по ред 
име но ва не ре као „пре дај то што си на пи са ла, то ће да ти 
по мог не“ и уда љио се из нер ви ран ње ним ко мен та ри-
ма и пре у ве ли ча ва њем не спо ра зу ма  до ко га је до шло 
прет ход ног да на. На во ди да ље да у по ступ ку ко ји је во-
дио ди рек тор Уста но ве по во дом овог слу ча ја, ни је же-
лео да се упу шта у обра зла га ње на во да и тврд ње мај ке 
па ци јен та, же ле ћи да се што пре за вр ши цео по сту пак. 
Из ја вљу је да ако мај ка па ци јен та сма тра да је он  на би-
ло ко ји на чин по вре дио, ду бо ко јој се из ви ња ва. 

Про ве ра ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по-
ступ ка Суд је у до ка зном по ступ ку из вр шио увид у до-
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ку мен та ци ју до ста вље ну од стра не под но си о ца пред-
ло га и оне ко је су при ба вље не по слу жбе ној ду жно сти 
и из вео је до каз са слу ша њем Ма ри ја не Ра ди во је вић у 
свој ству оште ће не, па је це не ћи из ве де не до ка зе, ка ко 
сва ки по себ но, та ко и све у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за-
но сти, суд ско Ве ће од лу чи ло као у из ре ци ове од лу ке.

Уви дом у ме ди цин ску до ку мен та ци ју КБЦ „Др Дра-
ги ша Ми шо вић“ по твр ђе ни су на во ди оште ће не, а што 
ни др Бје го вић не спо ри,  да се у на ве де ним, кри тич ним  
да ни ма са сво јим де те том на ла зи ла у про сто ри ја ма Бол-
ни це сле де ћи упут ства  ле ка ра са прет ход них пре гле-
да. Да на 13.02.2012. год. у ор ди на ци ју бр. 4. их је уве ла др 
Це ро вић, па их је са мо на крат ко оста ви ла са ме у истом 
про сто ру. Не спор но је и то да је овај про стор пред ла гач 
мо рао да на пу сти на ин тер вен ци ју др Бје го ви ћа. 

Суд сма тра да ни је кри ви ца па ци јен та, од но сно мај-
ке па ци јен та да је до шло до пре ко ра че ња тер ми на ко-
ри шће ња ор ди на ци је од стра не др Це ро вић, од но сно да 
су ушли у тер мин  ре зер ви сан за др Бје го ви ћа. Ако је 
не ко па ци јен та и ње го ву прат њу тре бао да пре ме сти у 
дру гу ор ди на ци ју, то ни је тре бао да ура ди др Бје го вић, 
већ др Це ро вић,  ле кар чи ја је кон тро ла у по ме ну тој ор-
ди на ци ји би ла у то ку. Са мим чи ном  да је др Бје го вић 
уда љио па ци јен та из ор ди на ци је у од су ству ор ди ни-
ра ју ћег ле ка ра, чи ји пре глед још ни је у пот пу но сти за-
вр шен, мо жда не све сно али си гур но је ини ци рао кон-
фликт са па ци јен то вим ро ди те љи ма. Ка да је још, ка ко 
је и сам при знао, ко мен та ри сао уче ста лост пре гле да и 
бес плат ну здрав стве ну за шти ту, мо рао је да бу де све-
стан да ће увре ди ти па ци јен то ву мај ку.  Суд сма тра да 
на кон тог „не спо ра зу ма“, ка ко сам док тор на зи ва вер-
бал ни су коб од прет ход ног да на, да је хтео да сми ри си-
ту а ци ју и да се из ви ни пред ла га чу, ни ка ко ни је смео да 
гла сним ко мен та ром про во ци ра мај ку па ци јен та, на-
ро чи то што се она том при ли ком ни је ње му обра ћа ла. 
Рас пра ва, ко мен та ри и до ба ци ва ње па ци јен ту или па-
ци јен то вој род би ни не спо ји ви су   са ле кар ским по зи-
вом и чу ва њем угле да  пр о фе си је.

Суд у пот пу но сти ве ру је ис ка зу оште ће не, Ма ри ја не 
Ра ди во је вић, јер је ло гич на и до след на. По што ра ни је 
ни је по зна ва ла др Бје го ви ћа, ни је има ла раз ло га да га 
оп ту жи за не што што се ни је де си ло, ни је има ла ни ка-
кве пред ра су де пре ма ње му, а не ма ни ко ри сти од овог 
по сту пак, па не ма раз ло га да не го во ри исти ну. 

Др Вла дан Бје го вић, иа ко твр ди да мај ка пре у ве ли-
ча ва цео слу чај и да је то са мо био не спо ра зум, ни ти у 
по ступ ку пред сво јим ру ко во ди о цем ни ти у овом по-
ступ ку пред Су дом ча сти ни је по ку шао да се су о чи са 
њом и да не по сред ним кон так том раз ја сни си ту а ци ју. 
Др Бје го вић да кле, са не до ла ском на за ка за но ро чи ште 
сам се бе ли шио мо гућ но сти од бра не.

На осно ву го ре из не тог Суд сма тра да је утвр ђе но да 
је спец. др. мед.  Вла дан Бје го вић учи нио по вре ду угле-
да чла на Ко мо ре на у из ре ци опи сан на чин. 

Суд сма тра да из ре че на ме ра аде кват на учи ње ном 
де лу.

Од лу ка о  тро шко ви ма ни је до не та.

На осно ву го ре из не тог  од лу че но је ка ко у из ре ци.

По у ка о прав ном ле ку
На осно ву чл. 111. Ста ту та про тив ове од лу ке мо же се 

под не ти жал ба Вр хов ном су ду ча сти Ле кар ске ко мо
ре Ср би је у ро ку од 15 да на од да на при је ма исте. Жал-
ба се до ста вља пре ко овог Су да.

Пред сед ник суд ског Ве ћа
Спец. др. мед. прим. Је ли ца По по вић 

Број: Дж – 20 – 3/2013 
Бе о град, 25. фе бру ар 2013. го ди не

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
име но ва но ре ше њем пред сед ни ка Вр хов ног су да ча-
сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је бр. 275/2013 од 08. фе бру-
а ра 2013. го ди не у сле де ћем са ста ву: проф. др Сло бо-
дан Ко ва че вић, пред сед ник ве ћа и проф. др Бо ри сав 
Јан ко вић, др Ми лан Па ре за но вић, др Сла ви ца Ђу ро-
вић Мла де но вић и др Ми ро сла ва Јев тић, чла но ви ве-
ћа, одр жа ло је 21. фе бру а ра 2013. го ди не у Бе о гра ду не-
јав ну сед ни цу, а по во дом раз ма тра ња и од лу чи ва ња по 
жал би бр. Ди – 13 – 52/2012, ко ју је 05. фе бру а ра 2013. го-
ди не под нео пред ла гач – Етич ки од бор Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, а про тив Од лу ке ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти 
број Ди – 13 – 30/2012, ко ја је до не та у Ре ги о нал ној ле-
кар ској ко мо ри Бе о гра да да на 09. ја ну а ра 2013. го ди не, 
а на осно ву од ре да ба из чла на 246. и чла на 247. Ста ту-
та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да на 21. фе бру а ра 2013. го-
ди не до не ло сле де ћу

ОДЛУКУ

1. УВА ЖА ВА СЕ у це ло сти жал ба бр. Ди – 13 – 52/2012 
од 04. фе бру а ра 2013. го ди не, ко ју је 05. фе бру а ра 2013. 
го ди не под нео Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, a 
про тив Од лу ке ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти број Ди – 13 
– 30/2012, ко ја је до не та у Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо-
ри Бе о гра да да на 09. ја ну а ра 2013. го ди не, а у по ступ-
ку за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти проф. др 
Алек сан дра Ди ми ћа и доц. Др Дра га на Ђор ђе ви ћа, као 
чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а по пред ло гу Етич ког 
од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као осно ва на;

 
2. ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ Од лу ка ме шо ви тог Ве ћа Су да ча-

сти број Ди – 13 – 30/2012, ко ји је до не та у Ре ги о нал ној 
ле кар ској ко мо ри Бе о гра да да на 09. ја ну а ра 2013. го ди-
не и утвр ђу је се да су проф. др Алек сан дар Ди мић и 
доц. Др Дра ган Ђор ђе вић ОД ГО ВОР НИ за:

– под I) за по вре де угле да чла на Ко мо ре из од ре да ба 
чл. 47. ст. 1. т. 2. и 4. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср бу и је, у 
ве зи са чл. 5. ст. 4. и чл. 66. ст. 1. Ко дек са про фе си о нал-
не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је ду жно сти из од ре да ба 
чл. 47. ст. 1. т. 7. Ста ту та ЛКС, по осно ву не по што ва ња и 
не из вр ша ва ња од лу ка ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и од ре да ба Ста ту та ЛКС;
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– под II) за по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле-
да чла на Ко мо ре из од ре да ба чл. 47. ст. 1. т. 6. и 7. Ста ту-
та Ле кар ске ко мо ре Ср би је

3. ИЗ РИ ЧЕ СЕ проф. др Алек сан дру Ди ми ћу и доц. Др 
Дра га ну Ђор ђе ви ћу (у сми слу од ред бе из чл. 240. ст. 1. т. 
1. Ста ту та ЛКС) ди сци плин са ме ра 

ЈАВ НА ОПО МЕ НА

4. Ова Од лу ка је ко нач на.

Образложење

По сту па ју ћи по на во ди ма из жал бе ко ју је 05. фе бру-
а ра 2013. го ди не под нео Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је про тив Од лу ке ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти број 
Ди – 13 – 30/2012, ко ја је до не та у Ре ги о нал ној ле кар ској 
ко мо ри Бе о гра да да на 09. ја ну а ра 2013. го ди не, Ве ће Вр-
хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је кон ста то-
ва ло сле де ће чи ње ни це:

1. Под не та жал ба је бла го вре ме на и до зво ље на;
2. Пред мет ну жал бу Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је је из ја вио због бит не по вре де од ре да ба овог 
по ступ ка, због по гре шно и не пот пу но утвр ђе ног чи
ње нич ног ста ња и због по гре шне при ме не ма те ри
јал ног пра ва.

3. Да ље, под но си лац жал бе на во ди да је: 

Пред мет ним пред ло гом Етич ки од бор ЛКС је за тра-
жио да се, пре ко пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти: „... 
по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го-
вор но сти чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је – Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју и то:

1. проф. др Алек са дра Ди ми ћа, за по сле ног у Ин сти ту-
ту за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња“ и

2. доц. др Дра га на Ђор ђе ви ћа, за по сле ног у Ин сти ту-
ту за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња“ 

• због сум ње да су учи ни ли по вре ду Ко дек са про фе
си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је јер су, ка ко то 
про из и ла зи из на во да у при го во ру проф. Др Ма ри не 
Де ља нин Илић, бр. 1112/11 од 28.6.2011.г., у пе ри о ду од де-
цем бра 2010.г. до апри ла 2011.г., по сту па ли у су прот но-
сти са од ред бом из чла на 66. став 1. Ко дек са пр о фе си-
о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је не за сни ва ју ћи 
сво је од но се, ка да је у пи та њу пред мет на кли нич ка сту-
ди ја, на ко рект но сти и искре но сти, од но сно ни су се ча-
сно од но си ли пре ма сво јој ко ле ги ни ци, проф. Др Ма ри-
ни Де ља нин Илић, а ка ко то на ла же од ред ба из чла на 
5. став 4. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је,

као и 
• због сум ње да су учи ни ли по вре ду Ко дек са про фе

си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је јер су, ка ко то 
про из и ла зи из на во да проф. др Алек сан дра Ди ми ћа, 
ди рек то ра Ин сти тут та за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни-
шка Ба ња“ бр. 1394/2011 од 05. ав гу ста 2011. год не и бр. 
1749/2011 од 26. сеп тем бра 2011. го ди не, те на во да доц. др 
Дра га на Ђор ђе ви ћа, пред сед ни ка Етич ког од бо ра Ин-
сти ту та за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња“ бр. 

1413/2011 од 10. ав гу ста 2011. го ди не и бр. 1973/2011 од 24. 
ок то бра 2011. го ди не, од би ли да се, по пи сме ном зах-
те ву Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је пи сме-
но из ја сне на окол но сти из не те у при го во ру проф. др 
Ма ри не Де ља нин Илић, бр. 1112/11 од 28. ју на 2011. го ди-
не, и то проф. др Алек сан дар Ди мић на окол но сти да 
ли је кон так ти рао спон зо ре пред мет не сту ди је ле ко ва 
и да ли је од спон зо ра тра жио да проф. др Ма ри на Де-
ља нин Илић не бу де глав ни ис тра жи вач, од но сно доц. 
др Дра ган Ђор ђе вић на окол но сти да ли је имао са зна-
ње о евен ту ал ном раз го во ру проф. др Алек сан дра Ди-
ми ћа са спон зо ром пред мет не сту ди је и ње го вим пред-
ло гом спон зо ру да за глав ног ис тра жи ва ча не име ну је 
проф. др Ма ри ну Де ља ни ни Илић, од но сно за што ни је 
по сту пио по зах те ву Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је да до ста ви од лу ку Етич ког од бо ра Ин сти ту та за 
ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња“ са сед ни це од 
18. апри ла 2011. го ди не, ко јом је пред мет на сту ди ја одо-
бре на, али са дру гим глав ним ис тра жи ва чем, чи ме су 
по чи ни ли по вре де ви ше од ре да ба Ко дек са про фе си о-
нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као и од ред бе из 
чла на 47. и чла на 20. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
ко је го во ре о оба ве зи свих чла но ва Ко мо ре по што ва-
ња Ста ту та, Ко дек са и свих оп штих ака та Ко мо ре, као 
и од ред бе из чла на 47. став 1. тач ка 6. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, ко ја го во ри о по вре ди про фе си о нал не 
ду жно сти чла на Ко мо ре уко ли ко не по шту је сво је оба-
ве зе чла на Ко мо ре...“.

На кон спро ве де ног до ка зног по ступ ка и окон ча не 
глав не рас пра ве, Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре Бе о гра да је до не ло оспо ре ну Од лу ку ко јом кон ста-
ту је да се проф. др Алек сан дар Ди мић и доц. др Дра ган 
Ђор ђе вић – осло ба ђа ју од од го вор но сти у овој ди сци-
плин ској ства ри.

Сма тра ју ћи да је пр во сте пе но (ме шо ви то) Ве ће Су да 
ча сти у РЛК Бе о гра да, пот пу но по гре шно при хва ти ло 
све на во де проф. др Алек сан дра Ди ми ћа и доц. др Дра-
га на Ђор ђе ви ћа, те је, не упу шта ју ћи се уоп ште у из во-
ђе ње при ло же них до ка за и при ба вља ње евен ту ал них 
но вих до ка за, окон ча ло овај пр во сте пе ни по сту пак и 
до не ло оспо ре ну, осно ба ђа ју ћу од лу ку, то је Етич ки од-
бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, пред мет ном жал бом за тра-
жио пре и на че ње ова кве пр во сте пе не Од лу ке.

С об зи ром на чи ње ни цу да Етич ки од бор Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је ни је ди сци плин ски ор ган, ни је ни до ста-
вљао при го вор проф. др Де ља нин Илић дру гој стра ни 
у пред мет ном спо ру, јер се сма тра ло да ин фор ма ци је 
ко је су тра же не од проф. др Ди ми ћа и доц. Ђор ђе ви-
ћа фор мал но не би пред ста вља ле њи хо ву од бра ну, већ 
са мо по моћ Етич ком од бо ру да у це ли ни са гле да све 
ре ле вант не чи ње ни це. Та ко ђе, Етич ки од бор Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је је оче ки вао да пр во сте пе но Ве ће овог Су-
да ча сти у пот пу но сти при ба ви све ре ле вант не до ка-
зе за и про тив тврд њи из не тих у пред мет ном пред ло-
гу, да при ку пље не до ка зе у до ка зном по ступ ку, то ком 
глав не рас пра ве у пот пу но сти из ве де и утвр ди кључ-
не чи ње ни це у овом пред ме ту, те да тек он да од лу чу-
је о по сто ја њу (или не по сто ја њу) од гвор но сти, сте пе ну 
евен ту ал не од го вр но сти и из ри ца ње евен ту ал не, аде-
кват не ме ре.

На и ме, у до ка зном по ступ ку и да ље ни је утвр ђе на 
(а ни утвр ђи ва на) кључ на чи ње ни ца у овом слу ча-
ју, а то је да ли је проф. др Алек сан дар Ди мић за и ста 
кон так ти рао спон зо ре пред мет них сту ди ја ле ко ва и 
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да ли је код спон зо ра ин си сти рао да проф. др Ма ри-
на Де ља нин Илић не бу де глав ни ис тра жи вач у пред-
мет ним пред ло же ним (и одо бре ним) сту ди ја ма – кли-
нич ким ис пи ти ва њи ма ле ко ва, а на ка кво по сту па ње 
ди рек тор здрав стве не уста но ве у сва ком слу ча ју не-
ма пра во и што је, по оце ни пред ла га ча, по на ша ње 
чла на Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко је знат но на ру ша-
ва углед, ка ко пред мет не здрав стве не уста но ве, та ко 
и лич ни и про фе си о нал ни углед чла на Ко мо ре ко јег 
је (за пред мет ну сту ди ју – кли нич ко ис пи ти ва ње ле-
ко ва) спон зор сту ди је већ пред ло жио уз до ста вље ни 
пред лог за оба вља ње та кве сту ди је, а у ко нач ној кон-
се квен ци бит но на ру ша ва и углед чла на Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је – са мог проф. др Алек сан дра Ди ми ћа, ко-
ји је (ка ко је то при ја вље но и ка ко то про из и ла зи из 
при ло же них тран скри па та те ле фон ске ко му ни ка ци-
је са до тич ним спон зо ри ма) та кве пред ло ге пре до чио 
пред мет ним спон зо ри ма.

На во де из обра зло же ња оспо ре не Од лу ке ко ји ма се 
на во ди да је проф. др Алек сан дар Ди мић у свом ис ка-
зу на глав ној рас пра ви на вео и да се: „... у кон крет ном 
про це су ра ди о зло у по тре би по ло жа ја Скуп шти не ЛКС 
од стра не оште ће не – проф. др Ма ри не Де ља нин – Илић, 
да би се до шло до оства ре ња од ре ђе них лич них ци ље ва, 
укла ња ње ње га са ме ста ди рек то ра Ин сти ту та, ово 
тим пре, што је ло кал ни, над ле жни Суд ча сти у Ни шу 
је за о би ђен...“ – ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти ни је узи-
ма ло у об зир јер је то пот пу но прав но ире ле вант на чи-
ње ни ца у од но су на по вре де Ста ту та и Ко дек са ко је су 
проф. др Алек сан дру Ди ми ћу ста вље не на те рет.

Та ко ђе, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је је при хва ти ло на во де жа ли о ца – Етич ког 
од бо ра ЛКС, ко ји ма на во ди да пр во сте пе но Ве ће Су да 
ча сти ЛКС, при раз ма тра њу чи ње ни ца у овом слу ча-
ју и до но ше ња оспо ре не од лу ке про пу сти ло да утвр-
ди бит ну, кључ ну чи ње ни цу – да ли је и на ко ји на-
чин проф. др Алек сан дар Ди мић кон так ти рао спон зо ре 
пред мет не сту ди је ле ко ва и да ли је од спон зо ра тра-
жио да проф. др Ма ри на Де ља нин Илић не бу де глав-
ни ис тра жи вач, као и да по себ но це ни чи ње ни цу да се 
проф. др Алек сан дар Ди мић по нео на ова ко не ко рек-
тан и не е ти чан на чин, при то ме ап со лут но из ла зе ћи 
из де ло кру га овла шће ња ди рек то ра здрав стев не уста-
но ве у кон крет ном слу ча ју. 

Та ко ђе, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти ЛКС је оце ни ло 
да ова кво по на ша ње проф. др Алек сан да ра Ди ми ћа ко-
јим је до кра ја из бе га вао и ко нач но и из бе гао да пру жи 
ди рек тан и пот пун од го вор на кон крет на пи та ња ор га-
на Ле кар ске ко мо ре Ср би је – Етич ког од бо ра ЛКС о то-
ме да ли је у на ве де на вре ме на био у лич ном кон так ту 
са спон зо ри ма пред мет них ис тра жи ва ња и да ли је код 
њих ин си сти рао да проф. др Ма ри на Де ља нин Илић не 
бу де глав ни ис тра жи вач (ка ко су то смон зо ри и пред-
ла га ли). Ово Ве ће је за кљу чи ло да је проф. др Алек сан-
дар Ди мић, на ова кав на чин ис по љио по на ша ње ко јим 
иг но ри ше и ома ло ва жа ва овај ор ган ЛКС, те да је ње го-
ва од го вор ност као ру ко во ди о ца здрав стве не уста но ве 
– Ин сти ту та за ле че ње и ре ха би ли та ци ју «Ни шка ба-
ња» уто ли ко ве ћа јер он сво јим по на ша њем и лич ним 
при ме ром, с об зи ром на свој по ло жај, тре ба да пред ста-
вља по зи ти ван при мер сво јим пот чи ње ним, ов де кон-
крет но ле ка ри ма чла но ви ма ЛКС. 

Да ље, у обра зло же њу ова кве Од лу ке, пр во сте пе но (ме-
шо ви то) Ве ће на во ди да је цео ис каз проф. др Ма ри не 

Де ља нин Илић про ту ма чи ло ве о ма по вр шно и по гре-
шно (без утвр ђи ва ња кон крет них чи ње ни ца) као: „...су-
бјек тив ни осе ћај...“, а да је та ко ђе пот пу но по вр шно и 
по гре шно (без би ло ка кве про ве ре, би ло ка квог прет-
ход ног кон так ти ра ња ак те ра пред мет не ко му ни ка ци-
је и сл.) за кљу чи ло да при ло же ни до ка зи о те ле фон-
ској и елек трон ској ко му ни ка ци ји – ко ре спон ден ци ји: 
„... од 08. и 13. де цем бра 2010. го ди не и бе ле шку о оба-
вље ном те ле фон ском раз го во ру од 08.04.2011. год. Суд је 
утвр дио да исти не пред ста вља ју пи са ни до ку мент 
са до ка зном сна гом...“, а за тим са мо Ве ће и за кљу чу је: 
„... јер ни су са чи ње ни од стра не ак те ра це лог слу ча ја 
ни ти су упу ће ни њи ма, а ни је ни до ка за на ау тен тич-
ност истих...“. 

По ред то га, пр во сте пе но Ве ће овог Су да ча сти у РЛК 
Бе о гра да, је при ли ком до ста вља ња пред мет не жал бе и 
свих спи са овог пред ме та Вр хов ном су ду ча сти ЛКС на 
да љу над ле жност, да на 08. фе бру а ра 2013. го ди не, под 
бр. Ди – 13 – 56/2012 до ста ви ло и свој пи са ни ко мен тар 
на во да из жал бе, где под тач ком 1) об ја шња ва да; „...бит-
ну и кључ ну чи ње ни цу – да ли је и на ко ји на чин проф. 
др Алек сан дар Ди мић кон так ти рао спон зо ре пред мет не 
сту ди је ле ко ва и да ли је од спон зо ра тра жио да проф. 
др Мар на Де ља нин Илић не бу де глав ни ис тра жи вач...“ 
овај суд ни је утвр дио, али твр ди да то ни пред ла гач, ни-
ти би ло ко дру ги  „...ни је ни тра жио...“, од но сно да „...Суд 
не мо же да утвр ди исти ни тост «чи ње ни це», ко ју ни-
ко у то ку по ступ ка као «чи ње ни цу» ни је из нео... “. Ово 
Ве ће Вр хов ног су да ча сти кон ста ту је да је пред став ка 
проф. др Мар не Де ља нин Илић, ко ја је упу ће на Етич-
ком од бо ру ЛКС упра во са др жа ла пи са ну тврд њу ова-
квог по на ша ња проф. др Алек сан дра Ди ми ћа, у при-
ло гу је до ста ви ла и 3 тран скрип та о овим кон так ти ма, 
ко је су јој спон зо ри до ста ви ли.

Та ко ђе, на кон спор них кон та ка та са проф. др Ди ми-
ћем, зах тев да се ова чи ње ни ца де фи ни тив но утвр ди 
и до ка же, је је дан од те мељ них зах те ва ко је је Етич-
ки од бор ЛКС сво јим пред ло гом за по кре та ње по ступ-
ка овом Су ду ча сти и до ста вио. На и ме, очи гле но је из 
укуп них спи са овог пред ме та да проф. др Алек сан дар 
Ди мић је (и по ред ин си сти ра ња и ви ше пи са них ур-
ген ци ја Етич ког од бо ра ЛКС) ко нач но ус пео да из бег-
не од го вор на нај кон крет ни ја пи та ња ЕО ЛКС, од но сно 
да ли је кон так ти рао спон зо ре кли нич ких сту ди ја ко-
је је Етич ки од бор Уста но ве већ одо брио, да ли је зах-
те вао да се глав ни ис тра жи вач (проф. др Ма ри на Де-
ља нин Илић) про ме ни и, ако је сте, из ко јих раз ло га? 
Ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти сма тра да не пр во сте пе-
но (ме шо ви то) Ве ће би ло оба ве зно да овак пе чи ње ни-
це учи ни не спор ни ма. Та ко ђе, ово Ве ће сма тра да проф. 
др Алек сан дар Ди мић је сте кон так ти рао спон зо ре кли-
нич ких сту ди ја ко је је Етич ки од бор Уста но ве већ одо-
брио и је сте зах те вао да се глав ни ис тра жи вач (проф. 
др Ма ри на Де ља нин Илић) про ме ни, јер у су прот ном, 
у то ку до ка зног по ступ ка је та кве тврд ње (уко ли ко су 
не тач не) мо гао без про бле ма да оспо ри.

И доц. Др Дра ган Ђор ђе вић је, на исти на чин из бе гао 
да од го во ри на кон крет но пи та ње – да ли је био упо-
знат са ова квим кон так ти ма из ме ђу спон зо ра и проф. 
др Алек сан дра Ди ми ћа по во дом пред мет них кли нич-
ких сту ди ја. А да ља од бра на доц др Дра га на Ђор ђе ви ћа, 
да тра же ну од лу ку и тра же не од го во ре Етич ком од бо ру 
ЛКС ни је дао јер су тра же ни од ње га лич но, а не од Етич-
ког од бо ра Уста но ве, не ма прав но уте ме ље ње. На и ме, 
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Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је се у оба слу ча ја 
обра тио ре дов ним чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је и као је дан од нај ви ших ор га на Ко мо ре, у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма из За ко на о ко мо ра ма здрав стве-
них рад ни ка и Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, за тра-
жио од ре ђе не ис ка зе и до ку мен та ци ју. У сми слу од ре-
да ба по ме ну тог за ко на и ста ту та, сви чла но ви Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је су оба ве зни да по сту пе у скла ду са по-
ста вље ним зах те вом. Уо ста лом, то је и део све ча не из-
ја ве ко ју су да ли при ли ком учла ње ња у ко мо ру и при-
ли ком сти ца ња ли цен це за са мо ста лан рад.

У том сми слу, став у по ме ну том из ја шње њу пр во сте пе-
ног Ве ћа на жал бу и по ку шај сво ђе ња евен ту ал не од го-
вор но сти за иг но ри са ње по ста вље них зах те ва од стра не 
Етич ког од бо ра ЛКС са мо на доц. др Дра га на Ђор ђе ви ћа, 
а због не до ста вља ња тра же не пред мет не Од лу ке Етич-
ког од бо ра Уста но ве – Етич ком од бо ру Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је ни је прав но уте ме љен. Ово Ве ће сма тра да су 
и проф. др Алек сан дар Ди мић и доц. др Дра ган Ђор ђе-
вић, обо ји ца као ре дов ни чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, у овом слу ча ју по ка за ли соп стве но по на ша ње ко је 
је ис под ни воа етич но сти ко ји је нео п ход но да по се ду је 
сва ки члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Сво јим кон крет ним 
по на ша њем, све до кра ја овог по ступ ка, обо ји ца су по-
ка за ли од нос пре ма нај ви шим ор га ни ма Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је ко ји се не мо же ни ти сме то ле ри са ти. Обо-
ји ца су еви дент но по ка за ла еле мен тар но и уми шљај но 
не по што ва ње ау то ри те та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ње-
них ин сти ту ци ја, чи ме је еви дент но да су по чи ни ли по-
вре ду опи са ну у од ред би чла на 47. став 1. тач ке 6. и 7. 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Жа ли лац оправ да но сма тра да је проф. др Алек сан-
дар Ди мић, на ова кав на чин озбиљ но и ду бо ко по вре-
дио и углед са ме ин сти ту ци је – Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и то опи са ним од но сом (у кон ти ну и те ту) пре ма сво јој 
ко ле ги ни ци – чла ну Ко мо ре, као и све сним и на мер-
ним из бе га ва њем (у ви ше на вра та) ди рект ног и пот-
пу ног од го во ра на кон крет на пи та ња ор га на Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је – Етич ког од бо ра ЛКС чи ме је ма ни фе-
сто вао не по што ва ње овог ор га на ЛКС па са мим тим и 
ЛКС у це ли ни. 

На кон де таљ ног раз ма тра ња пред мет не жал бе, свих 
из ве де них до ка за у до ста вље ним спи си ма овог пред ме-
та, ка ко по је ди нач но, та ко и у њи хо бој ме ђу соб ној по-
ве за но сти, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је је по у зда но за кљу чи ло да су сви на во ди из пред-
мет не жал бе осно ва ни у це ло сти.

Има ју ћи све на пред на ве де но у ви ду, ово Ве ће Вр хов-
ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је сма тра да је, по-
ред пра вил ног за кљу чи ва ња и до но ше ња ис прав не и 
пра вед не од лу ке у овом по ступ ку, по ред при мар ног и 
кон крет ног ефек та та кве од лу ке на не по сред не уче сни-
ке овог по ступ ка, од по себ не ва жно сти и тзв. „ге не рал-
на пре вен ци ја“ у кон крет ној си ту а ци ји, од но сно ути-
цај на све чла но ве Ле кар ске ко мо ре Ср би је у сми слу 
не дво сми сле ног ука зи ва ња на њи хо ве оба ве зе по што-
ва ња свих ор га ни за ци о них, прав них и етич ких нор ми 
на ко ји ма Ле кар ска ко мо ра Ср би је за сни ва сво ју ор га-
ни за ци ју, сво је де ло ва ње и сво је по сто ја ње. Не до пу сти-
во је то ле ри са ње иг но ри са ња зах те ва ор га на Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је од стра не би ло ко јег од ње них чла но ва, 
као што је, та ко ђе не до пу стив, од нос из ме ђу ле ка ра – 
ко ле га и са рад ни ка, на на чин ка ко се то очи глед но по-
ка за ло у то ку овог по ступ ка.

Из свих на пред на ве де них раз ло га, Ве ће Вр хов ног су-
да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је до не ло од лу ку да 
се пред мет на жал ба Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је усво ји у це ло сти и да се оспо ре на Од лу ка пр-
во сте пе ног (ме шо ви тог) Ве ћа Су да ча сти у Ре ги и о нал-
ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да Ди – 13 – 30/2012 пре и-
на чи на на чин ка ко је то у дис по зи о ти ву ове од лу ке и 
на ве де но.

пред сед ник Ве ћа
Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф. др Сло бо дан Ко ва че вић, 

ДО СТА ВЉЕ НО:

• Етич ки од бор ЛКС, 11000 Бе о град, Кра љи це На та ли
је бр. 1 – 3;

• проф. Др Алек сан дар Ди мић, Ниш
• доц. Др Дра ган Ђор ђе вић, Ниш
• Суд ча сти у РЛК Бе о гра да, 11000 Бе о град, Кра љи це 

На та ли је бр. 1 – 3;
• а/а

Број: Дж – 21 – 3/2013 
Бе о град, 25. фе бру ар 2013. го ди не

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
име но ва но ре ше њем пред сед ни ка Вр хов ног су да ча-
сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је бр. 273/2013 од 08. фе бру а-
ра 2013. го ди не у сле де ћем са ста ву: проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, пред сед ник ве ћа и проф. др Бо ри сав Јан ко-
вић, др Ми лан Па ре за но вић, др Сла ви ца Ђу ро вић Мла-
де но вић и др Ми ро сла ва Јев тић, чла но ви ве ћа, одр жа ло 
је 21. фе бру а ра 2013. го ди не у Бе о гра ду не јав ну сед ни-
цу, а по во дом раз ма тра ња и од лу чи ва ња по жал би ко ју 
је 05. фе бру а ра 2013. го ди не под нео пред ла гач – Етич-
ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а про тив Од лу ке ме-
шо ви тог Ве ћа Су да ча сти број Ди – 17 – 31/2012, ко ја је 
до не та у Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да да на 
15. ја ну а ра 2013. го ди не, а на осно ву од ре да ба из чла на 
246. и чла на 247. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да на 
21. фе бру а ра 2013. го ди не до не ло сле де ћу

О Д Л У К У

1. УВА ЖА ВА СЕ у це ло сти жал ба бр. Ди – 17 – 51/2012 
од 04. фе бру а ра 2013. го ди не, ко ју је 05. фе бру а ра 2013. 
го ди не под нео Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
a про тив Од лу ке ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти број Ди – 
17 – 31/2012, ко ја је до не та у Ре ги о нал ној ле кар ској ко-
мо ри Бе о гра да да на 15. ја ну а ра 2013. го ди не, а у по ступ-
ку за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти проф. др 
Бра ни сла ва Пе ри на, као чла на Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је, а по пред ло гу Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, као осно ва на;
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2. ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ Од лу ка ме шо ви тог Ве ћа Су да ча-
сти број Ди – 17 – 31/2012, којa је до не та у Ре ги о нал ној 
ле кар ској ко мо ри Бе о гра да да на 15. ја ну а ра 2013. го ди-
не у ста ву I) Од лу ке и утвр ђу је се да је ре ше ње о по сто-
ја њу осно ва не сум ње – зах тев за по кре та ње по ступ ка 
пред Су дом ча сти бр. Ди – 17 – 262/2012, од 22. ма ја 2012. 
го ди не БЛА ГО ВРЕ МЕН, као и да је проф. др Бра ни слав 
Пе рин ОД ГО ВО РАН за по вре де про фе си о нал не ду жно-
сти из од ре да ба чл. 47. ст. 1. т. 7. Ста ту та ЛКС, по осно ву 
не по што ва ња и не из вр ша ва ња од лу ка ор га на Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је и од ре да ба Ста ту та ЛКС;

3. ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ Од лу ка ме шо ви тог Ве ћа Су да ча-
сти број Ди – 17 – 31/2012, којa је до не та у Ре ги о нал ној 
ле кар ској ко мо ри Бе о гра да да на 15. ја ну а ра 2013. го ди-
не у ста ву II) Од лу ке и утвр ђу је се да је проф. др Бра ни-
слав Пе рин ОД ГО ВО РАН и за по вре де про фе си о нал не 
ду жно сти из од ре да ба чл. 47. ст. 1. т. 7. Ста ту та ЛКС, а по 
осно ву не по што ва ња За ко на о јав ним на бав ка ма при-
ли ком на бав ки ро бе за по тре бе РЛК Вој во ди на;

4. ИЗ РИ ЧЕ СЕ проф. др Бра ни сла ву Пе ри ну (у сми-
слу од ред бе из чл. 240. ст. 1. т. 1. Ста ту та ЛКС) ди сци-
плин ска ме ра 

ЈАВ НА ОПО МЕ НА

5. Ова Од лу ка је ко нач на.

Образложење

По сту па ју ћи по на во ди ма из жал бе ко ју је 05. фе бру-
а ра 2013. го ди не под нео Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је про тив Од лу ке ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти број 
Ди – 17 – 31/2012, ко ја је до не та у Ре ги о нал ној ле кар ској 
ко мо ри Бе о гра да да на 15. ја ну а ра 2013. го ди не, Ве ће Вр-
хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је кон ста то-
ва ло сле де ће чи ње ни це:

1. Под не та жал ба је бла го вре ме на и до зво ље на;
2. Пред мет ну жал бу Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је је из ја вио због бит не по вре де од ре да ба овог 
по ступ ка, због по гре шно и не пот пу но утвр ђе ног чи
ње нич ног ста ња и због по гре шне при ме не ма те ри
јал ног пра ва.

3. Да ље, под но си лац жал бе на во ди да је: „...пр во сте-
пе но Ве ће овог Су да ча сти у РЛК Бе о гра да пот пу но по-
гре шно за кљу чи ло да је де ло учи ње но 21. 02. 2011. го ди-
не (отва ра ње но вог ра чу на и пре ба ци ва ње сред ста ва), 
а не мо гућ ност рас по ла га ња сред стви ма РЛК Вој во ди-
не од стра не ди рек то ра ЛКС Суд сма тра као по сле ди-
цу, а не као про ду же но де ло...“, а под но си лац пред мет-
не жал бе за кљу чу је да је: „...проф. др Бра ни слав Пе рин 
нео вла шће но и без са гла сно сти ди рек то ра ЛКС отво-
рио но ви те ку ћи ра чун код Вој во ђан ске бан ке и пре ба-
цио на ње га сав но вац са ра чу на ЛКС – РЛК Вој во ди не у 
пе ри о ду пре ви ше од го ди ну да на од да на под но ше ња 
пред мет ног пред ло га, али се не мо же про тив прав но и 
про тив ста ту тар но ста ње, ко је је на ста ло овим не-
ле гал ним по те зом проф. др Бра ни сла ва Пе ри на – и ко ји 
тра је и дан да нас!!! – сма тра ти пу ком по сле ди цом...“. 
У на став ку обра зло же ња ове жал бе,  под но си лац жал-
бе на во ди да на овај на чин проф. др Бра ни слав Пе рин 
у кон ти ну и те ту и пер ма нент но од би ја да про ме ни ову 

про тив прав ну си ту а ци ју (си ту а ци ју мо же јед но став-
но да про ме ни – по зи ва њем ди рек то ра ЛКС да де по-
ну је свој пот пис на пред мет ном ра чу ну или га ше њем 
тог ра чу на и вра ћа њем нов ца на ста ри те ку ћи ра чун 
у Ин те за бан ци где и ди рек тор ЛКС и он, као пред сед-
ник РЛК Вој во ди не има ју де по но ван пот пис) – па та ко 
да и да ље, у кон ти ну и те ту чи ни исту по вре ду про фе-
си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре – и то све-
сно и на мер но.

4. Под но си лац жал бе по себ но на гла ша ва да: „...Ова-
квом си ту а ци јом ко ја је на ста ла пре ви ше од го ди ну да-
на, а тра је и да ље ди рект ном на ме ром проф. др Бра-
ни сла ва Пе ри на, не по сред но се под ри ва ау то ри тет и 
ин те гри тет Ле кар ске ко мо ре Ср би је у це ли ни и свих 
ње них ор га на...“.

5. Под но си лац жал бе за кљу чу је да од лу ка пр во сте пе-
ног Ве ћа да се зах тев (у ово ме де лу) од би ја из раз ло га 
за ста ре ло сти – јед но став но за сно ван на не тач ном за-
кључ ку и да је прав но нео др жив.

6. Што се ти че, дру гог де ла оспо ре не Од лу ке пр во сте-
пе ног Ве ћа Су да ча сти, ко јом се: „...услед не до стат ка 
до ка за...“ проф. др Бра ни слав Пе рин „...осло ба ђа од го вор-
но сти...“ – под но си лац жал бе на во ди да тврд ње пр во-
сте пе ног Ве ћа Су да ча сти да ни је би ло до ка за да је РЛК 
Вој во ди не оба вља ла на бав ке до ба ра и услу га без спро-
во ђе ња про пи са ног по ступ ка јав них на бав ки (што је не-
дво сми сле но од ре ђе но пи са ним ту ма че њем од стра не 
та да шњег ми ни стра фи нан си ја Ср би је) – ни је тач на и 
то из ви ше раз ло га: 

– ове на во де ни је (у свом пи са ном из ја шње њу на Зах-
тев о по кре та њу по ступ ка, акт Ди – 17 – 221/2012 од 04. 
ма ја 2012. го ди не, а ни у ка сни јим сво јим пи са ним из ја-
ва ма) оспо ра вао ни сам проф. др Бра ни слав Пе рин. На-
и ме, он је са мо твр дио да су по ме ну те на бав ке оба вља не 
у скла ду са од лу ка ма ор га на упра вља ња РЛК Вој во ди не 
и да у то ме не ма ње го ве лич не од го вор но сти;

– да проф. др Бра ни слав Пе рин ни чим ни је об ја снио 
за што ни шта ни је пред у зео, као пред сед ник РЛК Вој-
во ди не, да се та кве про тив за ко ни те од лу ке ста ве ван 
сна ге и да се та кве на бав ке до ба ра и услу га спре че у 
РЛК Вој во ди не;

– да је проф. др Бра ни слав Пе рин, као пред сед ник 
РЛК Вој во ди не био овла шће но ли це ко је је за све та кве 
на бав ке пот пи си ва ло на ло ге за ис пла ту (или је на ло ге 
пот пи си ва ло ли це ко је је он пи сме ним пу тем овла стио), 
те да је у пот пу но сти био све стан пра ви ла ко ја сво јим 
по на ша њем на ова кав на чин кр ши, та ко да је не мо гу ће 
је да он лич но не ма ни ка кву од го вор ност за не по што ва-
ње про пи са ко ји ре гу ли шу си стем јав них на бав ки;

– да Етич ки од бор ЛКС ни ка ко ни је ор ган ко ји је овла-
шћен да обез бе ђу је и при ку пља до ка зе у по ступ ку пре-
и пре ме пред ло га, већ да је то за да так и овла шће ње су-
ди је ко ји спро во ди ис тра жне рад ње и су де ћег Ве ћа Су да 
ча сти ко је спро во ди до ка зни по сту пак и пред у зи ма ме-
ре за при ку пља ње и обез бе ђе ње до ка за у кон крет ној 
си ту а ци ји. 

7. Под но си лац пред мет не жал бе по себ но ука зу је и 
на још јед ну чи ње ни цу – на лич ни од нос проф. др Бра-
ни сла ва Пе ри на пре ма Ле кар ској ко мо ри Ср би је, свим 
ње ним ор га ни ма, па и том Су ду ча сти, јер: „...се он ни 
у јед ном тре нут ку у то ку овог по ступ ка ни је ода звао 
по зи ви ма то га Су да ко је је уред но при мао и ни је при-
сту пио ни на јед но ро чи ште за одр жа ва ње глав не рас-
пра ве. Уме сто то га, до ста вио је Од лу ку Скуп шти не Ре-
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ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не број: 529-01/12 са Х 
ре дов не сед ни це ове Скуп шти не, ко ја је од ре жа на 03. ок-
то бра 2012. год не и ко јом се пред сед ни ку РЛК Вој во ди не 
на ла же да се не ода зи ва по зи ви ма за при су ство на рас-
пра ва ма пред Су дом ча сти РЛК Бе о гра да...“. 

8. Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је у овој жал-
би по себ но ис ти че да је: „...нео п ход но у овом слу ча ју, 
по ред пра вил ног за кљу чи ва ња и до но ше ња ис прав не и 
пра вед не од лу ке у овом по ступ ку , као и по ред при мар-
ног и кон крет ног ефек та та кве од лу ке на не по сред не 
уче сни ке овог по ступ ка, до не ти од лу ку ко ја би има ла 
и тзв. ефе кат „ге не рал не пре вен ци је“ у кон крет ној си-
ту а ци ји, од но сно пра ви лан ути цај на све чла но ве Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је у сми слу не дво сми сле ног ука зи ва-
ња на њи хо ве оба ве зе по што ва ња свих ор га ни за ци о них, 
прав них и етич ких нор ми на ко ји ма Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је за сни ва сво ју ор га ни за ци ју, сво је де ло ва ње и сво-
је по сто ја ње. Не до пу сти во је то ле ри са ње иг но ри са ња 
зах те ва ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је од стра не би ло 
ко јег од ње них чла но ва, као што је, та ко ђе не до пу сти-
во ова кво по на ша ње јед ног ви со ког функ ци о не ра Ко мо-
ре, а на ко ји на чин то пред ста вља ве о ма лош при мер 
чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а и ства ра ве о ма 
лош ути сак код оста ле јав но сти у Ср би ји...“.  

9. И на кра ју, под но си лац пред мет не жал бе пред ла-
же: „...да над ле жно Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, на кон де таљ ног раз ма тра ња и ана ли-
зи ра ња свих спи са овог пред ме та, са по себ ним освр-
том на про пу сте пр во сте пе ног Ве ћа, на ко је се ука зу је 
у овој жал би, до не се Од лу ку ко јом се УВА ЖА ВА ова жал-
ба Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је у це ло сти 
и ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ оспо ре на Од лу ка та ко што се утвр ђу-
је да је проф. др Бра ни слав Пе рин, од го во ран за по вре де 
про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, опи-
са не у од ред ба ма из чла на 47. став 1. тач ке 7. Ста ту-
та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, па му се из ри че аде кват на 
ди сци плин ска ме ра из чла на 240. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је...“.  

На кон де таљ ног раз ма тра ња свих на во да пред мет-
не жал бе, као свих из ве де них до ка за и свих спи са овог 
пред ме та, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, а и на кон раз ма тра ња и ана ли зи ра ња свих до ка-
за, ка ко по је ди нач но, та ко и у њи хо вој ме ђу соб ној по ве-
за но сти, из ме ђу оста лог, утвр ди ло сле де ће чи ње ни це:

1. При мед бе из не те у пред мет ној жал би, а ко је се од-
но се на бит не по вре де по ступ ка, на по гре шно и не пот-
пу но утвр ђе но чи ње нич но ста ње и по гре шну при ме ну 
ма те ри јал ног пра ва – у пот пу но сти су осно ва не и то из 
сле де ћих раз ло га: 

– Не спор но је да ди рек тор Ко мо ре (као ди рек тор је-
дин стве ног прав ног ли ца – Ле кар ске ко мо ре Ср би је !!!), 
а пре ма од ред ба ма Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
од ред ба ма За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
из чла на 25. став 1. тач ка 1): „...ру ко во ди ко мо ром, пре-
ста вља и за сту па ко мо ру...“; и тач ка. 2) „...од го ва ра за 
за ко ни тост ра да и по сло ва ња ко мо ре...“, па са мим тим 
од го ва ра и за за ко но тост ра да РЛК Вој во ди не;

– Не спор но је да је проф. др Бра ни слав Пе рин нео-
вла шће но и без зна ња и без прет ход не са гла сно сти ди-
рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да на 21. фе бру а ра 2011. 
го ди не за кљу чио Уго вор о отва ра њу те ку ћег ра чу на са 
Вој во ђан ском бан ком у Но вом Са ду и пре ба цио но вац 
са те ку ћег ра чу на Ле кар ске ко мо ре Ср би је – РЛК Вој-

во ди не код Ин те за Бан ке (где су, са гла сно од ред ба ма 
Ста ту та и од го ва ра ју ћих од лу ка Управ ног од бо ра ЛКС 
и Скуп шти не ЛКС, и ди рек тор ЛКС и пред сед ник РЛК 
Вој во ди не има ли де по но ва не пот пи се за рас по ла га ње 
и ко ри шће ње сред ста ва са тог ра чу на);

– Не спор но је да је Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је (по ред оста лих раз ло га) и због нео вла шће ног, а 
без зна ња и прет ход не са гла сно сти ди рек то ра Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, отва ра ња те ку ћег ра чу на код Вој во ђан-
ске бан ке, да на 11. апри ла 2012. го ди не под нео пред лог 
Су ду ча сти за утвр ђи ва ње од го вор но сти проф. др Бра-
ни сла ва Пе ри на за отва ра ње овог ра чу на, као и да је 
од отва ра ња ра чу на до под но ше ња овог пред ло га про-
те кло ви ше од 12 ме се ци, што до во ди до на сту па ња за-
ста ре ло сти по кре та ња овог по ступ ка;

– Та ко ђе је не спор но и то да је Етич ки од бор Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је у пред мет ном пред ло гу за по кре-
та ње по ступ ка по себ но на гла сио да ово про тив прав-
но ста ње (про у зро ко ва но и одр жа ва но и да ље све сном 
во љом проф. др Бра ни сла ва Пе ри на) тра је и у мо мен-
ту под но ше ња пред мет ног пред ло га, та ко да је то по-
вре да ко ја тра је у кон ти ну и те ту и да ље, те да из то га 
раз ло га не ма ме ста на сту па њу за ста ре ло сти по кре та-
ња по ступ ка;

– По ред то га, не спор но је да у де лу пред ло га за утвр-
ђи ва ње од го вор но сти проф. др Бра ни сла ва Пе ри на због 
то га што: „...ни је омо гу ћио да се спро ве де и ни је по сту-
пио по АД. 2. – Од лу ци Скуп шти не ЛКС са сед ни це одр-
жа не 17. ма ја 2011. го ди не у Но вом Са ду да се: „...КОН СТА-
ТУ ЈЕ СЕ да је Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не по сту пи ла по од лу ка ма Ад. 1. и Ад. 2. са 1. ван-
ред не сед ни це Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а да 
ни је по сту пље но по од лу ка ма Ад.3. и Ад. 4. са исте сед-
ни це Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Оба ве зу је се Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не да 
у на ред ном ро ку од 15. да на по сту пи по од лу ка ма Ад. 3. 
и Ад. 4. са пр ве внред не сед ни це Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је ко ја је одр жа на 18. мар та 2011. го ди не у 
Но вом Бе о гра ду...“, а об зи ром да у свој ству пред сед ни ка 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, а у сми слу од ред-
бе из чла на 53. Ста ту та ЛКС: „...Пред сед ник ре ги о нал не 
ко мо ре ру ко во ди ра дом ре ги о нал не ко мо ре и за свој рад 
од го ва ра скуп шти ни ре ги о нал не ко мо ре и Скуп шти ни 
Ко мо ре...“, где (и по ред под не тог пред мет ног пред ло га 
од стра не Етич ког од бо ра ЛКС), он као пред сед ник РЛК 
Вој во ди не ни је по сту пио ни до да нас;

– И, на кра ју, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је је кон ста то ва ло да је евен ту ал не кон крет-
ни је до ка зе о на бав ци до ба ра и услу га за по тре бе РЛК 
Вој во ди не ми мо спро во ђе ња по ступ ка јав них на бав ки 
у пе ри о ду 2010. го ди не – ју ни 2011. го ди не (на кон по ме-
ну те сед ни це Скуп шти не ЛКС ко ја је одр жа на у Но вом 
Са ду 17. ма ја 2011. го ди не) пр во сте пе но Ве ће (уко ли ко 
је сма тра ло да је то нео п ход но) би ло ду жно да при ба ви 
и обез бе ди, те их и из ве де у до ка зном по ступ ку у то ку 
глав не рас пра ве у овом по ступ ку. 

– Но, ов де Ве ће Вр хов ног су да ча сти ЛКС, за кљу чу је 
да у кон крет ној си ту а ци ји ни је би ло нео п ход но при ба-
вља ње би ло ка квих де таљ ни јих и пре ци зни јих до ка за 
о на бав ка ма до ба ра и услу га за по тре бе РЛК Вој во ди-
не ми мо спро во ђе ња по ступ ка јав них на бав ки у пе ри-
о ду 2010. го ди не – ју ни 2011. го ди не, јер су те чи ње ни це 
кон ста то ва не (на кон из ве шта ја Над зор ног од бо ра ЛКС) 
и у од лу ка ма са сед ни ца Скуп шти не ЛКС ко је су одр-
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жа не 18. мар та 2011. го ди не у Но вом Бе о гра ду и 17. ма ја 
2011. го ди не у Но вом Са ду, а ни сам проф. Др Бра ни слав 
Пе рин (у свом пи са ном „...Из ја шње њу о зах те ву за по-
кре та ње по ступ ка пред Вр хов ним су дом ча сти Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је...“ од 04. ма ја 2012. го ди не, где на во-
ди: „...не мо же се за кљу чи ти ко је сам рад ње чи ње ња и 
не чи ње ња пред у зео у ци љу на вод ног спре ча ва ња ор га на 
РЛК Вој во ди не, ко ји су са мо стал ни у свом ра ду и у чи је 
над ле жно сти и овла шће ња се ни о ка да као Пред сед ник 
РЛК Вој во ди не ни сам ме шао, да при ме њу ју од ред ме за-
ко на о јав ним на бав ка ма. На по ми њем да је, од мо мен-
та до но ше ња ова кве од лу ке Скуп шти не, РЛК Вој во ди не 
уче ство ва ла у по ступ ку јав них на бав ки ор га ни зо ва них 
од стра не ЛКС...“) ни чим не оспо ра ва чи ње ни цу да је 
РЛК Вој во ди не све до кра ја ма ја 2011. го ди не оба вља ла 
на бав ке до ба ра и услу га за сво је по тре бе, а ми мо спро-
во ђе ња по ступ ка јав них на бав ки у си сте му ЛКС и да је 
тек на кон пред мет не од лу ке Скуп шти не ЛКС од 17. ма-
ја 2011. го ди не, при сту пи ла об је ди ње ном пла ни ра њу и 
спро во ђе њу по ступ ка јав них на бав ки за по тре бе ЛКС 
и свих РЛК у ње ном са ста ву. У ства ри, пред мет но Ве ће 
Вр хо во ног су да ча сти ЛКС сма тра да је ова чи ње ни ца 
у пред мет ном по ступ ку но тор на (да је не тра ба до ка-
зи ва ти) и да је пр во сте пе но Ве ће Су да ча сти мо ра ло ту 
чи ње ни цу да узме у об зир и раз ма тра ње пре до но ше-
ња оспо ре не од лу ке, а не да кон ста ту је да по овом де-
лу пред ло га „не ма до ка за“, те да проф. Др Бра ни сла ва 
Пе ри на осло бо ди од од го вор но сти „...услед не до стат-
ка до ка за...“.

2. На кон укуп ног раз ма тра ња свих ре ле вант них де-
та ља и чи ње ни ца у овом по ступ ку, оце не и про це не 
свих из ја ва и до ку ме на та у овом пред ме ту, те оце њу-
ју ћи све на во де из пред мет не жал бе, ово Ве ће Вр хов-
ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да 
раз ло зи за ста ре ло сти по кре та ња по ступ ка, ко ји су на-
ве де ни у оспо ре ној од лу ци ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти 
у РЛК Бе о гра да не по сто је, да је за кљу чак пр во сте пе-
ног Ве ћа да: „...је де ло учи ње но 21.02.2012. год. (отва ра-
ње но вог ра чу на и пре ба ци ва ње сред ста ва), а да не мо-
гућ ност да љег рас по ла га ња сред стви ма РЛК Вој во ди не 
од стра не ди рек то ра ЛКС Суд сма тра као по сле ди цу, 
а не као про ду же но де ло...“ прав но и ло гич ки нео др-
жив и да су на во ди из пред мет не жал бе да: „...се не мо-
же про тив прав но и про тив ста ту тар но ста ње, ко је 
је на ста ло овим не ле гал ним по те зом проф. др Бра ни-
сла ва Пе ри на – и ко ји тра је и дан да нас!!! – сма тра-
ти пу ком по сле ди цом...“ ствар но очи глед ни. Та ко ђе, 
ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
сма тра у пот пу но сти осно ва ним и оправ но уте ме ље-
ним на во де из обра зло же ња ове жал бе, ко ји ма под но-
си лац жал бе на во ди да на овај на чин проф. др Бра ни-
слав Пе рин у кон ти ну и те ту и пер ма нент но од би ја да 
би ло ка ко про ме ни ову про тив прав ну си ту а ци ју (по-
зи ва њем ди рек то ра ЛКС да де по ну је свој пот пис на 
пред мет ном ра чу ну или га ше њем тог ра чу на и вра ћа-
њем нов ца на ста ри те ку ћи ра чун у Ин те за бан ци где 
и ди рек тор ЛКС и он, као пред сед ник РЛК Вој во ди не, 
већ има ју де по но ван пот пис) – та ко да и да ље, у кон-
ти ну и те ту чи ни исту по вре ду про фе си о нал не ду жно-
сти и угле да чла на Ко мо ре – и то све сно и на мер но, те 
са ци љем да се ди рек тор ЛКС оне мо гу ћи у ре дов ном 
оба вља њу сво јих по сло ва и пре у зи ма њу за кон ске од-
го вор но сти за та кве по сло ве.

3. Та ко ђе, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је је за кљу чи ло да кон ста та ци ја ко ја је на ве-
де на у оспо ре ној од лу ци ме шо ви тог Ве ћа Су да ча сти 
у РЛК Бе о гра да да не ма до ка за за утвр ђи ва ње евен ту-
ал не од го вор но сти проф. др Бра ни сла ва Пе ри на за не-
по што ва ње оба ве зе при ме не по ступ ка јав них на бав-
ки, при ли ком на бав ки до ба ра и услу га за по тре бе РЛК 
Вој во ди не у пе ри о ду 2010. – ју ни 2011. го ди не, а ко ја је 
ре зул ти ра ла и до но ше њем осло ба ђа ју ће од лу ке – јед-
но став но ни је тач на!!! На и ме, пот пу но су тач ни на-
во ди из пред мет ног пред ло га, као и из обра зло же ња 
пред мет не жал бе, под не тих од стра не Етич ког од бо-
ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји ма се ука зу је на сле-
де ће чи ње ни це:

– не спор но је да РЛК Вој во ди не у пе ри о ду 2010. – ју-
ни 2011. го ди не ни је би ла укљу че на у си стем об је ди ње-
них јав них на бав ки до ба ра и услу га за по тре бе ЛКС и 
свих РЛК у ње ном са ста ву и да ни сам проф. др Бра-
ни слав Пе рин не оспо ра ва ову чи ње ни цу, од но сно да 
је та чи ње ни ца (а са свим је све јед но ко ли ко по сту па-
ка на бав ки до ба ра и услу га је РЛК Вој во ди не оба ви ла 
ми мо си сте ма об је ди ње них јав них на бав ки до ба ра и 
услу га за по тре бе ЛКС и свих РЛК!!!) не сум њи во кон-
ста то ва на и аде кват ним од лу ка ма Скуп шти не ЛКС, ко-
је су би ле до ступ не пр во сте пе ном (ме шо ви том) Ве ћу 
Су да ча сти;

– не спор но је да се у овом де лу проф. др Бра ни слав 
Пе рин бра ни ис ти чу ћи у свом пи са ном Из ја шње њу о 
зах те ву за по кре та ње по ступ ка од 04. ма ја 2012. го ди-
не, где сле де ће: „...не мо же се за кљу чи ти ко је сам рад ње 
чи ње ња и не чи ње ња пред у зео у ци љу на вод ног спре ча-
ва ња ор га на РЛК Вој во ди не, ко ји су са мо стал ни у свом 
ра ду и у чи је над ле жно сти и овла шће ња се ни ка да као 
Пред сед ник РЛК Вој во ди не ни сам ме шао, да при ме њу ју 
од ред бе за ко на о јав ним на бав ка ма. На по ми њем да је, 
од мо мен та до но ше ња ова кве од лу ке Скуп шти не, РЛК 
Вој во ди не уче ство ва ла у по ступ ку јав них на бав ки ор-
га ни зо ва них од стра не ЛКС...“, а да при то ме упра во иг-
но ри ше кључ ну чи ње ни цу, а то је чи ње ни ца да проф. др 
Бра ни слав Пе рин ни је са мо у по зи ци ји ре дов ног чла-
на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, РЛК Вој во ди не (ко ји је ду-
жан са мо да из вр ша ва од лу ке ор га на ЛКС и РЛК), већ је 
проф. др Бра ни слав Пе рин иза бран на функ ци ју пред-
сед ни ка Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, па у 
скла ду са од ред ба ма из чла на 53. став 1. Ста ту та Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је: „...Пред сед ник ре ги о нал не ко мо ре ру-
ко во ди ра дом ре ги о нал не ко мо ре и за свој рад од го ва ра 
скуп шти ни ре ги о нал не ко мо ре и Скуп шти не Ко мо ре...“, 
што зна чи да је, у том свој ству био ду жан да во ди ра чу-
на о то ме да ли ор га ни РЛК Вој во ди не до но се од лу ке ко-
је су у скла ду са за ко ни ма и Ста ту том ЛКС или не; 

– То не по сред но зна чи да је проф. др Бра ни слав Пе-
рин, као пред сед ник РЛК Вој во ди не, био ду жан да упо-
зо ри ове ор га не (Из вр шни од бор РЛК и Скуп шти ну РЛК) 
у слу ча ју да при пре ма ју до но ше ње од лу ка ко је ни су у 
скла ду са за кон ским про пи си ма и са од ред ба ма Ста ту-
та ЛКС. Проф. др Бра ни слав Пе рин ни у јед ном де лу сво-
јих из ја ва не из но си свој лич ни став по пи та њу на бав-
ки до ба ра и услу га ко је је РЛК Вој во ди не оба ви ла ми мо 
си сте ма об је ди ње них јав них на бав ки до ба ра и услу га 
за по тре бе ЛКС и свих РЛК, а у сми слу да ли је то би ло 
по на ша ње би ло у скла ду са Ста ту том ЛКС и за кон ским 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу област јав них на бав ки (што 
су све оста ле РЛК по што ва ле, без из у зет ка!) или не?
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У сми слу све га на пред на ве де ног, Ве ће Вр хов ног су да 
ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да су сви 
на во ди из пред мет не жал бе осно ва ни у це ло сти.

На и ме, пр во сте пе но (ме шо ви то) Ве ће при Су ду ча-
сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, на кон не-
ис прав но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, за не ма рив ши 
кључ не чи ње ни це (из не те у пред мет зној жал би) по гре-
ши ло је ка да је за кљу чи ло да је на сту пи ла за ста ре лост 
по кре та ња по ступ ка у де лу ко ји се од но сио на утвр-
ђи ва ње евен ту ал не од го вор но сти проф. др Бра ни сла-
ва Пе ри на због „нео вла шће ног отва ра ња но вог те ку ћег 
ра чу на РЛК Вој во ди не код Вој во ђан ске бан ке у Но вом 
Са ду“, по гре шно за кљу чив ши да је отва ра ње по ме ну-
тог ра чу на – „глав но де ло“, а да је про тив прав на и про-
тив ста ту тар на си ту а ци ја, ко ја и да ље тра је ис кљу чи во 
во љом проф. др Бра ни сла ва Пе ри на – са мо „по сле ди-
ца“, те ка да је у то ме де лу до не ло од лу ку ко јом се Од-
би ја зах тев за по кре та ње по ступ ка „...услед за ста ре ло-
сти по кре та ња по ступ ка...“.

Та ко ђе, пред мет но (ме шо ви то) Ве ће при Су ду ча сти 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да је по гре ши ло ка-
да је за кљу чи ло да се у де лу зах те ва ко ји се од но си на 
на во де да проф. др Бра ни слав Пе рин ни је по што вао За-
кон о јав ним на бав ка ма при на бав ка ма ро ба и услу га 
за по тре бе РЛК Вој во ди не, па се „Осло ба ђа од го вор но-
сти“ услед „не до стат ка до ка за“.

Ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
сма тра да је у овом по ступ ку у до вољ ној ме ри до ка за на 
не по сред на од го вор ност проф. др Бра ни сла ва Пе ри на, 
ка ко због нео вла шће ног, про тив за ко ни тог и про тив ста-
ту тар ног отва ра ња но вог те ку ћег ра чу на код Вој во ђан-
ске бан ке и пре но са сред ста ва на тај ра чун са ле гал ног 
те ку ћег ра чу на код Ин те за бан ке, та ко и због на мер ног 
и сми шље ног одр жа ва ња ова квог про тив прав ног ста ња 
(про у зро ко ва ног и одр жа ва ног и да ље све сном во љом 
проф. др Бра ни сла ва Пе ри на), а ко је тра је и у мо мен-
ту под но ше ња пред мет ног пред ло га, та ко и у мо мен-
ту до но ше ња ове Од лу ке, те да је то по вре да ко ја тра је 
у кон ти ну и те ту и да ље, ко ју је нео п ход но окон ча ти и 
ко ју ни је мо гу ће да ље то ле ри са ти.

Што се ти че де ла оспо ре не пр во сте пе не Од лу ке, ко-
ји се од но си на осло ба ђа ње проф. др Бра ни сла ва Пе ри-
на од од го вор но сти за не из вр ша ва ње оба ве зе при ме не 
по ступ ка јав них на бав ки, при ли ком на бав ки до ба ра и 
услу га за по тре бе РЛК Вој во ди не у пе ри о ду 2010. – ју-
ни 2011. го ди не, а „услед не до стат ка до ка за...“, ово Ве-
ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, та ко-
ђе сма тра да је пр во сте пе но Ве ће по гре шио до но се ћи 
ова кву од лу ку, с јед не стра не јер ни је при ба ви ло и из-
ве ло све до ка зе за ко је је сма тра ло да су по треб ни у 
да тим окол но сти ма, а по себ но јер је кон ста ти ва ло да 
не ма до вољ но до ка за у си ту а ци ји ко ја је не спор но и 
но тор но утвр ђе на од лу ка ма нај ви ших ор га на Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је, а ни сам проф. др Бра ни слав Пе рин 
ни је ни јед ном сво јом тврд њом оспо рио чи ње ни цу да 
је РЛК Вој во ди не у спор ном пе ри о ду за и ста оба вља ла 
на бав ке до ба ра и услу га су прот но од ред ба ма За ко на о 
јав ним на бав ка ма. 

Ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је за кљу чи ло да је проф. др Бра ни слав Пе рин, по ме ну-
тим нео вла шће ним, про тив за ко ни тим и про тив ста ту-
тар ним отва ра њем но вог те ку ћег ра чу на код Вој во ђан-
ске бан ке и пре но сом сред ста ва на тај ра чун са ле гал ног 
те ку ћег ра чу на код Ин те за бан ке, та ко по себ но и на-

мер ним и сми шље ним одр жа ва њем ова квог про тив-
прав ног ста ња до да нас, на чи нио по вре ду про фе си о-
нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре по вре да ко ја 
тра је у кон ти ну и те ту и да ље и ко јом је, по себ но има-
ју ћи у ви ду да је иза бран на јед ну од нај ви ших функ-
ци ја у Ле кар ској ко мо ри Ср би је, зло у по тре био ова кав 
свој по ло жај и не по сред но угро зио ин те гри тет и ау то-
ри тет Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а исто та ко и Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не.

Ста вља њем ва жно сти од лу ка ор га на Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Вој во ди не из над ни воа ва жно сти од лу-
ка нај ви ших ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ви со ки 
функ ци о нер Ле кар ске ко мо ре Ср би је, проф. др Бра ни-
слав Пе рин, пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не ди рект но је до вео у пи та ње основ не прин-
ци пе уну тра шњег ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, са ре ги о нал ним ле кар ским ко мо-
ра ма у ње ном са ста ву, а ко ји су утвр ђе ни и про пи са ни 
од ред ба ма За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и 
Стра ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји је до нет у скла-
ду са по ме ну тим за ко ном.

С тим у ве зи, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да је ову не за ко ни ту и не-
ста ту тар ну си ту а ци ју нео п ход но, без од ла га ња, окон-
ча ти, од но сно да ова кву си ту а ци ју ни ка ко да ље ни је 
мо гу ће то ле ри са ти. Ово пре све га због то га што је нео-
п ход но це ло куп ном члан ству Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је, па и це ло куп ној јав но сти у Ср би ји, ја сно ста ви ти до 
зна ња да се основ на на че ла ор га ни зо ва ња и функ ци-
о ни са ња Ле кар ске ко мо ре Ср би је и свих ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву мо ра ју, без и нај ма-
ње ре зер ве, по што ва ти и спро во ди ти, а да ће они ко ји 
се та квих на че ла не бу ду др жа ли и не бу ду их по што-
ва ли, мо ра ти да сно се од го вор ност и аде кват не санк-
ци је за та кво по на ша ње.

Из свих на пред на ве де них раз ло га, Ве ће Вр хов ног су-
да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је до не ло од лу ку да 
се пред мет на жал ба Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је усво ји у це ло сти и да се оспо ре на Од лу ка пр-
во сте пе ног (ме шо ви тог) Ве ћа Су да ча сти у Ре ги и о нал-
ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да Ди – 17 – 31/2012 пре и-
на чи на на чин ка ко је то у дис по зи о ти ву ове од лу ке и 
на ве де но.

пред сед ник Ве ћа
Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф. др Сло бо дан Ко ва че вић, 

ДО СТА ВЉЕ НО:

• Етич ки од бор ЛКС, 11000 Бе о град, Кра љи це На та ли
је бр. 1 – 3;

• проф. др Бра ни слав Пе рин, Нови Сад
• Суд ча сти у РЛК Бе о гра да, 11000 Бе о град, Кра љи це 

На та ли је бр. 1 – 3;
• а/а
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Пи ше: Проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, пред сед ник 

Удру же ња за ме ди цин ско 
пра во Ср би је (УМПС), 

пред сед ник Вр хов ног су да 
ча сти Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је (ВСЧЛКС)

У
дру же ње за ме ди цин ско 
пра во Ср би је (УМПС) је у 
фе бру а ру 2013. го ди не одр-
жа ло ре дов ну го ди шњу сед-

ни цу скуп шти не у Ин сти ту ту дру-
штве них на у ка у Бе о гра ду. У окви ру 
днев ног ре да скуп шти не зна чај но 
ме сто је пред ста вљао из ве штај о ра-
ду УМПС у 2012. го ди ни и до но ше-
ње пла на ра да за 2013. го ди ну, ко-
ји је под нео пред сед ник УМПС. На 
скро ман на чин, до сто јан стве но и са 
по но сом, ви ди се да смо за 15 го ди-
на по сто ја ња на овим на шим про-
сто ри ма пра ва и ме ди ци не зна чај-
но пре по зна ти.

„Ме ди ци на је одав но ушла у пра-
во, али и пра во у ме ди ци ну. Њи-
хо вим уза јам ним про жи ма њем 
на ста ло је јед но ин тер ди сци пли-
нар но под руч је прак тич ног и на-
уч ног ра да, по зна то као ме ди цин-
ско или здрав стве но пра во. Реч је 
о прав ним и етич ким пра ви ли ма 
ко ја се ти чу не са мо ле кар ске де-
лат но сти, не го и про из вод ње и упо-
тре бе ле ко ва, тј. ме ди ци не у це ло-
сти. У пи та њу су, да кле, нор ме ко је 
уре ђу ју од но се из ме ђу при пад ни ка 
здрав стве них про фе си ја и гра ђа на, 
ко ји као па ци јен ти, ко ри сте њи хо ве 
услу ге. Ко ли ки је зна чај тих од но-
са у сва ко днев ном жи во ту ни је по-
треб но по себ но до ка зи ва ти. 

У осни ва њу Удру же ња за ме ди-
цин ско пра во Ср би је има ло се у ви-
ду ис ку ство исто вет них или слич-

них удру же ња, ко ја 
по сто је у зе мља ма са 
ви со ким стан дар дом 
ме ди цин ских услу га 
и за вид ним сте пе ном 
прав не кул ту ре. Удру-
же ње је од оп ште дру-
штве ног зна ча ја, бу-
ду ћи да је од ко ри сти 
не са мо ле ка ри ма и 
прав ни ци ма, ко ји се 
ба ве прак тич ним и 
на уч ним ра дом, не го 

и дру гим др жав ним и за ко но дав-
ним ор га ни ма.“ Ини ци ја ти ва и са мо 
осни ва ње УМПС-а (ра ни је Ју го сло-
вен ског удру же ња за ме ди цин ско 
пра во ЈУМП, осно ва ног 22. фе бру-
а ра 1997.) не рас ки ди во је ве за но за 
име ува же ног проф. др Ја ко ва Ра ди-
ши ћа, као пр вог пред сед ни ка, а ка-
сни је по ча сног пред сед ни ка.

ПРО ГРАМ КОН ТИ НУ И РА НЕ
ЕДУ КА ЦИ ЈЕ

Струч на гру па УМПС ко ју чи-
не: пред сед ник проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, по ча сни пред сед ник 
проф. др Ја ков Ра ди шић, пот пред-
сед ник др Ве сна Клајн-Та тић, ге-
не рал ни се кре тар др Хај ри ја Му јо-
вић-Зор нић и члан пред сед ни штва 
мр Мар та Сје ни чић – пред ло жи ла 
је про грам кон ти ну и ра не еду ка ци-
је из обла сти ме ди цин ског пра ва 
(здрав стве ног пра ва), као ин тер ди-
сци пли нар ног под руч ја ра да ме ди-
цин ских и прав них стру ка. Еду ка-
ци ја је на ме ње на за ин те ре со ва ним 
при пад ни ци ма ме ди цин ских од но-
сно здрав стве них стру ка, чла но ви-
ма УМПС и оста ли ма, као и сви ма 
они ма на ко је се од но се или ко ји 
при ме њу ју у прак си здрав стве не 
за шти те од ре ђе не прав не про пи се 
или пак пра ви ла ме ди цин ског ста-
ле жа (ле ка ри, здрав стве но осо бље, 
фар ма це у ти, прав ни ци и др). 

Пр ва еду ка ци ја одр жа на је од 13. 

до 16. ју на 2009. у хо те лу „Best West-
ern М“ у Бе о гра ду у ор га ни за ци ји 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Пра во-
суд не ака де ми је, а за ин те ре со ва-
ност за пре да ва ња, ко ја су одр жа ли 
проф. Ко ва че вић, проф. Ра ди шић, 
др Клајн-Та тић и др Му јо вић-Зор-
нић, би ла је на за вид ном ни воу, што 
је ве ри фи ко ва но у ано ним ној из ла-
зној ан ке ти.

Удру же ње за ме ди цин ско пра во 
Ср би је је на нај бо љи на чин пре по-
зна то и при хва ће но од ЛКС као нај-
ве ћег ста ле шког удру же ња у на шој 
зе мљи, а ле ка ри су та ко ђе нај број-
ни ји у УМПС, по себ но ис ти чу ћи до-
бре ин тер пер со нал не од но се из ме ђу 
чел ни ка ЛКС и УМПС и апли ци ра-
ли су од ре ђе на пре да ва ња, из у зет-
но ин те ре сант на и зна чај на, ко ја је 
Здрав стве ни са вет Ср би је акре ди то-
вао. У окви ру акре ди то ва них пре-
да ва ња УМПС је ре а ли зо вао иста у 
пр вој ета пи за ле ка ре су ди је су до-
ва ча сти ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра и ЛКС (пр во сте пе ни и вр-
хов ни суд ча сти). На сло ви пре да ва-
ња и пре да ва чи су сле де ћи: „Су до-
ви ча сти ЛКС и ме ди цин ско пра во“, 
пре да вач проф. др Сло бо дан Ко ва-
че вић; „По јам ле кар ске гре шке“, 
пре да вач проф. др Ја ков Ра ди шић; 
„Ме ди цин ска, етич ка и прав на пи-
та ња по је ди нач ног и груп ног ге нет-
ског те сти ра ња“, пре да вач др Ве сна 
Клајн-Та тић; „Прав ни аспек ти ра-
да етич ких ко ми те та у ме ди ци ни“, 
пре да вач др Хај ри ја Му јо вић-Зор-
нић; „При ста нак па ци јен та на ме ру 
ле че ња“, пре да вач мр Мар та Сје ни-
чић. Пре да ва ња су би ла на ме ње на 
ле ка ри ма, ме ди цин ским се стра ма, 
здрав стве ним тех ни ча ри ма као и 
оста лим за ин те ре со ва ним гра ђа-
ни ма.

Сво ја пре да ва ња из ци клу са акре-
ди то ва них пре да ва ња проф. Ра ди-
шић и проф. Ко ва че вић су одр жа ли 
у Град ском за во ду за хит ну ме ди-
цин ску по моћ, КБЦ „Бе жа ниј ска 

МЕ ДИ ЦИН СКО ПРА ВО И ЛКС

БРОЈ НЕ АК ТИВ НО СТИ 
У ГО ДИ НИ ЈУ БИ ЛЕ ЈА
// УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ПРА ВО СР БИ ЈЕ ТО КОМ 2012. 
РАД НО ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 15 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА //
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ко са“, До му здра вља Ба ра је во, Оп-
штој бол ни ци „Св. Јо ван“ у Зре ња ни-
ну. Ова пре да ва ња је ка рак те ри са ла 
из у зет на по се ће ност за ин те ре со ва-
ног ауди то ри ју ма. Др Клајн-То мић, 
др Му јо вић-Зор нић и др Сје ни чић 
су одр жа ли сво ја акре ди то ва на пре-
да ва ња у се ди шту УМПС.

Чла но ви УМПС-а узе ли су уче шће 
на број ним ску по ви ма, одр жа ли 
пре да ва ња по по зи ву и уче ство ва-
ли у јав ним рас пра ва ма, кон так ти-
ма и ме ди ји ма. Ко па о нич ка шко ла 
при род ног пра ва 2007–2010, сек ци-
ја „Здра вље“, у не ко ли ко ре фе ра та 
др Хај ри ја Му јо вић-Зор нић, се кре-
тар УМПС-а и члан етич ког од бо ра 
Ми ни стар ства здра вља Ср би је има-
ла је уред нич ко ан га жо ва ње. 

На 18. Кон гре су свет ског удру же-
ња за ме ди цин ско пра во у свој ству 
ре фе ре на та ди ску та на та и оства-
ри ва ња број них кон та ка та би ли су 
при сут ни проф. др Сло бо дан Ко ва-
че вић, др Хај ри ја Му јо вић-Зор нић, 
прим. др Та тја на Ра до са вље вић, 
др Ол га Јо вић и Ми лан Мар ко вић 
(„Гла сник“, ок то бар 2010, II(6):45–9).

На сек ци ји ле ка ра СЛД-а у Ужи-
цу, ок то бра 2009. уче ство ва ли су др 
Ве сна Клајн-Та тић и проф. др Рат-
ко Ко ва че вић, као и на го ди шњем 
се ми на ру суд ско-ме ди цин ских ве-
шта ка, мај 2007–2010. у Вр њач кој 
Ба њи.

Проф. Ко ва че вић и др Му јо вић-
Зор нић уче ство ва ли су на рас пра-
ви о за ко ни ма из обла сти здра вља 
у фе бру а ру 2009. го ди не у Ин сти ту-
ту за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва-
но вић- Ба тут“. Др Му јо вић-Зор нић 
је узе ла уче шће у ор га ни за ци о ном 
од бо ру УНЕ СЦО-ве шко ле би о е ти-
ке у окви ру на ци о нал ног би о е тич-
ког ко ми те та СА НУ (27. ју на до 1. ју-
ла 2011.).

Струч на гру па УМПС је 2008. го-
ди не упу ти ла Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду пред лог да се уве-
де Здрав стве но пра во као смер у 
окви ру здрав стве них спе ци ја ли за-
ци ја и то за са рад ни ке у здрав ству 
тј. при пад ни ке ви со ко о бра зо ва-
них не ме ди цин ских про фе си ја ко-
ји ра де у здрав стве ним слу жба ма 
и у прак тич ном ра ду до ла зе у кон-
такт са прав ним про пи си ма (прав-
ни ци, ор га ни за то ри, еко но ми сти у 
здрав ству).

У ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби-
не др Јо ван Ћи рић, прав ник и члан 
пред сед ни штва УМПС-а из гру пе 
прав ни ка и прим. др Та тја на Ра до-
са вље вић су у 2011. го ди ни одр жа-
ли пре да ва ње о ле кар ској од го вор-
но сти у Кри вич ном за ко ну Ср би је и 
здрав стве ном си сте му Ср би је ко је је 
би ло из у зет но по се ће но.

Проф. Ко ва че вић је у то ку 2009. и 
2010. на Прав ном фа кул те ту Уни-

вер зи те та Ис точ но Са ра је во, на Па-
ла ма и Бје љи ни одр жао ви ше пре-
да ва ња из прав не ме ди ци не ко ја 
су би ла у ве зи са здра вљем и ме-
ди цин ским пра вом.

У ок то бру 2010. у Ба ња лу ци, а на 
по зив ЛК Ре пу бли ке Срп ске, проф. 
Ко ва че вић је одр жао пре да ва ње ко-
је се од но си ло на ЛКС, су до ве ча сти 
и ме ди цин ско пра во. По што се ра-
ди ло о го ди шњој скуп шти ни Ле кар-
ске ко мо ре Ре пу бли ке Срп ске исто 
пре да ва ње је ис пра ће но од стра не 
нај е ми нент ни јих пред став ни ка ле-
кар ске про фе си је и штам па но у ча-
со пи су „КОД“ Ле кар ске ко мо ре Ре-
пу бли ке Срп ске.

У ма ју 2011. у Не ве си њу, на по зив 
Удру же ња хи рур га Ре пу бли ке Срп-
ске, у окви ру XI Струч ног са стан ка 
хи рур га проф. Ко ва че вић је одр жао 
пре да ва ње на те му „Ле кар ска од го-
вор ност и ме ди цин ско пра во у Ре-
пу бли ци Ср би ји“.

ХРО НО ЛО ГИ ЈА
АК ТИВ НО СТИ УПМС У 2012. 

Ка ко је при ка за но у из ве шта ју о 
ра ду, рад но смо обе ле жи ли наш ма-
ли ју би леј, 15 го ди на од осни ва ња 
УМПС.

26. март 2012.
Проф. др Ја ков Ра ди шић – „Од го-

вор ност ле ка ра због не по што ва ња 
во ље па ци јен та да га опе ри ше иза-
бра ни ле кар“. Пре да ва ње је одр жа-
но у УМПС.

30–31 . март 2012.
Струч на кон фе рен ци ја у Кра гу-

јев цу у ор га ни за ци ји ЛКС и РЛК за 
цен трал ну и за пад ну Ср би ју: „Етич-
ки аспек ти кра ја жи во та“.

I – Сим по зи јум (30. март): „Етич-
ки аспек ти па ли ја тив не и ге ри ја-
триј ске не ге“;

II – Сим по зи јум (31.март): „Ле че-
ње уми ру ћих па ци је на та – етич ки 
иза зо ви, огра ни че ња и не до у ми це“. 
Пре да ва чи чла но ви УМПС.

Прим. др Та тја на Ра до са вље вић, 
ди рек тор ка ЛКС, одр жа ла је пре да-
ва ње: „Ле кар и уми ру ћи па ци јент 
– из ме ђу ме ди цин ских ин ди ка ци-
ја и па ци јен то вих же ља. Етич ки, де-
он то ло шки и прав но-ме ди цин ски 
аспек ти“, а прим. др Сла ви ца Ђу ро-
вић-Мла де но вић пре да ва ње „Етич-
ки ко декс“. 

11–12 мај. 2012.
У ор га ни за ци ји ЛКС, пра во суд не 

ака де ми је и УМПС, у хо те лу „Best 
Western M“ у Бе о гра ду, одр жа на су 
акре ди то ва на пре да ва ња у окви ру 

„Обу ке су ди ја ча сти“, ко ја су се од-
но си ла на: Кри вич ну од го вор ност 
ле ка ра; Гра ђан ско прав ну од го вор-
ност; Од нос па ци јент и ле кар; Ле-
кар ску тај ну; По сту пак пред су до-
ви ма ча сти ЛКС и РЛК. Пре да ва чи 
су би ли ди рек тор, ле ка ри и прав-
ни ци ЛКС, прав ни ци и ле ка ри РЛК, 
су ди је апе ла ци о ног су да у Бе о гра-
ду, пред став ник здрав стве не ин-
спек ци је Ми ни стар ства здра вља 
РС, а пред сед ник УМПС у свој ству 
пре да ва ча и мо де ра то ра дво днев-
ног струч ног ску па. Исти скуп је 
био при ли ка за раз ме ну ми шље-
ња, али и при каз кон крет них про-
бле ма у прак си. Та ко ђе је ука за но и 
на не до вољ но по зна ва ње ме ди цин-
ског пра ва и про пи са из обла сти 
здрав ства ме ђу су ди ја ма, адво ка-
ти ма и за штит ни ци ма па ци јен то-
вих пра ва у здрав стве ним уста но-
ва ма. Осврт на пре да ва ња одр жа на 
на овом ску пу је афир ма тив но тек-
сту ал но пред ста вљен у „Гла сни ку“, 
ли сту ЛКС („Гла сник“, ок то бар 2012, 
ИВ(14):38–40, 48–9).

28. сеп тем бар 2012.
У ор га ни за ци ји „Еурос фе ра“ аген-

ци је за кон сал тинг и ме наџ мент у 
При вред ној ко мо ри Ср би је ор га ни-
зо ван је ин струк ти ван се ми нар са 
ме ђу на род ним уче шћем: „Здрав-
стве на за шти та, пра во и људ ска 
пра ва“, под по кро ви тељ ством: Ге-
не рал ног се кре та ра Са ве та Евро пе 
Тор бјор на Ја глан да, Ми ни стар ства 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Срп ског 
ле кар ског дру штва, Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, Удру же ња за ме ди цин ско 
пра во. Уз по др шку: Здрав стве ног са-
ве та Ср би је, При вред не ко мо ре Ср-
би је, Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра Ср би-
је. Пре да ва чи су би ли: ми ни стри, 
пред сед ни ци по кро ви тељ ских ин-
сти ту ци ја, чел ни ци ко мо ра, са ве та, 
дру шта ва и удру же ња као и чла но-
ви УМПС. Прим. др Сла ви ца Ђу ро-
вић-Мла де но вић одр жа ла је пре-
да ва ње „Пра во на при ват ност и 
по вер љи вост у си сте му здрав стве не 
за шти те“; прим. др Јо ван ка Чу бри ло 
„Пра во де те та на здра вље у ак ту ел-
ној си ту а ци ји у Ср би ји“, а проф. др 
Сло бо дан Ко ва че вић го во рио је на 
те му: „Су до ви ча сти ЛКС ју че, да нас, 
су тра и ме ди цин ско пра во“.

Се ми на ру су при су ство ва ли по-
ла зни ци раз ли чи тих усме ре ња у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, ру-
ко во ди о ци кли нич ких цен та ра, 
ин сти ту та, кли ни ка, КБ цен та ра, 
оп штих и спе ци јал них бол ни ца, 
до мо ва здра вља и апо те ка, ба ња и 
при род них ле чи ли шта, за штит ни-
ка пра ва па ци је на та, као и пред-
став ни ци фар ма це ут ске ин ду стри-
је, до ба вља чи ме ди цин ске опре ме 
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и екс пер ти за људ ска пра ва, пред-
став ни ци пра во суд ног си сте ма, 
ци вил них дру штва и ор га ни за ци ја 
па ци је на та, ин фор ма ти ча ри, на уч-
ни ци и дру ги ко ји же ле да уче ству-
ју у кре и ра њу нај но ви јих трен до-
ва у мул ти ди сци пли нар ном све ту 
здрав ства. 

25. ок то бар 2012.
Проф. др Ја ков Ра ди шић одр жао је 

пре да ва ње у УМПС „Ду жност ле ка-
ра да оба ве сти па ци јен та о ри зи ци-
ма пред ло же не ме ди цин ске ме ре“

12–17. де цем бар 2012.
Др Ве сна Клајн-Та тић „Ис пу ње-

ње етич ких зах те ва као усло ва за 
прав ну до пу сти вост би о ме ди цин-
ских ис тра жи ва ња и кли нич ких 
огле да на љу ди ма“. 

Те мат ски на слов, од но сно струч-
ни рад је био увр штен у се си ју „Пра-
во на здра вље“ Ко па о нич ке шко ле 
при род ног пра ва.

Кра јем про шле го ди не, цир ку лар-
ним пи смом, оба ве ште ни су ува-
же ни чла но ви УМПС, елек трон-
ском по штом да на е-ма ил адре су 
predsednik.umps@gmail.com, или 
пак на по штан ску адре су УМПС 
по ша љу сво је пред ло ге те ма за 
струч не са стан ка УМПС, од но сно 
пре да ва ња ко ја би одр жа ли у ци-
љу ре а ли за ци је пла на и про гра ма 
ра да УМПС у 2013. го ди ни. Ре а ли за-
ци ја тог пред ло га (ко ји су по је ди-

ни чла но ви УМПС са за до вољ ством 
при хва ти ли) би ће по ка за тељ на ших 
ак тив но сти, во ље и же ље да кроз 
кон ти ну и ра ну еду ка ци ју као зна-
чај ну де лат ност уна пре ђу је мо и по-
пу ла ри ше мо ме ди цин ско пра во на 
овим на шим про сто ри ма. 

Еду ка ци ја је на ме ње на за ин те-
ре со ва ним при пад ни ци ма здрав-
стве них стру ка, чла но ви ма и оста-
ли ма као и сви ма они ма на ко је се 
од но се или ко ји при ме њу ју у прак-
си здрав стве не за шти те од ре ђе-
не прав не про пи се или пак пра-
ви ла ме ди цин ског ста ле жа (ле кар, 
здрав стве но осо бље, фар ма це у ти, 
прав ни ци и др).

Члан ство УМПС (107 е-ма ил адре-
са и 89 по штан ских адре са) је зна ча-
јан сег мент, јер, пре све га у су штин-
ском сми слу, пред ста вља про мо те ре 
на шег удру же ња, од но сно до при но-
си уте ме ље њу ме ди цин ског пра ва 
код нас, те у окви ру пла на ра да у 
2013-ој го ди ни же ли мо њи хо ву зна-
чај ни ју ак тив ност, ка ко у пред ла га-
њу те мат ских на сло ва ко ји су део 
на ше ствар но сти, а пред сед ни штво 
као но си лац и за го вор ник у бу дућ-
но сти ка да то бу де по треб но, спрем-
но апли ци ра пред ло ге и за кључ ке 
на мул ти ди сци пли нар ним те мат-
ским ску по ви ма.

УМПС је у окви ру КМЕ пред ло жио 
Здрав стве ном са ве ту Ср би је сле де-
ћа пре да ва ња за акре ди та ци ју (ја-
ну ар 2013.):

Др Ве сна Клајн-Та тић: „Ме ди-
цин ски трет ман озбиљ но де мент-
ног па ци јен та – ме ди цин ско-етич-
ки и прав ни при ступ“

Проф. др Ја ков Ра ди шић: „Од го-
вор ност ле ка ра због по гре шне ле-
кар ске ди јаг но зе и не пред у зи ма ња 
по треб них ди јаг но стич ких ме ра“

Прим. др Сне жа на Ку зма но вић: 
„При нуд но ле че ње“.

Има ју ћи у ви ду да се јав ни по-
зив од стра не Здрав стве ног са ве та 
Ср би је об ја вљу је че ти ри пу та го ди-
шње (ја ну ар, април, јул, ок то бар), а 
ва лид ност (тра ја ње) акре ди та ци је 
је уну тар јед не го ди не од одо бре не 
акре ди та ци је (да тум акре ди та ци-
је), пред ло же на су ова три на пред 
на ве де на пре да ва ња.

Та ко ђе, ци ти ра мо и дру ге на сло-
ве те ма и пре да ва че ко ји за вред њу-
ју сво ју пре зен та ци ју у сми слу сво је 
ак ту ел но сти као акре ди то ва на или 
не а кре ди то ва на пре да ва ња:

Др Ве сна Клајн-Та тић: „При ста нак 
ин фор ми са ног па ци јен та на уче-
шће у на су мич но кон тро ли са ним 
кли нич ким огле ди ма“; др Ве сна 
Клајн-Та тић: „Ис пу ње ње етич ких 
зах те ва као прет по став ке за прав ну 
до пу сти вост би о ме ди цин ских ис-
тра жи ва ња и кли нич ких огле да на 
љу ди ма“; проф. др Ја ков Ра ди шић: 
„Од го вор ност ле ка ра да ис по шту је 
во љу па ци јен та да га опе ри ше иза-
бра ни ле кар“, проф. др Ја ков Ра ди-
шић: „Ду жност ле ка ра да оба ве сти 
па ци јен та о ри зи ци ма пред ло же не 
ме ди цин ске ме ре“; прим. др Сла ви-
ца Ђу ро вић-Мла де но вић: „По сре-
до ва ње – ме ди ја ци ја као вид ко му-
ни ка ци је из ме ђу су про ста вље них 
стра на“; прим. др Сла ви ца Ђу ро вић-
Мла де но вић: „Етич ки аспек ти кра ја 
жи во та“; проф. др Сло бо дан Ко ва че-
вић: „Су до ви ча сти ЛКС, ди сци плин-
ска од го вор ност ле ка ра (на ша ис ку-
ства) и ме ди цин ско пра во“; проф. др 
Сло бо дан Ко ва че вић: „Суд ско ме ди-
цин ско ве шта че ње“.

На ша ак тив ност у про те клих 15 
го ди на, као и ду го го ди шњи рад 
еми нент них струч ња ка за област 
Ме ди цин ског пра ва ко ји је прет-
хо дио осни ва њу УМПС у Цен тру 
за прав на ис тра жи ва ња Ин сти ту та 
дру штве них на у ка у Бе о гра ду су, без 
ла жне скром но сти, до бар основ за 
бу дућ ност УМПС као јед не по кре-
тач ке сна ге у ци љу уна пре ђе ња на-
у ке и прак се ме ди цин ског пра ва на 
овим на шим про сто ри ма.

Не ки од зна чај ни јих ре зул та та су:

–  Скуп о ле кар ској ди јаг но зи као 
ме ди цин ском и прав ном про-
бле му

–  Три би не по здрав стве ним уста-
но ва ма

– На црт ко дек са ле кар ске ети ке

Представници ЛКС на Светском конгресу 
медицинског права у Загребу 2010.
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–  Про је кат По моћ па ци јен ти ма у 
оства ри ва њу њи хо вих пра ва

–  Уво ђе ње пред ме та ме ди цин ско 
пра во у на став ни про грам јед-
ног фа кул те та

–  Пр ви уџ бе ник ме ди цин ског 
пра ва у ре ги о ну

–  Уче шће и при сут ност име на 
Удру же ња у Свет ском удру же-
њу за ме ди цин ско пра во, у ба-
си про гра ма UNESCO-а Оде ље-
ње за на у ку и ети ку, и уче шће на 
ре ги о нал ним ску по ви ма

–  Пр ви док то рат и ма ги сте ри јум 
и да љи рад са сту ден ти ма и спе-
ци ја ли зан ти ма

–  По зив за кон ти ну и ра ну еду ка-
ци ју ле ка ра и еду ка ци ју су ди ја

–  Не ко ли ко мо но гра фи ја из ове 
обла сти

–  Уво ђе ње Ме ди цин ског пра ва, 
као оп ци о ног пред ме та Прав-
ног фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду

–  Уво ђе ње Ме ди цин ског пра ва у 
окви ру по сле ди плом ских сту-
ди ја на Ме ди цин ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја ле ка ра 
ЛКС, ле ка ра су ди ја су до ва ча сти, 
прав ни ка ЛКС и ре ги о нал них ле-
кар ских ко мо ра, чла но ва сто ма то-
ло шке, фар ма це ут ске, ко мо ре би о-
хе ми ча ра, ко мо ре ме ди цин ских 
се ста ра и здрав стве них тех ни ча-
ра, здрав стве них ин спек то ра Ми-
ни стар ства здра вља, пу бли ко ва ње 
струч них и на уч них до стиг ну ћа 
у струч но-ин фор ма тив ном ли сту 
„Гла сник“ ЛКС. 

И на кра ју, те мат ски про грам ра-
да ко ји је де ли мич но ре а ли зо ван, 
али ће, има ју ћи у ви ду ак ту ел ност 
и ком плек сност те мат ских је ди ни-
ца, би ти у бу дућ но сти пу тем пи са-
не ре чи или пре да ва ња пре зен то-

ван у ча со пи си ма, на ску по ви ма, 
три би на ма: 

Ме ди цин ско пра во и ме ди цин ска 
ети ка; Прав на ре гу ла ти ва о здрав-
стве ној за шти ти ста нов ни штва; 
Пре вен тив на здрав стве на за шти та 
и здрав стве но про све ћи ва ње; При-
ста нак па ци јен та на ме ди цин ску 
ин тер вен ци ју; Ле кар ска гре шка и 
од го вор ност; Узроч ност ле кар ске 
гре шке као услов од го вор но сти; До-
пинг и ма ни пу ла ци ја чо ве ко вом 
спо соб но шћу; Нај но ви ја схва та ња 
о еута на зи ји; Пре на тал на ди јаг но-
сти ка и пре на тал на ште та; Од го вор-
ност за ште ту због не же ље ног ро-
ђе ња де те та; Мо же ли се крв узе та 
од па ци јен та упо тре би ти у би ло ко-
је свр хе и без па ци јен то вог зна ња; 
Пра во не ро ђе ног де те та на на кна ду 
ште те иза зва не шо ком ње го ве мај-
ке; Са мо у би ство: фи ло зоф ски, етич-
ки и прав ни про бле ми. //

ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ – ИН СТИ ТУТ ЗА ОР ТО ПЕД СКО- 
-ХИ РУР ШКЕ БО ЛЕ СТИ „БА ЊИ ЦА“ – НЕ КАД И САД

АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА 
– ПО ТВР ДА НАЈ ВИ ШЕГ 
КВА ЛИ ТЕ ТА
// ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ ПРЕ ДА НОМ РА ДУ ОСНИ ВА ЧА, ДИ РЕК ТО РА, ЛЕ КА РА 
И МЕ ДИ ЦИН СКОГ ОСО БЉА, ИН СТИ ТУТ УС ПЕО ДА СЕ ПО ЗИ ЦИ О НИ РА 
У САМ ВРХ ОР ТО ПЕД СКЕ ХИ РУР ГИ ЈЕ У РЕ ГИ О НУ //

Пи ше: 
прим. др Ве сна 

јо ва но вић

Н
е по сред но на кон 
за вр шет ка Дру-
гог свет ског ра та, 
да ле ко од гра да, 

за по че ла је на ба њич ком 
бр ду град ња објек та гран-
ди о зних ди мен зи ја за та-
да шње усло ве, ко ји је тре-
ба ло да на кон за вр шет ка слу жи за 
опо ра вак бо ра ца и ра ње ни ка. Због 
не до стат ка сред ста ва ра до ви су пре-

ста ли и обје кат је кон-
зер ви ран. Кра јем 50-
тих го ди на про шлог 
ве ка, та да шња ми ни-
стар ка здра вља Ца на 
Ба бо вић по кре ће ини-
ци ја ти ву да се за по че та 
град ња на ста ви, али да 
се из вр ши про ме на на-
ме не. До не та је од лу ка 
о град њи Спе ци јал не 
бол ни це за деч ју па ра-
ли зу и ко шта но-зглоб-

ну ту бер ку ло зу. Го ди на ма је обје кат 
зи дан, као је дан од нај мо дер ни јих 
за то вре ме. Од лу че но је, да та да 

млад и на по чет ку сво је ка ри је ре, 
аси стент Бран ко Ра ду ло вић по ста-
не управ ник бол ни це у на ста ја њу. 
Др Ра ду ло вић је сво јим пре да ним 
ра дом, енер ги јим и зна њем ус пео 
да тај ам би ци о зни про је кат до ве де 
до за вр шет ка. Бол ни ца је са зи да на 
и опре мље на, уре ђен је ве ле ле пан 
парк око бол ни це. За ма ле бо ле сни-
ке у дво ри шту згра де на пра вљен је 
и зоо врт. Зва нич но је по че ла да ра-
ди 1. ју ла 1961. го ди не.

Кроз по след ње де це ни је про шлог 
ве ка бол ни ца је од ра ста ла и ме ња-
ла сво ју на ме ну и на зив. Већ од 11. 
де цем бра 1963, Спе ци јал на бол ни-
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ца за ко шта но-зглоб ну ту бер ку ло зу 
и де чи ју па ра ли зу по ста је на став-
но-на уч на ба за Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду на Ка те дри за 
хи рур ги ју. Од 1964. го ди не бол ни-
ца до би ја на зив Спе ци јал на ор то-
пед ска бол ни ца „Ба њи ца“. Од 1969. 
го ди не бол ни ца је укљу че на у рад 
хит не слу жбе за збри ња ва ње свих 
по вре да ко шта но-зглоб ног си сте-
ма и то по не дељ ком и че тврт ком 
што је до да на шњег да на за др жа-
но. У по след њој де це ни ји про шлог 
ве ка, а за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју 
док то ра на у ка, струч них са рад ни-
ка и на став ни ка уни вер зи те та ко ји 
су у бол ни ци ра ди ли, бол ни ца пре-
ра ста у Ин сти тут за ор то пед ско-хи-
рур шке бо ле сти „Ба њи ца“.

ИОХБ „Ба њи ца“ је за хва љу ју ћи 
пре да ном ра ду ње них осни ва ча, 
ди рек то ра, док то ра и ме ди цин ског 
осо бља ус пео да се по зи ци о ни ра у 
сам врх ор то пед ске хи рур ги је у ре-
ги о ну и да кроз де це ни је бу де узор 
и по др шка ор то пе ди ма ши ром Ср-
би је и Ју го сла ви је. Ор га ни за ци ја по 
оде ље њи ма се ме ња ла, али већ де-
це ни ја ма по кри ва прак тич но сву 
ор то пед ско тра у ма то ло шку па то-
ло ги ју. 

Је дин ствен 
Спи нал ни цен тар

Рад је ор га ни зо ван по оде ље њи-
ма: опе ра ци о ни блок, слу жба ане-
сте зи је, слу жба за јед нич ких ме-
ди цин ских и не ме ди цин ских 
де лат но сти, по ли кли нич ка слу жба, 
два на ест оде ље ња ко ја се ба ве нај-
ра зли чи ти јом па то ло ги јом и Спи-
нал ни цен тар. Спи нал ни цен тар је-
дин ствен је у на шој зе мљи по то ме 
што се већ де це ни ја ма у ње му сва-

ко днев но то ком 24 ча са збри ња ва ју 
хит ни су ча је ви из зе мље и ре ги о на 
са по вре да ма и обо ље њи ма кич ме-
ног сту ба.

У Ин сти ту ту се успе шно ле че па-
ци јен ти од нај ра ни јег уз ра ста до 
ге ри ја триј ске по пу ла ци је. Опе ра-
ци је уград ње ве штач ких згло бо ва 
ку ка, ко ле на и ра ме на - хи рур шка 
су сва ко дне ви ца. Ре ин тер вен та ало-
ар тро пла стич на хи рур ги ја, опе ра-
ци је де фор ми те та сто па ла, ле че ње 
ко шта них ту мо ра као и ле че ње псе-
у до ар тро за, сеп тич них псе у до ар-
тро за, пре ло ма са ве ли ким де фек-
ти ма тки ва, ле че ње кон ге ни тал них 
ано ма ли ја ме то дом по Или за ро ву, 
опе ра ци је су по ко ји ма је „Ба њи-
ца„пре по зна тљи ва у струч ној и ши-
рој јав но сти. Ко шта на тран сплан та-
ци ја и бан ка ко сти ју не што је чи ме 
се „Ба њи ца“ по но си ла у дру гој по-
ло ви ни про шлог ве ка, а да нас, на-
кон де це ни је па у зе, у Ин сти ту ту се 
по но во ра де опе ра ци је тран сплан-

та ци је ка да ве рич них ко шта них гре-
фо на код он ко ло шких па ци је на та.

То ком про шле го ди не за вр ше на 
је ве ли ка ре кон струк ци ја по ли кли-
нич ког де ла, ин тен зив не те ра пи је 
и де ла опе ра ци о ног бло ка, у ко ју је 
уло же но 68 ми ли о на ди на ра, што 
ће умно го ме до при не ти ве ћем за-
до вољ ству ка ко па ци је на та, та ко и 
за по сле них у Ин сти ту ту. Ти ме су, 
пре ма ре чи ма проф. др Сло бо да на 
Слав ко ви ћа, ство ре ни пред у сло ви 
да се па ци јен ти ле че пре ма европ-
ским стан дар ди ма.

Сер ти фи кат
о акре ди та ци ји

За хва љу ју ћи огром ној пре да но-
сти и по жр тво ва ном тру ду ме наџ-
мен та и свих за по сле них, кра јем 
про шле го ди не за вр шен је ци клус 
акре ди та ци је уста но ве и Ин сту тут 
је до био, од Ко ми си је за акре ди та-
ци ју, акре ди та ци ју на три го ди не. У 
мно гим ве о ма бит ним сег мен ти ма 
ра да од ко ми си је су до би је не нај по-
зи тив ни је оце не.

Ин сти тут за ор то пед ско-хи рур-
шке бо ле сти „Ба њи ца“ пр ва је акре-
ди то ва на ор то пед ска уста но ва у 
Ср би ји, што је по твр да да спро во-
ди здрав стве ну за шти ту у скла ду са 
са вре ме ним ме ди цин ским до стиг-
ну ћи ма, струч ним про то ко ли ма и 
да за до во ља ва све про фе си о нал не 
стан дар де. Ди рек то ру Ин сти ту та 
„Ба њи ца“, проф. др Сло бо да ну Слав-
ко ви ћу, сер ти фи кат о акре ди та ци ји 
уру чи ла је др Сне жа на Ма нић, ди-
рек тор ка Аген ци је за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва. Ин сти тут за 
ор то пед ско-хи рур шке бо ле сти „Ба-
њи ца“ акре ди то ван је на пе ри од од 
три го ди не.

До де лом тог сер ти фи ка та, Ин-
сти тут је сте као ста тус акре ди то-
ва не уста но ве тер ци јар ног ни воа 
ко ја пру жа услу ге из до ме на ор то-
пе ди је и ко шта но зглоб не тра у ма то-
ло ги је, кроз до сти за ње мак си мал-
ног ни воа струч но сти и ква ли те та 
у пру же ним услу га ма и по све ће но-
сти зах те ви ма ко ри сни ка. Уво ђе-
ње стан дар да и ме ри ла за про це ну 
ква ли те та, до ка зу је да уста но ве ко-
је су акре ди та ци ју до би ле на те ме-
љу струч них про це на Аген ци је за 
акре ди та ци ју по сти жу бо ље ре зул-
та те у ра ду и бо ле сни ци ма да ју ве-
ћу си гур ност у ква ли тет ис хо да њи-
хо вог ле че ња.

Ин сти тут „Ба њи ца“ је пр ва уста-
но ва тер ци јар ног ни воа ко ја је пре-
по зна ла по тре бу за уво ђе њем стан-
дар да, па је на сво ју ини ци ја ти ву 
по кре ну ла овај про цес ко ји је тра-
јао го ди ну да на, а об у хва тио је све 
фа зе, по чев од де фи ни са ња и при-
пре ма акре ди та ци о них ти мо ва, 

Ми ни стар ка здра вља са ди рек то ром ин сти ту та оби ла зи ре но ви ра но 
оде ље ње ин тен зив не не ге

ПРо ШЛЕ го Ди НЕ оКо 
7.000 оПЕ Ра Ци ја

у Ин сти ту ту за ор то пед ско хи рур-
шке бо ле сти Ба њи ца то ком 2012. го ди-
не, упр кос ра до ви ма у две опе ра ци о-
не са ле, ура ђе но је око 7.000 опе ра ци ја. 
у 2011. го ди ни оба вље но је го то во тре-
ћи ну ви ше опе ра тив них за хва та. у 
окви ру ам бу лант но-по ли кли нич ке 
де лат но сти пре гле да но је око 90.000 
па ци је на та, у окви ру ре дов ног ам бу-
лант ног ра да и у ам бу лан та ма хит не 
слу жбе.
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про це не до стиг ну тог ни воа и уса-
гла ша ва ња са де фи ни са ним стан-
дар ди ма, утвр ђи ва ња и при ку пља-
ња до ка за, до фа зе са мо о це њи ва ња 
и оце њи ва ња од стра не спољ них 
оце њи ва ча.

„Овај ре зул тат део је план ских ак-
тив но сти ко је си стем ски спро во ди-
мо. Акре ди та ци јом на ше уста но ве 
по твр ђу је мо још јед ном сво ју ре фе-
рент ну уло гу у здрав стве ном си сте-
му Ср би је и ли дер ско ме сто у зе мљи 
и ре ги о ну у обла сти ор то пед ске хи-
рур ги је и тра у ма то ло ги је му ску ло-
ске лет ног си сте ма“, ка же проф. др 
Сло бо дан Слав ко вић, ди рек тор Ин-
сти ту та „Ба њи ца“.

Акре ди та ци ја је по сту пак оце-
њи ва ња ква ли те та ра да здрав стве-
не уста но ве, на осно ву при ме не 
оп ти мал ног ни воа стан дар да ра да 
здрав стве не уста но ве у од ре ђе ним 
обла сти ма здрав стве не за шти те. То-
ком уса гла ша ва ња са де фи ни са ним 
стан дар ди ма и кри те ри ју ми ма, у 
ко ме су уче ство ва ли сви за по сле-
ни, ура ђен је ве ли ки број раз ли-
чи тих про це ду ра, ажу ри ра но мно-
штво упут ста ва, во ди ча и про то ко ла 
и при пре мљен ве ли ки број до ка за 
за ис пу ње ност кри те ри ју ма у окви-
ру де фи ни са них стан дар да.

Стан дар ди и кри те ри ју ми су при-
ме ње ни у свим обла сти ма по чев 
од пр вог кон так та то ком при је ма и 
три ја же па ци је на та до ста ци о нар-
ног ле че ња и от пу ста или упу ћи ва-
ња у дру гу здрав стве ну уста но ву.

Тим про це ду ра ма по себ но је 
обез бе ђе но уна пре ђе ње ква ли те та 
ра да, уна пре ђе ње без бед но сти па-
ци је на та и пре вен ци ја не же ље них 
до га ђа ја у уста но ви, а ство ре ни су 
усло ви и за без бед ни ји рад и ве ће 
за до вољ ство, ка ко па ци је на та, та ко 
и за по сле них.

Упр кос по сто ја њу ни за про бле ма 
са ко ји ма се све здрав стве не уста но-
ве су о ча ва ју по след њих де це ни ја у 
на шој зе мљи Ин сти ту за ор то пед ско 
хи рур шке бо ле сти „Ба њи ца“ је ус пе ло 
да оста не ли дер у зе мљи и окру же њу 
и да сво јим по сто ја њем и ра дом да 

ве ли ки до при нос и у на став но-на уч-
ном и у ор то пед ско-хи рур шком ра ду, 
тру де ћи се да не пре кид ном еду ка ци-
јом ка дро ва и при ме ном нај са вре ме-
ни је тех но ло ги је и им план та та пру-
жи нај бо ље свим па ци јен ти ма ко ји 
се ле че у Ин сти ту ту. //

IN ME MO RI AM

Проф. др Зо ран Ву ка ши но вић 
(1959–2013)

По чет ком фе бру а ра 2013. го ди не 
срп ска ме ди ци на из гу би ла је јед ног од 
нај бо љих ле ка ра. Проф. др Зо ран Ву ка-
ши но вић ро ђен је 12. ју ла 1959. го ди не 
у по ро ди ци углед них бе о град ских ин-
те лек ту а ла ца, ма да је се бе че сто во лео 
да на зи ва ва љев цем.

увек нај бо љи ђак, нај бо љи сту дент, 
са про сеч ном оце ном 9,85, ди пло ми-
рао је пр ви у сво јој ге не ра ци ји. ве о ма 
бр зо, на кон за вр шет ка сту ди ја по чи-
ње да ра ди у Ин сти ту ту за ор то пед-
ско хи рур шке бо ле сти „Ба њи ца“, ко ју 
је сма трао сво јом дру гом ку ћом. Ма-
ги стри рао је и док то ри рао у нај кра ћем 
мо гу ћем ро ку и по стао на став ник на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та. Био је бес крај но пре дан 
по слу, ка ко на став ном, та ко и хи рур-
шком.

Об ја вио је 27 књи га и мо но гра фи ја, 
од ко јих су не ке по ста ле не из о став ни 
уџ бе ни ци у це лом ре ги о ну, као и 344 
струч на ра да у пре сти жним ме ди цин-
ским ча со пи си ма. Ми ну зи о зан и вешт 
хи рург, у ИОХБ „Ба њи ца“ увео је као 
ру тин ску опе ра ци ју јед ну од нај зах-
тев ни јих за хва та на ку ку тзв. три плу 

осте о то ми ју кар ли це. Свет ски екс перт 
за област де чи је ор то пе ди је, био је не-
жан и бри жан ро ди тељ и су пруг. Сви 
ми ко ји смо га по зна ва ли или има ли 
част и сре ћу да бу де мо ње го ве са рад-
ни ци и при ја те љи, осе ћа мо бес крај ну 
пра зни ну на кон ње го вог од ла ска.

Не ка му је веч на сла ва.

опе ра ци о на са ла ин тен зив на не га
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ПРО ПИ СИ – НО ВИ ПРА ВИЛ НИК О СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА 
ИЛИ СА МО ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СТА РОГ

ИЗ МЕ ЂУ ОЧЕ КИ ВА ЊА 
И СТВАР НО СТИ
// ЈА ЧА ЊУ ЛАН ЦА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ УСА ВР ША ВА ЊА ДО ПРИ НЕ ЛО 
БИ УВО ЂЕ ЊЕ „КА РИ КА КО ЈЕ НЕ ДО СТА ЈУ“ – НА ЦИ О НАЛ НОГ ОД БО РА 
ЗА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ, ВО ДИ ТЕ ЉА ПРО ГРА МА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ, 
ГЛАВ НОГ МЕН ТО РА И МЕН ТО РА – СА ТАЧ НО ОД РЕ ЂЕ НИМ 
УЛО ГА МА И ОБА ВЕ ЗА МА //

Пи ше: др Ми лан Си мић

Д
ве го ди не на кон 
по ја ве Пра вил ни-
ка о спе ци ја ли за-
ци ја ма, по ја вио се 

ових да на но ви Пра вил-
ник о спе ци ја ли за ци ја-
ма. Искре но се на дам да 
је то по след њи пут да Ле-
кар ска ко мо ра не уче ству-
је у из ра ди та ко ва жног до ку мен та, 
јер пред ства ља ста во ве и ис ку ства 
стру ке. Циљ мог члан ка је да вас 
оба ве стим о ње го вом са др жа ју, али 
и да скре нем па жњу на не ке ства-
ри ко је ни су на шле ме сто у овом, а 
на дам се да ће због свих нас на ћи 
ме сто у не ком но вом пра вил ни ку. С 
об зи ром на то да се на зив но ра ди о 
но вом пра вил ни ку, а не о из ме на ма 
и до пу на ма ста рог, оче ки вао сам да 
се ра ди о но вом при сту пу и пот пу но 
но вом тек сту. На жа лост, као што ће-
те из тек ста ко ји сле ди ви де ти, ра ди 
се углав ном о из ме на ма и до пу на-
ма прет ход ног пра вил ни ка. 

Вр ста и тра ја ње 
спе ци ја ли за ци ја

Не у ро хи рур ги ја и кар ди о хи рур-
ги ја тра ју шест го ди на. Ин тер на 
ме ди ци на оп шта хи рур ги ја, аб до-
мин лна хи рур ги ја, ва ску лар на хи-
рур ги ја, груд на хи рур ги ја, ор то пед-
ска хи рур ги ја и тра у ма то ло ги ја, 
деч ја хи рур ги ја, пла стич на хи рур-
ги ја, мак си ло фа ци јал на хи рир ги ја, 
уро ло ги ја, ур гент на ме ди ци на тра-
ју пет го ди на.

Ин тер ни стич ка он ко ло ги ја, ин-
фек то ло ги ја, пе ди ја три ја, не у ро-

ло ги ја, пси хи ја три-
ја, деч ја не у ро ло ги ја, 
деч ја и адо ле сцент-
на пси хи ја три ја, ги-
не ко ло ги ја и аку шер-
ство, ане сте зи о ло ги ја, 
ото ри но ла рин го ло-
ги ја, оф тал мо ло ги ја, 
дер ма то ве не ро ло ги ја 
фи зи кал на ме ди ци-
на, оп шта ме ди ци на, 
ме ди ци на ра да, ра ди-
о ло ги ја, ра ди ја ци о на 

он ко ло ги ја, ну кле ар на ме ди ци на, 
па то ло ги ја, суд ска ме ди ци на, ме-
ди цин ска ми кро би о ло ги ја, кли нич-
ка би о хе ми ја, кли нич ка фар на ко-
ло ги ја, ла ба ра то риј ска ме ди ци на 
- тра ју че ти ри го ди не.

Иму но ло ги ја, хи ги је на, епи де ми-
ло ги ја, со ци јал на ме ди ци на, спорт-
ска ме ди ци на, тран сфу зиј ска ме ди-
ци на и ва зду хо плов на ме ди ци на 
тра ју три го ди не.

Ужих спе ци ја ли за ци ја има 51 и 
тра ју по 12 ме се ци.

Про гра ми ма спе ци ја ли за ци ја 
утвр ђен је обим, са др жај и план 
на ста ве ко ја је по де ље на на те о-
риј ску и прак тич ну, као и обим са-
др жај и план прак тич ног струч ног 
ра да, али исто та ко и про грам план 
и са др жај зна ња и ве шти на ко је се 
сти чу. По ја ва прак тич ног и струч-
ног ра да зна ња и ве шти на је не што 
што ће, по мом уве ре њу, знат но до-
при не ти уна пре ђе њу струч но сти 
на ших бу ду ћих спе ци ја ли ста.

Сва ка ко да сва ки по је ди нач ни 
про грам спе ци ја ли за ци је сво јим 
оби мом пре ва зи ла зи обим овог тек-
ста, а да ја ни сам стру чан да о њи-
ма пи шем. Искре но се на дам да су 
про гра ми спе ци ја ли за ци ја у скла ду 
са про гра ми ма ко ји ва же у Евро пи, 

јер ће са мо та кве спе ци ја ли за ци је 
омо гу ћи ти ко ле га ма да и фор мал-
но бу ду на истом ни воу са ко ле га ма 
из Евро пе у сва ком по гле ду. Спе ци-
ја ли стич ки стаж за по чи ње да ном 
упи са на фа кул тет и оба вља се под 
над зо ром мен то ра ко га од ре ди фа-
кул тет.

Ме сто оба вља ња 
спе ци ја ли стич ког ста жа

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба-
вља на од го ва ра ју ћем фа кул те ту, 
здрав стве ној уста но ви или при ват-
ној прак си ко ја ис пу ња ва усло ве: – 
да има нај ма ње дво је спе ци ја ли ста 
од го ва ра ју ће спе ци јал но сти са пет 
го ди на рад ног ис ку ства;– да на јед-
ног спе ци ја ли сту не ма ви ше од два 
спе ци ја ли зан та. То ће обез бе ди ти 
ква ли тет ни ји пре нос зна ња и ве-
шти на са мен то ра на спе ци ја ли зан-
та;– да има оде ље ње од го ва ра ју ће 
спе ци јал но сти у ко ји ма се у ре дов-
ном ра ду оба вља ве ћи на про це ду-
ра пред ви ђе них про гра мом спе ци-
ја ли за ци је. Не ма, да кле, еду ка ци је 
та мо где се ру тин ски не оба вља ју 
про це ду ре из про гра ма;– да има, 
али и да спро во ди, план струч ног 
уса вр ша ва ња. Сва ка ко ће те се сло-
жи ти да мен то ри, тј. они ко ји еду ку-
ју дру ге, и са ми мо ра ју да се стал но 
еду ку ју;– да има ју струч ну би бли о-
те ку и да су прет пла ће не на до би-
ја ње на уч них и струч них ча со пи-
са и пу бли ка ци ја. Ве о ма је бит но 
за бу ду ће спе ци ја ли зан те да има ју 
где да се упо зна ју са ли те ра ту ром и 
стру ком, а да не ју ре по ин тер не ту 
где им је у ве ћи ни слу ча је ва за бра-
њен при ступ књи га ма и ча со пи си-
ма у пу ном оби му, али и за мен то ре, 
ка ко у по гле ду соп стве не еду ка ци-
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је, та ко и пра ће ња са вре ме них то-
ко ва.

Спе ци ја ли зант има оба ве зу да, по 
пред ло гу мен то ра, нај ма ње по ло-
ви ну ста жа про ве де на кли ни ка ма 
не ког уни вер зет ског цен тра, а мо же 
по пред ло гу мен то ра да део ста жа у 
тра ја њу до три ме се ца оба ви у не кој 
дру гој уста но ви ко ја је у ран гу тер-
ци јар не здрав стве не уста но ве.

Спе ци ја ли стич ки ис пит

По за вр ше ном ста жу под но си се 
при ја ва за по ла га ње и при ла же се 
спе ци ја ли стич ки ис пит. Ис пит се 
са сто ји из три де ла:

1. Те ста ко ји има од 15 до 20 пи-
та ња ко ја се на ла зе у бан ци пи та-
ња. Да би по ло жио спе ци ја ли зант 
мо ра тач но од го во ри ти на нај ма-

ње 60 од сто;
2. Прак тич ног де ла, ко ји се по ла-

же на сам дан ис пи та.
3. Усме ног де ла - код ко га чла но-

ви ко ми си је по је ди нач но оце њу ју 
од го во ре на сва ко пи та ње и кан ди-
дат је по ло жио ако оства ри про сеч-
ну оце ну шест.

Ис пит на ко ми си ја се са сто ји 
пред сед ни ка и нај ма ње два чла на, 
а сви мо ра да бу ду на став ни ци фа-
кул те та, и од го ва ра ју ћег бро ја за ме-
ни ка. Ис пит не ко ми си је се обра зу-
ју на сва ком фа кул те ту. Рок у ко ме 
спе ци ја ли зант мо же при сту пи ти 
по ла га њу ис пи та је шест ме се ци 
по сле сти ца ња усло ва за по ла га ње. 
Вре ме тра ја ње усло ва пред ви ђе них 
за ко ном о ра ду за ко је је утвр ђе но 
ми ро ва ње рад ног од но са не ра чу-
на се у рок за сти ца ње усло ва за по-
ла га ње ис пи та. За вре ме од су ство-

ва ња са ра да из раз ло га утвр ђе них 
за ко ном (бо ло ва ње ду же од шест 
ме се ци, труд но ћа, ком пли ка ци је 
ве за не за одр жа ва ње труд но ће, од-
су ство ра ди не ге бо ле сног де те та), 
рок за сти ца ње усло ва ра чу на се од 
ис те ка од су тво ва ња са ра да по тим 
осно ва ма. Уко ли ко спе ци ја ли зант 
не по ло жи ис пит, мо же га по ла га-
ти у ро ко ви ма ко ји ни су кра ћи од 
шест ме се ци.

При зна ва ње 
спе ци ја ли стич ког ста жа

Уко ли ко је спе ци ја ли зант пре од-
бо ре ња спе ци ја ли за ци је про вео на 
ра ду од ре ђе но вре ме у здрав стве-
ној уста но ви, Ми ни стар ство здра-
вља на ње гов зах тев и на пред лог 
фа кул те та мо же при зна ти то вре-

ме у спе ци ја ли стич ки стаж нај ду-
же до шест ме се ци, под сле де ћим 
усло ви ма: да уста но ва у ко јој је про-
вео на ра ду од ре ђе но вре ме ис пу-
ња ва усло ве ко је су ду жне да ис-
пу не уста но ве у ко ји ма се оба вља 
сеп ци ја ли за ци ја; ако се у тој уста-
но ви оба вља ју по ступ ци и са др жа ји 
ко ји су пред ви ђе ни про гра мом спе-
ци ја ли за ци је; ако спе ци ја ли за ци-
ја тра је че ти ри и ви ше го ди на; ако 
је здрав стве ни рад ник у тој уста но-
ви оба вљао здрав стве ну де лат ност 
ду же од две го ди не по по ло же ном 
струч ном ис пи ту.

Из у зе так су, на рав но, де фи ци тар-
не гра не у ко ји ма се ле кар мо же 
упу ти ти на спе ци ја ли за ци ју по сле 
за вр ше ног при прав нич ког ста жа и 
по ло же ног струч ног ис пи та.

Спе ци ја ли зан ти ко ји су за по че ли 
спе ци ја ли стич ки стаж пре сту па ња 

на сна гу пра вил ни ка, уко ли ко спе-
ци ја ли за ци ја тра је ду же од че ти ри 
го ди не стаж оба вља ју по од ред ба-
ма овог пра вил ни ка. 

Че га не ма у пра вил ни ку, 
а тре ба ло би да бу де

Да бих од го во рио на то пи та ње 
по слу жио сам се Пра вил ни ком о 
спе ци ја ли стич ком уса вр ша ва њу 
док то ра ме ди ци не и то из два раз-
ло га: пр во, за то што је у скла ду са 
европ ским про пи си ма; дру го, за то 
што је на је зи ку ко ји нај бо ље раз-
у мем.

1. Ја сна упут ства за све уче сни-
ке у спе ци ја ли стич ком уса вр ша ва-
њу из ме ђу ми ни стар ства здра вља, 
са јед не, и спе ци ја ли зан та, с дру-
ге стра не.

Код Хр ва та по сто ји На ци о нал но 
по ве ре ни штво за спе ци ја ли стич ко 
уса вр ша ва ње. За ду же но је за про-
ве ру, про це ну уна пре ђе ња ква ли те-
та спе ци ја ли стич ког уса вр ша ва ња. 
Оно над зи ре уса вр ша ва ње док то ра, 
по ста вља др жав не стан дар де, над-
зи ре тра ја ње и са др жај уса вр ша ва-
ња, кон тро ли ше ква ли тет по сту па-
ка у уса вр ша ва њу пред ла же ме то де 
про це не успе шно сти уса вр ша ва-
ња - пред ла же ми ни стру пред у зи-
ма ње од го ва ра ју ћих ме ра у слу ча-
ју не га тив ног на ла за при про ве ри 
ква ли те та спе ци ја ли стич ког уса вр-
ша ва ња по је ди не спе ци ја ли за ци је. 
Чи не га пред став ни ци ми ни стар-
ства, де кан ске кон фе рен ци је ме ди-
цин ских фа кул те та, Ле кар ске ко мо-
ре, Ле кар ског дру штва и Аген ци је 
за ква ли тет. Во ди тељ про гра ма спе-
ци ја ли стич ког уса вр ша ва ња ко ор-
ди ни ра из во ђе ње про гра ма по је ди-
них спе ци ја ли за ци ја, над зи ре рад 
свих глав них мен то ра. Име ну је га 
ми ни стар, по прет ход но при ба вље-
ном ми шље њу Ле кар ске ко мо ре, на 
вре ме од пет го ди на.

Глав ни мен тор има нај ма ње де-
сет го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа. 
Од го во ран је за про пи са но спро во-
ђе ње це ло куп ног про гра ма спе ци-
ја ли за ци је, са ра ђу је са мен то ри ма, 
пра ти на пре дак спе ци ја ли за на та, 
про ве ра ва зна ње спе ци ја ли зан та 
нај ма ње два пу та го ди шње про ве-
ром зна ња и ве шти на, од го во ран 
је за тач ност по да та ка у спе ци ја-
ли стич кој књи жи ци, ако спе ци ја-
ли зант не из вр ша ва оба ве зе или 
не ма скло но сти пре ма спе ци ја ли-
за ци ји - о то ме у пи са ној фор ми 
из ве шта ва ми ни стар ство, ду жан је 
да за сва ког спе ци ја ли зан та из ра-
ди рас по ред оба вља ња спе ци ја ли-
за ци је. За свој рад од го ва ра во ди-
те љу пр о гра ма спе ци ја ли стич ког 
уса вр ша ва ња.

Ми ни стар ство мо же раз ре ши ти 
глав ног мен то ра уко ли ко нео д го-

Хи рур зи ме ђу нај де фи ци тар ни јим
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вор но во ди спе ци ја ли зан та и то на 
пред лог ди рек то ра уста но ве, во ди-
те ља про гра ма те спе ци ја ли за ци је. 
За свој рад оства ру је го ди шњу на-
кна ду за рад од под но си те ља пред-
ло га за спе ци ја ли за ци ју у из но су 
ко ји утвр ђу је ми ни стар.

Ди рек тор здрав стве не уста но ве 
пред ла же ми ни стру ли сту глав них 
мен то ра сво је уста но ве, по јед ног 
за сва ку спе ци ја ли за ци ју. Мен тор 
је спе ци ја ли ста са нај ма ње пет го-
ди на спе ци ја ли стич ког ста жа. Ли-
сту мен то ра са ста вља ди рек тор 
здрав стве не уста но ве. Од го во ран је 
за про пи са но спро во ђе ње про гра-
ма спе ци ја ли за ци је, за тач ност по-
да та ка у књи жи ци спе ци ја ли зан та 
у ко јој се бе ле жи на пре дак, али и 
днев ник ра да спе ци ја ли зан та. Пра-
ти на пре дак спе ци ја ли зан та, ре дов-
но пр о ве ра ва зна ње спе ци ја ли зан-
та пу тем про ве ре зна ња и ве шти на, 
са ра ђу је са глав ним мен то ром. За 
свој рад од го во ран је глав ном мен-
то ру. Оства ру је го ди шњу на кна ду по 
мен тор ству од под но си о ца пред ло-
га за одо бре ње спе ци ја ли за ци је.

2.Про пи са ни усло ви: Здрав стве не 
уста но ве у ко ји ма се оба вља спе ци-
ја ли за ци ја по ста ју то на тач но про-
пи са ни на чин. Здрав стве на уста но ва 
под но си зах тев за да ва ње овла шће-
ња за спро во ђе ње спе ци ја ли за ци ја 
у ко ме сто је до ка зи о ис пу ње но сти 
усло ва, пред ла же део спе ци ја ли за-
ци је и мен то ре за из во ђе ње. Ми ни-
стар, на пред лог по ве ре ни штва за 

спе ци ја ли за ци је, из да је ре ше ње на 
пет го ди на и во ди ре ги стар.

3. Уста но ве у ко ји ма се спро во ди 
спе ци ја ли за ци ја има ју до во љан 
број бо ле сни ка и до во љан број 
прак тич них про це ду ра. 

4. Вре ме го ди шњих од мо ра не 
сма тра се пре ки дом, не го је, у скла-
ду са ко лек тив ним уго во ром за 
здрав ство, ура чу на то у вре ме спе-
ци ја ли за ци је.

5. Спе ци ја ли стич ко уса вр шпа
ва ње у ино стран ству, а ко је је у 
скла ду са про гра мом спе ци ја ли за-
ци је, при зна је се.

6. Мо гућ ност пре ки да спе ци ја
ли за ци је уко ли ко спе ци ја ли зант 
не ма скло но сти ка спе ци ја ли за ци-
ји или не из вр ша ва оба ве зе.

7. Оба ве зни Днев ник ра да спе
ци ја ли зан та од нај ве ћег је зна ча-
ја за прак тич ни рад бу ду ћих спе ци-
ја ли за на та и са вла да ва ње ве шти на 
ко је по сто је у про гра ми ма спе ци ја-
ли за ци ја. У днев ник ра да бе ле же се 
днев не ак тив но сти про ве ра усво је-
них зна ња и ве шти на.

8. При ја ва за ис пит са др жи ми-
шље ње глав ног мен то ра. Уз њу се 
при ла же спе ци ја ли стич ка књи жи-
ца и днев ник ра да.

9. У са ста ву Ис пит не ко ми си је 
не мо гу би ти глав ни мен тор, ни ти 
мен тор спе ци ја ли зан та.

10. Мо гућ ност при зна ва ња спе
ци ја ли стич ког уса вр ша ва ња у 
ино стран ству. Оно се у Хр ват ској 
ре ша ва та ко да на пред лог Ле кар-

ске ко мо ре ми ни стар мо же спе ци-
ја ли за ци ју при зна ти у це ло сти или 
де ли мич но, ако су су скла ду са про-
гра мом спе ци ја ли за ци је.

11. При зна ва ње спе ци ја ли за ци
је стра ним др жа вља ни ма.

Све у све му, ми шље ња сам да би 
у на ред ном пе ри о ду би ло нео п ход-
но и код нас уве сти пре све га На ци-
о нал ни одо бор за спе ци ја ли за ци је, 
во ди те ља про гра ма спе ци ја ли за-
ци је, глав ног мен то ра и мен то ра - 
као ка ри ке ко је не до ста ју, а до при-
но си ле би зна чај но ја ча њу лан ца 
спе ци ја ли стич ког уса вр ша ва ња, 
сва ка ко са тач но по ста вље ним ме-
стом, уло га ма и оба ве за ма. Оба ве-
зни Днев ник спе ци ја ли зан та имао 
би ве ли ки до при нос за до сти за ње 
од го ва ра ју ћих прак тич них зна ња. 
За са др жај по јед них про гра ма спе-
ци ја ли за ци ја и њи хо ву ускла ђе ност 
са европ ским, ми шље ње ће да ти са-
ма стру ка.

Ле ка ри увек стре ме ка спе ци ја ли-
стич ком уса вр ша ва њу, а др жа ва им 
то мо ра омо гу ћи ти на од го ва ра ју ћи 
на чин обез бе ђи ва њем свих усло ва 
нео п ход них за сти ца ње но вих зна-
ња и ве шти на, по чев од опре ме и 
усло ва за рад, сти ца ње те о рет ских и 
прак тич них ве шти на, ка ко у кван-
ти тав ном, та ко и у ква ли та тив ном 
сми слу, до нео п ход них квли тет них 
и струч них људ ских ре сур са ко ји ће 
спро во ди ти про гра ме спе ци ја ли за-
ци ја и еду ко ва ти ко ле ге. //

ШТА ДО НО СЕ ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СИ СТЕМ СКИХ ЗА КО НА У ЗДРАВ СТВУ

ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВА НЕ 
НА БАВ КЕ И СТЕ ЗА ЊЕ 
КА И ША

П
о сла ни ци ре пу блич ког пар-
ла мен та усво ји ли су у су бо-
ту 15. де цем бра 2012. сет за-
ко на из обла сти здрав ства. 

Усво је не су из ме не и до пу не За ко-
на о здрав стве ној за шти ти и За ко-
на о здрав стве ном оси гу ра њу, као и 
За кон о пре у зи ма њу оба ве за здрав-

стве них уста но ва пре ма ве ле дро ге-
ри ја ма по осно ву на бав ке ле ко ва и 
ме ди цин ског ма те ри ја ла и пре тва-
ра ње тих оба ве за од 13,5 ми ли јар ди 
ди на ра у јав ни дуг Ср би је. 

У обра зло же њу пред ла га ча за ко на 
– Вла де Ср би је, на во ди се да су раз-
ло зи за до но ше ње пред ло же них из-

ме на и до пу на За ко на о здрав стве-
ној за шти ти са др жа ни у по тре би 
да се ство ре усло ви за здрав стве ну 
за шти ту нај у гро же ни јих ка те го ри-
ја ста нов ни штва, као и да се ус по-
ста ви здрав стве ни си стем ко ји је 
фи нан сиј ски одр жив, од но сно за-
сно ван на ра ци о нал ној упо тре би 
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сред ста ва јав не по тро шње. Из тог 
раз ло га, из ме не и до пу не два си-
стем ска за ко на у обла сти здрав ства, 
не мо гу се по сма тра ти одво је но. 

Пред ло же не из ме не и до пу не За-
ко на о здрав стве ној за шти ти има ју 
за циљ да се:

1) угро же ним ка те го ри ја ма гра ђа-
на Ре пу бли ке Ср би је обез бе де усло-
ви за здрав стве ну за шти ту из сред-
ста ва јав не по тро шње;

2) уна пре ди дру штве на бри га за 
здра вље ко ју обез бе ђу је ау то ном на 
по кра ји на, оп шти на, од но сно град, 
ка ко би се ство ри ли по вољ ни ји 
усло ви за оства ри ва ње здрав стве-
не за шти те од ин те ре са за гра ђа не 
на те ри то ри ји је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве, од но сно те ри то ри јал не 
ау то но ми је;

3) ство ри прав ни основ за спро во-
ђе ње цен тра ли зо ва них јав них на-
бав ки за по тре бе здрав стве них уста-
но ва из Пла на мре же здрав стве них 
уста но ва ко ји до но си Вла да, као и 
да се осну је Упра ва за цен тра ли зо-
ва не јав не на бав ке здрав стве них 
уста но ва из Пла на мре же, као ор-
ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства 
здра вља;

4) ство ре усло ви да се по сло ва ње 
здрав стве них уста но ва ускла ди са 
За ко ном о бу џет ском си сте му, од-
но сно да здрав стве не уста но ве као 
ко ри сни ци јав них сред ста ва има ју 
по ја ча ну од го вор ност за фи нан сиј-
ску ди сци пли ну и на мен ско тро ше-
ње јав них сред ста ва;

5) бли же уре ди на чин и по сту-
пак до но ше ња ре пу блич ког ка дров-
ског пла на, као и ка дров ског пла на 
здрав стве них уста но ва, ко ји слу жи 
као основ за за по шља ва ње у здрав-
стве ним уста но ва ма, од но сно као 
основ за фи нан си ра ње пла та за по-
сле них и дру гих до да та ка на пла ту 
из сред ста ва јав них при хо да.

Ви ше оси гу ра них 
пре ко бу џе та

За ко ном је про ши рен круг гра ђа-
на за чи је се здрав стве но оси гу ра ње 
сред ства обез бе ђу ју у бу џе ту Ре пу-
бли ке. Дру штве ном бри гом за здра-
вље на ни воу Ре пу бли ке об у хва ће-
не су и по себ но осе тљи ве ка те го ри је 
гра ђа на Ср би је - ли ца ко ји ма је нео-
п ход но обез бе ди ти оба ве зну иму-
ни за ци ју у скла ду са про пи си ма 
ко ји ма се уре ђу је здрав стве на за-
шти та ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти; ли ца ко ји ма је нео п ход но 
обез бе ди ти ци ља не пре вен тив не 
пре гле де, од но сно ко ја ће се укљу-
чи ти у скри нин ге ко је ће ор га ни-
зо ва ти Ми ни стар ство здра вља, као 
и са мо хра ни ро ди те љи са де цом до 
се дам го ди на жи во та чи ји су ме сеч-
ни при хо ди ис под при хо да утвр ђе-

них у скла ду са овим за ко ном ко јим 
се уре ђу је здрав стве но оси гу ра ње.

На тај на чин, на во ди се у обра зло-
же њу За ко на, до при но си се нај ши-
рем об у хва ту гра ђа на у Ре пу бли ци 
Ср би ји си сте мом оба ве зног здрав-
стве ног оси гу ра ња у скла ду са пре-
по ру ка ма Свет ске здрав стве не ор га-
ни за ци је о нео п ход но сти нај ши рег 
об у хва та здрав стве ном за шти том 
свих ка те го ри ја ста нов ни штва, па 
и оних ко ји не ма ју соп стве не при-
хо де.

Не ја сно је, ме ђу тим, ка ко ће се, 
без до дат них сред ста ва у бу џе ту, ре-
а ли зо ва ти из ме не За ко на о здрав-
стве ном оси гу ра њу, бу ду ћи да су 
уве де не но ве ка те го ри је оси гу ра-
ни ка за ко је се здрав стве на за шти-
та фи нан си ра на те рет Ре пу бли ке. 

Про ши ре на су овла шће ња ау то-
ном не по кра ји не, оп шти не, од но сно 
гра да у обез бе ђи ва њу и спро во ђе њу 
ме ра ко је до при но се оства ри ва њу 
здрав стве не за шти те од ин те ре са за 
гра ђа не, као и за уна пре ђи ва ње ра-
да и функ ци о ни са ња здрав стве них 
уста но ва чи ји су осни ва чи. За ко ном 
је пред ви ђе но да осни вач уста но ве 
мо же да обез бе ди сред ства са мо за 
онај број за по сле них ко ји не до ста-
је у уста но ви, до про пи са них стан-
дар да. Пред ла гач за ко на сма тра да 
се ти ме до при но си се обез бе ђи ва њу 
ква ли тет ни је здрав стве не за шти те у 
здрав стве ној уста но ви чи ји су осни-
ва чи ау то ном на по кра ји на, оп шти-
на, од но сно град, с об зи ром на то да 
у овом мо мен ту Фонд не ма фи нан-
сиј ска сред ства за те на ме не.

За кон та ко ђе да је овла шће ње 
осни ва чу (ау то ном ној по кра ји ни, 
оп шти ни, од но сно гра ду) да обез-
бе ди сред ства за за по шља ва ње ве-
ћег бро ја за по сле них у здрав стве-
ној уста но ви чи ји је осни вач, од 
бро ја ко ји је као ми ни мум утвр ђен 
стан дар ди ма у За ко ну о здрав стве-
ној за шти ти, као и сред ства за про-
стор, опре му, ле ко ве и ме ди цин ска 
сред ства, ко ја су ве ћа од про пи са-
них стан дар да. То, дру гим ре чи ма, 
зна чи да оп шти не и гра до ви, уко-
ли ко же ле и има ју сред ства у бу џе-
ту, мо гу да пла те рад ле ка ра и ме-
ди цин ских се ста ра ко ји су, пре ма 
ре пу блич ком стан дар ду, „пре ко-
број ни“. 

Обез бе ђи ва ње сред ста ва за пру-
жа ње хит не ме ди цин ске по мо ћи 

од стра не ау то ном не по кра ји не, 
оп шти не, од но сно гра да- не пред-
ста вља но ви ну у од но су на са да-
шње прав но ре ше ње, већ пре ци-
зни је уре ђи ва ње дру штве не бри ге 
за здра вље на ни воу ау то ном не по-
кра ји не, оп шти не, од но сно гра да у 
скла ду са чла ном 162. ст. 1. и 2. За ко-
на о здрав стве ној за шти ти. 

По ред то га, ло кал на са мо у пра ва 
мо же да уста но ва ма чи ји је осни-
вач, обез бе ди и сред ства за из вр ша-
ва ње оба ве за по осно ву из вр шних 
суд ских од лу ка (за ко је не по сто ји 
оба ве за фи нан си ра ња из сред ста-
ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра-
ња, а уста но ва не мо же да обез бе ди 
сред ства у свом фи нан сиј ском пла-
ну). Ти ме је омо гу ће но осни ва чу да 
по мог не и уна пре ди рад здрав стве-
не уста но ве, од но сно да пре ду зме 
ме ре ка ко здрав стве на уста но ва 
не би би ла бло ки ра на у свом ра-
ду и ка ко би се спре чи ло на ста ја-
ње штет них по сле ди ца по имо ви ну 
ко ју ко ри сти здрав стве на уста но-
ва, од но сно у пру жа њу здрав стве-
не за шти те гра ђа ни ма. Ау то ном на 
по кра ји на, оп шти на, од но сно град 
мо гу обез бе ди ти и сред ства за оси-
гу ра ње обје ка та и опре ме здрав-
стве не уста но ве.

На тај на чин, ство рен је прав ни 
основ да осни вач здрав стве не уста-
но ве мо же да ути че на ефи ка сни ји 
рад здрав стве не уста но ве, а до при-
но си се и на став ку де цен тра ли за ци-
је у обла сти здрав стве не за шти те.

Ми ни стар до но си 
ка дров ски план

Ми ни стар до но си ка дров ски план 
за за по сле не у здрав стве ним уста-
но ва ма из Пла на мре же за те ри то-
ри ју Ре пу бли ке, ко га чи ни уку пан 
број за по сле них об у хва ћен по је-
ди нач ним ка дров ским пла но ви-
ма здрав стве них уста но ва из Пла-
на мре же. Ка дров ски план до но си 
се нај ка сни је до 31. де цем бра те ку-
ће ка лен дар ске го ди не за на ред ну 
бу џет ску го ди ну, a број за по сле них 
у здрав стве ној уста но ви не сме би-
ти ве ћи од бро ја утвр ђе ног тим пла-
ном. Здрав стве на уста но ва мо же да 
под не се Ми ни стар ству зах тев за из-
ме ну, од но сно до пу ну, ка дров ског 
пла на здрав стве не уста но ве са по-
треб ном до ку мен та ци јом нај ви ше 
два пу та у то ку јед не ка лен дар ске 
го ди не.

Тим за кон ским ре ше њем на сто ји 
се да се „ди сци пли ну је“ ка дров ска 
по ли ти ка уста но ва из пла на мре-
же, од но сно си стем ускла ђу је са фи-
нан сиј ским мо гућ но сти ма РФ ЗО. 
Дру гим ре чи ма, број за по сле них у 
здрав стве ним уста но ва ма мо ра би-
ти сра зме ран сред стви ма обез бе ђе-

>>> Из ме на ма су 
да та ве ћа овла шће ња 
РфЗО ко ји ће спро во ди ти 
цен трал ни зо ва не 
на бав ке за уста но ве 
из мре же <<<
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ним за те на ме не у фи нан сиј ском 
пла ну здрав стве не уста но ве, о че-
му мо ра да по сто је ја сни до ка зи (да 
здрав стве на уста но ва има обез бе-
ђе на сред ства за те на ме не). На тај 
на чин спре чи ла би се уо че на по ја ва 
да здрав стве не уста но ве за по шља-
ва ју ве ћи број за по сле них од соп-
стве них фи нан сиј ских мо гућ но сти, 
од но сно број ко ји ни је ускла ђен са 
опре де ље ним сред стви ма на осно-
ву уго во ра за кљу че ног са РФ ЗО. С 
дру ге стра не, то ће осим не из ве сно-
сти, до не ти и мо гућ ност оста ја ња 
без по сла за ве ли ки број за по сле-
них на од ре ђе но вре ме, чи је за ра-
де ни до са да ни су фи нан си ра не из 
ка се здрав стве ног оси гра ња. 

Из ме не за ко на тре ба да до при не-
су ве ћој фи нан сиј ској ди сци пли ни 
у по сло ва њу здрав стве них уста но-
ва из Пла на мре же ко је, пру жа ју-
ћи јав не услу ге, ко ри сте сред ства из 
јав них при хо да. 

Централизација 
јавних набавки

Иа ко су пред ло гом из ме на и до-
пу на За ко на о здрав стве ном оси гу-
ра њу би ле пред ви ђе не круп не но ви-
не: да др жав ни и при ват ни сек тор 
бу ду ин те гри са ни у је дан здрав стве-
ни си стем, са гла сно Европ ској По-
ве љи о пра ви ма па ци је на та (Рим, 
2002. го ди не) ко ја ука зу је да па ци-
јент има пра во да усме ри свој но-
вац од оси гу ра ња та мо где же ли да 
се ле чи - на то ће мо, по све му су де-
ћи, још мо ра ти да са че ка мо. Та ко ђе, 
док је у пред ло же ној вер зи ји из ме-
на и до пу на за ко на би ло пред ви ђе-
но осни ва ње по себ ног од се ка при 

Ми ни стар ству здра вља ко ји би се 
ба вио цен трал ним јав ним на бав ка-
ма, усво је ни до ку мент пред ви ђа да 
се цен тра ли за ци ја јав них на бав ки 
за здрав стве не уста но ва из Пла на 
мре же по ве ри Ре пу блич ком фон ду 
за здрав стве но оси гу ра ње. 

Ка ко се про це њу је, цен тра ли-
зо ва ном на бав ком ро ба и услу га 
за здрав стве не уста но ве из Пла на 
мре же мо гу се оства ри ти уште де од 
20 до 40 од сто, у од но су на на сред-
ства ко ја се у овом мо мен ту тро ше 
за на бав ку ле ко ва, ме ди цин ског и 
са ни тет ског по тро шног ма те ри ја ла, 
уград ног ма те ри ја ла и др. Уста но ва-
ма ће би ти за бра ње но да са ме ку-
пу ју ле ко ве и опре му. 

У си ту а ци ји ка да је из два ја ње за 
здрав ство из бру то до ма ћег про из-
во да у Ре пу бли ци Ср би ји око 250 
евра по гла ви ста нов ни ка, ме ђу нај-
ни жим у Евро пи, пред ла гач за ко-
на сма тра да је „нео п ход но ра ци о-
на ли зо ва ти по тро шњу свих ро ба и 
услу га ко је се ко ри сте у здрав стве-
ним уста но ва ма“. 

Пре ма сло ву за ко на, Ре пу блич ки 
фонд оба вља по сло ве цен тра ли зо-
ва них јав них на бав ки у име и за ра-
чун здрав стве них уста но ва из Пла-
на мре же здрав стве них уста но ва 

ко ји до но си Вла да, а за то му ни-
је по треб но прет ход но овла шће ње, 
од но сно са гла сност тих уста но ва. 
(Члан 10. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о здрав стве ном оси-
гу ра њу, ко јим се до да је члан 212а). 

Пре ци зи ра но је и да Ин сти тут за 
јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут“ обез бе ђу је струч-
не, ад ми ни стра тив не и тех нич ке 
по сло ве за рад ре пу блич ких струч-
них ко ми си ја.

Из ме на ма За ко на пре ци зи ра се 
да За вод за јав но здра вље осно ван 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке при ку пља, 
об је ди њу је и ана ли зи ра пла но ве 
по тре ба здрав стве них уста но ва из 
ста ва 1. овог чла на, на осно ву ко јих 

до но си План цен тра ли зо ва них јав-
них на бав ки. За вод за јав но здра-
вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли-
ке ду жан је да при ба ви ми шље ње 
ре пу блич ких струч них ко ми си ја у 
ве зи са Пла ном цен тра ли зо ва них 
јав них на бав ки.

Централна комисија 
за лекове

Ми ни стар ство здра вља да ло је 
на лог ди рек то ри ма здрав стве них 
уста но ва да обез бе де по тро шни 
ма те ри јал за пр ву по ло ви ну 2013, 
док ће цен тра ли зо ва ним тен де ри-
ма би ти обез бе ђе но све што је по-
треб но у дру гој по ло ви ни го ди не.

Ра ди оба вља ња по сло ва у по ступ-
ку за ста вља ње ле ко ва на Ли сту ле-
ко ва, из ме ну и до пу ну Ли сте ле ко ва, 
од но сно за ски да ње ле ко ва са Ли сте 
ле ко ва, у РФ ЗО обра зу је се Цен трал-
на ко ми си ја за ле ко ве о че му од лу ку 
до но си Управ ни од бор Фон да. Цен-
трал на ко ми си ја за ле ко ве има 11 
чла но ва, из ре да ис так ну тих струч-
ња ка у обла сти ме ди ци не, сто ма то-
ло ги је и фар ма ци је, из ме ђу ко јих 
се би ра пред сед ник и пот пред сед-
ник. Ми ни стар над ле жан за по сло-
ве здра вља и ди рек тор Ре пу блич ког 
фон да име ну ју по пет чла но ва Цен-
трал не ко ми си је за ле ко ве, док јед-
ног чла на име ну је за јед ни ца ме ди-
цин ских фа кул те та. 

За ко ни су об ја вље ни у „Слу жбе-
ном гла сни ку“ од 15. де цем бра (Сл. 
гла сник 119–12), а сту пи ли на сна гу 
осмог да на од об ја вљи ва ња.

Ј. То ма ше вић

>>> Ло кал не са мо у пра ве мо ћи да „одре ше ке су“ и по мог ну 
уста но ва ма чи ји су осни ва чи, не са мо за фи нан си ра ње 
„пре ко број них“ и опре ма ње, не го и оси гу ра ње и тр о шко ве 
по суд ским од лу ка ма <<<

Кроз јав не на бав ке до уште де: Уград ња пејс меј ке ра
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РЕ ФОР МА ЗДРАВ СТВА – ЗА ШТО ИН СТИ ТУ ТЕ И ЗА ВО ДЕ 
ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ ТРЕ БА ДА ФИ НАН СИ РА ДР ЖА ВА

ОП СТА НАК ПОД 
ЗНА КОМ ПИ ТА ЊА 
// ЗА РАЗ ЛИ КУ ОД ОСТА ЛИХ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА ИЗ ПЛА НА МРЕ ЖЕ, 
ИН СТИ ТУ ТИ И ЗА ВО ДИ НЕ ДО БИ ЈА ЈУ СРЕД СТВА ОД РФ ЗО ПРЕ МА БРО ЈУ 
УГО ВО РЕ НИХ РАД НИ КА, ВЕЋ СА МО СРЕД СТВА ЗА ОД РЕ ЂЕ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ДАТ КЕ //

Пише: др Сер геј Ла за ров, 
пред сед ник Ко ми си је 
за јав но здра вље ЛКС

А
на ли зи ра ју ћи со цио-
еко ном ски и про фе си-
о нал ни, као и рад но- 
-прав ни ста тус за по сле-

них у здрав стве ним уста но ва ма 
у Ср би ји, као и за по сле них у ин-
сти ту ти ма и за во ди ма за јав но 
здра вље, кон ста ту ју се ве ли ке, 
ви ше го ди шње (и све ве ће) раз ли ке на ште ту за по сле-
них у ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље. Уко-
ли ко се у на ред ном пе ри о ду не про ме ни од нос др жа-
ве пре ма на чи ну фи нан си ра ња ин сти ту та/за во да за 
јав но здра вље, са мо је пи та ње тре нут ка ка да ће се ове 
здрав стве не уста но ве уга си ти!

У скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти осни вач 
свих ин сти ту та/за во да за јав но здра вље је Ре пу бли ка 
Ср би ја (члан 119. За ко на о здрав стве ној за шти ти, „Сл. 
Гла сник РС“ бр. 107/2005). Је дан део про грам ских ак-
тив но сти – ми ни мум тзв. „оп штег ин те ре са“, фи нан си-
ра се из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, а део по сло ва- услу-
га из бу џе та РФ ЗО-а.

Пре ма За ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу („Сл. Гла-
сник РС“ бр. 107/05 и „Сл. Гла сник РС“ бр. 109/05) чл. 117. 
де фи ни са не су осно ве Уго ва ра ња здрав стве них услу га 
из ме ђу РФ ЗО-а и здрав стве них уста но ва, да би се исте 
пре ци зно де фи ни са ле чла ном 108. истог за ко на.

За раз ли ку од оста лих здрав стве них уста но ва из Пла-
на мре же, ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље ко ји 
су, пре ма ва же ћој за кон ској ре гу ла ти ви та ко ђе у Пла-
ну мре же, не до би ја ју сред ства од РФ ЗО-а пре ма бро ју 
уго во ре них рад ни ка, као оста ле здрав стве не уста но ве 
(до мо ви здра вља, бол ни це, КБЦ-и), већ са мо сред ства 
за од ре ђе не по сло ве и за дат ке.

„Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру-
гим обла ци ма здрав стве не слу жбе“ („Сл. Гла сник РС“ 
бр. 43/06.) и нај но ви је из ме не и до пу не овог Пра вил-
ни ка („Сл. Гла сник РС“ бр 112/09.) ко јим се, из ме ђу оста-
лог, утвр ђу је и ми ни мал ни стан дард ка дро ва за од ре-
ђе не вр сте здрав стве них уста но ва, ка ко би оне уоп ште 
мо гле да от поч ну са рад њу. Овај стан дард ка дро ва, ка-
да су у пи та њу ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље 

ни ког не оба ве зу је, јер се не узи ма у об зир при ли ком 
уго ва ра ња здрав стве них услу га, за раз ли ку од оста лих 
здрав стве них уста но ва. На и ме, „Пра вил ник о усло ви-
ма, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за за кљу чи ва ње уго-
во ра са да ва о ци ма здрав стве них услу га и утвр ђи ва ње 
на кна де за њи хов рад“ („Сл. Гла сник РС“ бр. 17/2010) ко-
ји до но си сам РФ ЗО, ре гу ли ше кри те ри ју ме за уго ва ра-
ње на кна да за рад здрав стве ним уста но ва ма из Пла-
на мре же, из ме ђу РФ ЗО-а и здрав стве них уста но ва на 
сле де ћи на чин: 

• За све здрав стве не уста но ве, ка ко на при мар ном, та
ко и на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу, пр ви кри-
те ри јум је – уго во ре ни број рад ни ка, па по том ва же-
ћа осно ви ца за об ра чун и ис пла ту пла та за по сле них у 
здрав стве ним уста но ва ма, до дат на сред ства за пре ко-
вре ме ни, ми ну ли рад... у скла ду са за ко ном. 

• За ин сти ту те и за во де за јав но здра вље то је број 
услу га, с тим да се уго во ре на на кна да за услу ге из ста-
ва 1. тач ке 2. овог чла на утвр ђу је на осно ву тро шко ва за 
те на ме не про јек то ва них за прет ход ну го ди ну, а нај ви-
ше до ви си не уго во ре не на кна де уве ћа не за про це ње-
ни про це нат ин фла ци је (5–6 од сто). Али те услу ге тре ба 
да ре а ли зу ју за по сле ни ко ји ма тре ба да ти на док на ду 
за рад, сред ства за пре воз, пре ко вре ме ни, ми ну ли рад, 
на рав но- у скла ду са за ко ном. 

За јед нич ки име ни тељ за по ме ну те јав но-здрав стве не 
уста но ве су две чи ње ни це: да им основ ну де лат ност де-
фи ни шу два ак ту ел на за ко на и то: ЗА КОН О ЗДРАВ СТВЕ-
НОЈ ЗА ШТИ ТИ („Сл. Гла сник РС“ бр. 107/05 и 57/11) и ЗА-
КОН О ЈАВ НОМ ЗДРА ВЉУ („Сл. Гла сник РС“ бр.72/09). Оба 
по ме ну та За ко на пре ци зно де фи ни шу ме сто и уло гу за-
во да/ин сти ту та за јав но здра вље у дру штву, али и у мре-
жи здрав стве них уста но ва чи ји је осни вач др жа ва. 

ПР ВА спе ци фич ност за во да/ин сти ту та за јав но здра-
вље је ман дат ко ји су до би ли од др жа ве да спро во де чи-
тав низ де ла то сти у обла сти јав ног здра вља у сми слу 
со ци јал но-ме ди цин ске, хи ги јен ско, епи де ми о ло шке и 
ми кро би о ло шке здрав стве не де лат но сти. У окви ру тих 
де лат но сти ре а ли зу ју се сле де ћи ци ље ви и за да ци:

•  Про мо ци ја и очу ва ње здра вља и афир ма ци ја здра
вих сти ло ва жи во та ста нов ни штва; 

•  Са гле да ва ње, пра ће ње и ана ли за, њи хо вог здрав
стве ног ста ња;

•  Утвр ђи ва ње, пра ће ње, ре дук ци ја и ели ми на ци ја 
фак то ра ри зи ка по на ша ња и жи вот не сре ди не, уз 
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про це не ути ца ја (кон тро ла ва зду ха, ква ли те та во-
да, ко му нал не бу ке, са ни тар ног над зо ра и др.), ко ји 
ко ји угро жа ва ју здра вље љу ди; 

•  Пре вен ци ја, бла го вре ме но от кри ва ње и кон тро ла за
ра зних и не за ра зних бо ле сти укљу чу ју ћи Про грам 
оба ве зних иму ни за ци ја;

•  Пре вен ци ја, пра ће ње и ре дук ци ја фак то ра ри зи ка 
хро нич них не за ра зних обо ље ња

•  По сти за ње што ве ћег об у хва та по себ но вул не ра бил
них гру па ци ја ре ле вант ним ме ра ма, ак ци ја ма и ин-
тер ве ни ци ја ма;

•  Уна пре ђе ња ква ли те та ра да здрав стве них рад ни ка 
кроз ре дов ни над зор над струч ним ра дом у здрав-
стве ним уста но ва ма; 

•  Спрем ност за бла го вре ме не ак ци је/ин тер е вен ци је 
у ван ред ним си ту а ци ја ма.

ДРУ ГА спе ци фич ност ко ја из два ја за во де/ин сти ту те за 
јав но здра вље од оста лих здрав стве них уста но ва у Пла-
ну мре же је сте и на чин фи нан си ра ња за по сле них.

У ци љу ана ли зи ра ња и ре ша ва ња со ци јал но-еко ном-
ских, про фе си о нал них и про бле ма ве за них за рад ни 
ста тус за по сле них у за во ди ма/ин сти ту ти ма за јав но 
здра вље, Ко ми си ја за јав но здра вље на сво јој сед ни ци 
одр жа ној 6. мар та, до не ла је сле де ће за кључ ке:

А) Пред у зе ти ак тив но сти пре ма Ми ни стар ству здра-
вља и РФ ЗО-у у ци љу по ве ћа ва ња оби ма сред ста ва из 
бу џе та ко ји уче ству је у струк ту ри за ра да (пла та) за по-
сле них и то: 70 од сто да чи не сред ства из бу џе та, а 30 
од сто сред ства оства ре на пр о да јом услу га на тр жи шту 
(укљу чу ју ћи и са рад њу са ло кал ном упра вом).

Б) Упу ти ти зах тев РФ ЗО-у, да обез бе ди усло ве за раз-
ма тра ње по сто је ћег (не пра вед ног) на чи на фи нан си ра ња 
ин сти ту та/за во да за јав но здра вље, ко ји се при ме њу је од 
2002. го ди не, као и да се соп стве ни при хо ди ин сти ту та/
за во да за јав но здра вље не узи ма ју у бу џет РС.

Ти ме се под ра зу ме ва да је по треб но при ме ни ти у 
прак си по сто је ћи стан дард ка дро ва за ин сти ту те/за
во де за јав но здра вље код скла па ња уго во ра са РФ ЗО 
(„Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим 
обла ци ма здрав стве не слу жбе“ и „Пра вил ник о усло ви-

ма, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за за кљу чи ва ње уго-
во ра са да ва о ци ма здрав стве них услу га и утвр ђи ва ње 
на кна де за њи хов рад“).

1.  У Уред би о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла-
та за по сле них у јав ним слу жба ма пре по зна ти за во де/
ин сти ту те за јав но здра вље, та ко што ће сви за по сле-
ни ко ји но се основ ну де лат ност у уста но ви би ти пре-
по зна ти ви си ном ко е фи ци јен та, при че му би се по-
треб на сред ства обез бе ди ла из бу џе та РФ ЗО-а.

2.  Ко ми си ја за јав но здра вље за у зи ма став, да је по-
треб но је да осни вач за во да/ин сти ту та за јав но здра-
вље (Ми ни стар ство здра вља РС) де фи ни ше ми ни мум 
оби ма услу га и по сло ва ко је пру жа ју за во ди/ин сти-
ту ти за јав но здра вље на тр жи шту. 

Ове услу ге би се ре а ли зо ва ле за по тре бе ло кал не за-
је ди ни це од но сно ло кал не упра ве, а на ба зи прет ход но 
до не те и усво је не ло кал не стра те ги је јав ног здра вља 
за од ре ђе ну те ри то ри ју (ка ко то пред ви ђа За кон о јав-
ном здра вљу). Нео п ход ност са рад ње ло кал не упра ве и 
ин сти ту та/за во да за јав но здра вље тре ба ло би да бу де 
утвр ђе на из ме на ма и до пу на За ко на о јав ном здра вљу 
у сми слу ин сти ту ци о нал ног (што зна чи оба ве зног) ин
те гри са ног упра вља ња у ло кал ној за јед ни ци (кроз по-
себ но ко ор ди на ци о но те ло или Са вет за јав но здра вље). 
Ово је и ме ха ни зам за спро во ђе ње „Здра вља у свим по-
ли ти ка ма“ што ову са рад њу ин сти ту та и за во да за јав-
но здра вље са ло кал ном упра вом, као и мул ти сек тор-
ски при ступ у ра ду (ан га жо ва ње и дру гих сек то ра ван 
сек то ра здрав ства) чи ни оба ве зном, а не као до са да 
до бро вољ ном.

Обра зло же ње: Осни вач мо ра под за кон ским ак ти-
ма, као и из ме на ма и до пу на ма за ко на (За кон о јав-
ном здра вљу) да пред ви ди, по себ на бу џет ска сред ства 
за ова кво ин сти ту ци о нал но ин те гри са но упра вља ње 
(ло кал не са мо у пра ве, ин спек циј ске слу жбе, пред школ-
ске, школ ске, здрав стве не и др. уста но ве) ка ко би са-
рад ња, тим ски рад и ре а ли за ци ја за јед нич ких ин тер-
вен ци ја у обла сти јав ног здра вља у ло кал ној за јед ни ци 
пред ста вља ла оба ве зу, ка ко за ин сти ту те и за во де за 
јав но здра вље, та ко и за оста ле парт не ре у ло кал ној 
за јед ни ци.

3.  Ко ми си ја за јав но здра вље сма тра да је по треб но да 
осни вач оба ве же по сло дав це да ан га жу ју исту, др-
жав ну и ре фе рент ну уста но ву ме ди ци не ра да ко ја 
ће по је дин стве ним кри те ри ју ми ма из вр ши ти про-
це ну ри зи ка рад них ме ста у ин сти ту ти ма/за во ди ма 
за јав но здра вље, а ка ко би се из бе гле не јед на ко сти 
у про це ни ри зи ка за исто рад но ме сто у раз ли чи-
тим уста но ва ма.

4.  Ка да је у пи та њу ис пла та ју би лар них на гра да за за-
по сле не у здрав ству за 2009, 2010, 2011, 2012. и те ку ћу 
го ди ну, као и Бо жић не на гра де за 2013. го ди ну Ко-
ми си ја за јав но здра вље за у зи ма став, да је по треб но 
што пре омо гу ћи ти ис пла ту тих на гра да. Ма лом бро-
ју за во да/ин сти ту та за јав но здра вље ко ји су то већ 
ура ди ли из соп стве них сред ста ва, по треб но је иста 
ре фун ди ра ти.

5.  Ко ми си ја за јав но здра вље по кре ће ини ци ја ти ву пре-
ма ПО и УО ЛКС, да се пре ду зму од ре ђе не ак тив но-
сти на фор ми ра њу по себ не Рад не гру пе, са ста вље не 
од стра не пред став ни ка Ми ни стар ства здра вља, РФ-
ЗО-а, ин сти ту та/за во да за јав но здра вље, пред став-
ни ка ЛКС и ре пре зен та тив них син ди ка та, ка ко би се 
у што кра ћем вре мен ском ро ку за по че ло са си стем-
ским ре ша ва њем ег зен сте ци јал них пи та ња за по сле-
них у ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље. //

град ски за вод за јав но здра вље
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Пише: 
Прим. др Пре драг Кон

У 
дру гој де це ни ји 
21. ве ка чи ни се да 
срп ско дру штво 
од у ста је од за шти-

те од гри па и ин ва зив них 
пне у мо кок них бо ле сти. О 
то ме го во ре по да ци о иму-
ни за ци ји про тив тих бо ле-
сти и све ма њем пла ни ра-
њу на бав ке вак ци на. Иму ни за ци ја 
про тив гри па се у пе ри о ду од 2005. 
до 2009. го ди не у Бе о гра ду спро во-
ди ла са 61.917 до за у про се ку. У по-
след ње три го ди не не пре кид но се 
сма њу је: у 2010. го ди ни при ме ње-
но је 53.037 до за (сма ње ње 14,4 од-
сто), 2011. го ди не 44.497 до за (сма-
ње ње 28,1 од сто), 2012. го ди не 37.891 
(сма ње ње 38,8 од сто). Из го ди не у 
го ди ну сма њу је се по тра жи ва ње 
ових вак ци на: за 2010. го ди ну план 
је био 87.778 до за, за 2011. 79.242 до-
за, за 2012. го ди ну 70.043 до за, а за 
2013. го ди ну пла ни ра се све га 59.982 
до за (сма ње ње 37,7 од сто).

Чи ни се да су бор ци про тив иму-
ни за ци је и за очу ва ва ње гри па ус-
пе ли! Ка ко је до то га до шло? Мно-
ги ће ола ко ре ћи да је то на ста ло 
због „из ми шље не“ пан де ми је гри-
па А H1N1 2009. и „не по треб ног за-
стра ши ва ња“ ста нов ни штва. Шта је 
исти на? Да ли има мо у Ср би ји ја сне 
по дат ке и ста во ве у ве зи иму ни за-
ци је про тив гри па и пне у мо кок них 
ин фек ци ја ко ји су оба ве зу ју ћи за 
све чла но ве Ле кар ске ко мо ре, али 
и чи та вог дру штва? Да ли има мо 
ста во ве о оба ве зу ју ћем по сту па њу 
у то ку пан де ми је гри па? 

Од го во ри на та пи та ња су ја сни. 
По сто ји и за кон ска ре гу ла ти ва и на-
уч на исти на о иму ни за ци ји про-
тив гри па, као и не по бит ни до ка-
зи о пан де ми ји гри па А H1N1 2009. 
го ди не.

Иму ни за ци ја про-
тив гри па је по За ко-
ну о за шти ти ста нов-
ни штва од за ра зних 
бо ле сти ОБА ВЕ ЗНА 
за све оне код ко јих је 
ин ди ко ва на по кли-
нич ким и епи де ми-
о ло шким ин ди ка ци-
ја ма. Исто ва жи и за 
иму ни за ци ју про тив 
пне у мо кок них ин-
фек ци ја. Ин ди ка ци је 

за иму ни за ци ју про пи са не су Пра-
вил ни ком о иму ни за ци ји и на чи ну 
за шти те ле ко ви ма, а по ред то га сва-
ке го ди не их утвр ђу је и јав но пре-
по ру чу је Ин сти тут за јав но здра вље 
Ср би је.

Иму ни за ци ју по за ко ну спро во-
де ле ка ри. У скла ду са тим за ко ном 
и пра вил ни ком у Бе о гра ду има мо 
378.500 осо ба ко је тре ба да се шти те 
про тив гри па иму ни за ци јом у сва-
кој се зо ни. (око 17.500 де це уз ра ста 
од шест ме се ци до 19 го ди на и око 
82.000 ли ца уз ра ста од 20 до 64 го-
ди на ко ји због сво је ди јаг но зе хро-
нич не бо ле сти има ју ин ди ка ци ју 
за вак ци на ци ју про тив гри па. По-
ред то га има мо око 247.000 ста ри јих 
од 65 го ди на и око 32.000 ли ца ко ја 
због епи де ми о ло шких ин ди ка ци ја 
тре ба да се вак ци ни шу). На осно ву 
тих по да та ка ја сно је да се за кон не 
спро во ди, па је ак ту ел но пи та ње да 
ли га тре ба ме ња ти или по што ва-
ти и пред у зе ти ак тив но сти ка ко би 
се свест о зна ча ју ове иму ни за ци је 
знат но про ме ни ла.

На уч ни ста во ви о ко ри сти од 
иму ни за ци је у сми слу чу ва ња жи-
во та и сма ње ња уче ста ло сти хо спи-
та ли за ци ја су до бро по зна ти, па је 
без озбиљ ни јег ана ли зи ра ња раз-
ло га за од у ста ја ње од иму ни за ци је 
те шко раз у ме ти због че га се то де-
ша ва. Са да се уо ча ва да су ле ка ри 
ве ћи ном од у ста ли од пре по ру чи ва-
ња иму ни за ци је про тив гри па сво-

јим па ци јен ти ма, и да ни су озбиљ-
но спрем ни да ра де на еду ка ци ји. 
Ан ти вак ци нал на кам па ња у то ку 
пан де ми је гри па А H1N1 2009. го-
ди не са мо је по кре ну ла не по ве ре-
ње у иму ни за ци ју про тив гри па у 
Ср би ји. На кон еми то ва ња еми си је 
Ин сај дер у је сен 2011. го ди не и стал-
но по на вља них по да та ка о „Афе ри 
вак ци на“ не по сред но пред иму ни-
за ци ју про тив гри па у се зо ни 2011. 
по кре нут је чи тав ан ти вак ци нал-
ни по крет ко ји је пра ви за мах до-
био тек кра јем те го ди не и по но-
вио се у ле то 2012. го ди не. Крат ком 
ана ли зом ме диј ских на сло ва об ја-
вље них на сај ту na slo vi. net у пе ри-
о ду мај-ав густ 2012. го ди не од 89 на-
сло ва све га осам је би ло по зи тив но 
ори јен ти са но о иму ни за ци ји (де вет 
од сто). 

Ка да дру штво пот пу но од би ја 
иму ни за ци ју про тив гри па та ко 
што спро во ди кон ти ну и ра ну ан ти-
вак ци нал ну кам па њу у ме ди ји ма, 
он да се ме ди цин ска јав ност мо ра 
ја сно огра ди ти од та кве кам па ње и 
вр ло ја сно јој се су прот ста ви ти. Ме-
ђу тим, до шло је до то га да су ме ди ји 
тра жи ли по је ди не ле ка ре да го во-
ре о без бед но сти иму ни за ци је. Њи-
хо ве из ја ве су ко ри сти ли уз „бом-
ба стич не“ ан ти вак ци нал не на сло ве 
и та ко те ле ка ре зло у по тре бља ва-
ли и ши ри ли ан ти вак ци нал ни по-
крет. Обич но се ра ди ло о ин тер-
пре та ци ји по је ди нач них слу ча је ва 
не же ље них ре ак ци ја удру же них 
са иму ни за ци јом ко ји су опи са ни 
у ли те ра ту ри, па се рет ко мо же да-
ти при мед ба на из ја ве ле ка ра. Ове 
из ја ве на мер но су ме диј ски ис кри-
вље не до већ чу ве них ан ти вак ци-
нал них на сло ва „Вак ци не нам уби-
ја ју де цу!?“, „Вак ци ни са на па умр ла 
на ВМА!“ и мно гих дру гих. Ме ђу-
тим, ме диј ско из но ше ње не га тив-
них ста во ва о иму ни за ци ји, ма кар 
и ре дов них про фе со ра Ме ди цин-
ског фа кул те та, у нај ма њу ру ку зах-

МИ ШЉЕ ЊА
ДА ЛИ ЈЕ ОБА ВЕ ЗА ЛЕ КА РА ДА ПО ШТУ ЈЕ СТА ВО ВЕ 

СТРУ КЕ И ЗА КОН СКУ РЕ ГУ ЛА ТИ ВУ?

Па ра докс бор бе 
про тив иму ни за ци је
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те ва етич ку рас пра ву јер озбиљ но 
од вра ћа па ци јен те од иму ни за ци је. 
Да ли је оба ве за ле ка ра да по шту је 
ста во ве стру ке, а за тим и за кон ске 
ре гу ла ти ве? 

Од ре ак ци је ме ди цин ске јав но-
сти би ло је чла на ка про фе со ра Зо-
ра на Ра до ва но ви ћа у пи са ним ме-
ди ји ма, члан ка про фе со ра Дра га на 
Де ли ћа у Гла сни ку ЛКС, ре ак ци је 
Епи де ми о ло шке сек ци је Срп ског 
ле кар ског дру штва (СЛД) и кон фе-
рен ци је за но ви на ре ор га ни зо ва не 
у СЛД од стра не Ли ге за иму ни за ци-
ју са уче шћем се кре та ра СЛД ујед но 
и пред сед ни ка Пе ди ја триј ске сек-
ци је СЛД, пред сед ни ка Епи де ми о-
ло шке сек ци је СЛД (на чел ни ка Ин-
сти ту та за епи де ми о ло ги ју ВМА), 
пред сед ни ка Ли ге за иму ни за ци-
ју, пред сед ни ка Здрав стве ног са ве-
та Ре пу бли ке Ср би је и пред сед ни-
и ка Ре пу блич ке струч не ко ми си је 
за за шти ту же на де це и омла ди не. 
Та ре ак ци ја ни је би ла до вољ на да 
спре чи да љи пад об у хва та иму ни-
за ци јом про тив гри па.

У си ту а ци ји у ко јој се на ла зи мо 
не по ве ре ње пре ма иму ни за ци ја ма 
се ши ри, па тре ба ми сли ти да ће се 
не га тив но од ра зи ти на оба ве зну 
иму ни за ци ју де це, уко ли ко крај-
ње озбиљ но не поч не мо да се пре-
и спи ту је мо. У ат мос фе ри „стра ха од 
вак ци на“ де ша ва се да је ове го ди-
не иму ни за ци ја про тив гри па за-
по че ла са ме сец да на за ка шње ња, 
де ша ва се да је до шло до пре ки да 
у снаб де ва њу вак ци на ма из оба ве-
зног про гра ма иму ни за ци је. Све је 
то по сле ди ца јед ног „ла год ног“ од-
но са пре ма иму ни за ци ја ма. Та кав 
од нос је ри зи чан и Ср би ја тре ба да 
учи ни све да се иза ђе из ове си ту а-
ци је. Нај ве ћу од го вор ност сва ка ко 
има ју здрав стве ни рад ни ци, али и 
чи та во дру штво.

Да нас је ак ту ел на те ма пре и спи-
ти ва ње ефи ка сно сти иму ни за ци-
је про тив гри па и вр ло до бро је по-
зна то да је нај ма ње ефи ка сна код 
ста рих и бо ле сних, али је исто та-
ко по зна то да је ефи ка сна од 70 до 
90 од сто код де це, од ра слих и здра-
вих љу ди. Ни ко у на уч ној јав но сти 
не спо ри ефи ка сност у за шти ти жи-
во та ста рих љу ди и хро нич них бо-
ле сни ка. 

Сна жни от пор не ких пе ди ја та ра, 
од но сно ги не ко ло га, про фе со ра Ме-
ди цин ског фа кул те та, спро во ђе њу 
иму ни за ци је де це и труд ни ца про-
тив гри па пот пу но је у су прот но сти 
са струч но ме то до ло шким упут-
стви ма и та ко ђе се струч но и етич-
ки мо ра раз ја сни ти.

По себ но је ира ци о нал но го во ри-
ти о ве ли ком тро шку за вак ци не. Јер, 
ле че ње обо ле лих ви ше стру ко је ску-
пље од ма сов не иму ни за ци је. //

ЛИЧ НИ УГАО
ЗА ШТО ЈЕ ПО ТРЕ БАН НА ЦИ О НАЛ НИ 

ПРО ГРАМ ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈА 

Пре са ђи ва ње 
По ли тич ке Во ље

За кон тре ба да ре гу ли ше ту област, 
свест не ка по мог не, а цр ква је сво је ре кла: 

на не бо не при ма ју без ду ше, а без ор га на се мо же...

ау тор: го ран Ко зић, 
но ви нар и тран сплан ти ра ни 

па ци јент 

П
а, не ка је и зах тев Евро пе, 
али ако је из ну ђе на од лу ка 
он да шњег Пред сед ни ка Та-
ди ћа да за ве шта ор га не, па 

за тим и де кла ра тив но из ја шња ва-
ње та да шњег ми ни стра здра вља, те 
из ја ва та да шње пред сед ни це Скуп-
шти не на ту те му, тај то ли ко че ка ни 
знак по ли тич ке (да, по ли тич ке!) во-
ље да у Ср би ји тран спла та ци је ор га-
на по ста ну обич на, а не удар на вест, 
он да је у пи та њу су штин ска про ме-
на ко ју по др жа вам с ра до шћу. Јер, 
ја као па ци јент са пре са ђе ном је-
тром и ре ла тив но млад чо век ко ји 
је од бро ја вао по след ње да не у бол-
ни ци че ка ју ћи да не ко пад не с мо-
то ра, имам на то пра во.

Шта је дру го, до ско ро, па ци јен ту с 
је тром ко ја га је из да ла, (или ко ји је 
из дао њу) пре о ста ло осим да пра ти 
цр ну хро ни ку и на да се да ће по ро-
ди ца пре ми ну лог у сред сво је му ке 
има ти слу ха, сна ге и то по треб но зр-
но пле ме ни то сти да ор га ни ма свог 
пре ми ну лог чла на спа ша ва жи во-
те не по зна тим љу ди ма?

А, узда ти се у свест Ср би на ко ме 
је по ги нуо је ди нац и на да ти се да 
ће у том тре нут ку он смо ћи сна ге за 
хе рој ско де ло, рав но је чу ду. Па та-
ко и ја ка жем да су у мом слу ча ју, 
уз на ше фе но ме нал не ле ка ре, при-
по мо гли и Све ти Вра чи!

Хи ља де љу ди уми ре у Ср би ји сва-
ке го ди не од бо ле сти ко је се мо гу 
„из ле чи ти“ тран спла та ци јом, јер не 
стиг ну ни до ком пе тент них здрав-
стве них уста но ва, а ка мо ли до спа-
со но сног спи ска за жи вот на ко ме 
се спо ро по ме ра ју ка вр ху, јер - до-
но ра не ма. Ка да ве ри, осо бе с мо-

жда ном смр ћу, по тен ци јал ни да ва-
о ци, пу ту ју на онај свет но се ћи са 
со бом све сво је ор га не иа ко им та-
мо где иду ни су по треб ни... Ка жем 
са да, а по но ви ћу хи ља ду пу та: За-
кон тре ба да ре гу ли ше ову област, 
свест не ка по мог не, а Цр ква се из-
ја сни ла: на не бо не при ма ју без ду-
ше, без ор га на се мо же...

Иа ко смо ме ђу пр ви ма у ре ги о ну 
у она „гро зна вре ме на“ ко ја са да сви 
пљу ју, при сту пи ли тран спла та ци-
о ним опе ра ци ја ма ко је се сма тра-
ју вр хом ме ди ци не, из гу би ли смо 
до бру пол-по зи ци ју. Пр ву успе шну 
тран спла та ци ју је тре у СР Ју го сла-
ви ји из вео је 12. ју ла 1995. го ди не 
про фе сор др Бо жи на Ра де вић са са-
рад ни ци ма у Ин сти ту ту за кар ди о-
ва ску лар не бо ле сти „Де ди ње“ у Бе о-
гра ду. Ње гов пр ви па ци јент да нас је 
жив, здрав и има успе шан би знис!

Ка ко то ра де на по љу

Да нас смо при ну ђе ни да слу ша-
мо хва ли са ње Хр ват ске, Пољ ске, Че-
шке, а одав но Ита ли је, Ау стри је и 
Швај цар ске, те чи та мо и слу ша мо 
о про сла ва ма две сто тих и пет сто-
тих опе ра ци ја. Ни јан се су у пи та-
њу од зе мље до зе мље, али прин цип 
је сле де ћи - са пр вим до ку мен том 
ко ји озна ча ва по но лет ност мла да 
осо ба од лу чу је да ли ће из ри чи то 
на гла си ти да је про тив да се у слу-
ча ју смр ти ко ри сте ње ни ор га ни. 
Ако ни је про тив, сма тра се да је за 
и да је да ла до зво лу. Ту од лу ку на-
кнад но не мо же да про ме ни ни род-
би на, ни ико дру ги. Та ко, са мо та-
ко, мо же да се до ђе до кри тич ног 
бро ја ор га на те тран спла та ци је по-
ста ну ру ти на. Због чи ње ни ца да ово 
ва жно по ље код нас ни је уре ђе но, 
не вољ ни ци су при ну ђе ни да тра же 
по моћ у ино стран ству. Ту ће их до-
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че ка ти две чи ње ни це и ве ћи ну за у-
век оста ви ти без сва ке на де. На и ме, 
тран спла та ци ја је тре у све ту нај-
ску пља је хи рур шка ин тер вен ци ја 
и та кву опе ра ци ју на ше здрав стве-
но оси гу ра ње не же ли да по кри ва. 
Или не мо же, уз опа ску да је па ци-
јен ту то све јед но.

Нај јеф ти ни је у Ту зли

Нај ску пља је Бри та ни ја, ис под 
три ста хи ља да евра не тре ба ни 
по ми шља ти. Јеф ти ни ја је Ита ли-
ја, Пољ ска са око сто пе де сет, а нај-
по вољ ни ја шан са сти че се у Ту зли 
за око пе де сет хи ља да евра. Све ово 
при ми те вр ло услов но. Јер, че сто су 
то са мо пр ве, ини ци јал не су ме. На 
њих тре ба до да ти тро шко ве пу то-
ва ња, пра ти о ца, пре во ди о ца, хо-
тел, че ка ње...

Да, и ле жа ри на се пла ћа, јер је-
тра ни ко га не че ка, већ се на њу че-
ка, а то мо же да по тра је ме се ци ма 
док се тро шко ви го ми ла ју, а здрав-
стве но ста ње оно га ко ји се на да по-
гор ша ва.

Аме ри ка је то ура ди ла на свој 
на чин. Тран спла та ци ја је тре та мо 
је по ста ла ру ти на. По пу ла ри ше се 
ова област ме ди ци не и сти му ли-
шу се по тен ци јал ни да ва о ци. Сед-
мог да на по сле опе ра ци је па ци јент 
се от пу шта ку ћи, али, ко мен та ри-
ше злоб но је дан од на ших са го вор-
ни ка, тај се па ци јент већ по сле три 
да на вра ћа и тра жи по моћ и по сто-
пра тив но пра ће ње - што се до дат но 
на пла ћу је. По тен ци јал ни да ва о ци 
сти му ли са ни су та ко што је чо век 
ко ји је за ве штао сво је ор га не за ра-
дио при о ри тет за се бе и сво ју по ро-
ди цу оно га да ле ког, а та ко бли ског, 
да на ка да у ста ро сти или у бо ле сти 
ор га ни за тре ба ју ње му или чла но-
ви ма ње го ве по ро ди це. Да кле, све је 
из ми шље но, али код нас ни је пре-
ко пи ра но. 

Сва ки ле кар ће вам ре ћи да су у 
пи та њу док тор ске су је те, ску по ћа 

опе ра ци је, не спо соб ност ру ко во де-
ћих струк ту ра, па и Ми ни стар ства 
здра вља да уве де ред у област ме-
ди ци не ко ју ће мо пот пу но на мер-
но опет на зва ти вр хом у ме ди ци ни. 
Ре ћи ће вам и да су нај че шће тран-
спла та ци је бу бре га из ме ђу чла но ва 
по ро ди це, па се та ко од јед ног бо ле-
сни ка пра ве два! Ре ћи ће вам ле ка-
ри и да се од ка да ве ра обич но узи-
ма ју бу бре зи, а да се је тре – ба ца ју. 
Као и ср це, плу ћа, пан кре ас, зе ни-
ца, цре ва...

Под виг др Стар цла

За све ово вре ме у Ср би ји је ура-
ђе но укуп но три де се так тран спла-
та ци ја је тре од ко јих је два де сет 
че ти ри оба вио проф. др Бо жи на 
Ра де вић с ве ли ким успе хом. До не-
дав но иде ја о тран спла та ци ји је тре 
би ла је има ги на ци ја. Пр ви ек пе ри-
мент из ве ден је 1955. го ди не, а жр-
тва на у ке био је је дан мла ди пас.

Др То мас Старцл је пр ви у све ту 
1963. го ди не ура дио не у спе лу, а 1967. 
успе лу тран спла та ци ју је тре чо ве ку. 
Го ди ну да на ка сни је др Рој Калн на-
пра вио је пр ву успе шну кли нич ку 
тран спла та ци ју је тре у Евро пи. Ве-
ли ки на пре дак на пра вљен је 1980. 
го ди не сре ди шњим хла ђе њем ор-
га на пер фу зи јом in si tu, за тим по-
ја вом но вих рас тво ра 1988/89. и ве-
но-вен ском бај пас про це ду ром 1982. 
што је по пра ви ло успех опе ра ци ја. 

Cyclo spo rin А уве ден 1980. дао је 
ве ли ки до при нос успе шно сти тран-
спла та ци је. Оства ре ни ре зул та ти до-
ве ли су до то га да је тран спла та ци ја 
је тре 1983. го ди не ре ги стро ва на као 
ме то да из бо ра за ле че ње не ких бо-
ле сти је тре у тер ми нал ној фа зи.

Би ло је по треб но огром но фун да-
мен тал но и хи рур шко зна ње да се 
тран спла ти ра део је тре жи вог да ва-
о ца. Ура дио је то пр ви др Ра иа 1989. 
го ди не. Не ма ње зна чај на би ла је и 
иде ја о тран спла та ци ји по моћ не је-
тре што је др Аб со лон ура дио 1964, 

а др Форт нер у не ко ли ко по ку ша ја 
1973. го ди не.

У са мо три де се так го ди на згу сну-
то су по ре ђа ни зна чај ни до га ђа ји, 
али нај зна чај ни ји је да са да у све-
ту по сто је број ни цен три за тран-
спла та ци ју је тре и да све ду же пре-
жи вља ва ње па ци је на та оправ да ва 
ову ме то ду. Тран спла та ци ја је тре је-
дан је од нај сло же ни јих, али и нај-
за хвал ни јих за хва та у сми слу прог-
но зе и пре жи вља ва ња па ци је на та! 
Али ова област ва пи за уре ђе њем!

Ве ћи на не до че ка

Ак ту ел но, у Ср би ји је на ли сти че-
ка ња око 70 бо ле сни ка за тран спла-
та ци ју је тре, око 1500 бо ле сни ка за 
тран спла та ци ју бу бре га, као и дру-
гих бо ле сни ка ко ји че ка ју за тран-
спла та ци ју дру гих ор га на и тки ва. 
На жа лост, ве ћи на њих не до че ка да 
им се пре са ђи ва њем ор га на про-
ду жи жи вот. Су штин ски про блем 
је - не до ста так ор га на. Ср би ја ни-
је члан ни „Евро тран сплан тан та“ (у 
про це су), те на ши па ци јен ти ко ји-
ма је по треб на опе ра ци ја ни су при-
о ри тет зе мља ма чла ни ца ма. Та ко 
да мо гу да по ста ну вла сни ци ор га-
на ко ји ни је по тре бан па ци јен ти ма 
у ма тич ној зе мљи, што ће ре чи до-
би ће не у сло ван, не ква ли те тан ор-
ган. Исто мо же да се де си у сва ком 
свет ском цен тру за тран спла тан ци-
је где оде те за свој но вац. Пр во ре-
зи ден ти, па чла но ви ЕУ, па оста ли. 
Ми смо оста ли...

Нео п ход на је еду ка ци ја здрав стве-
них и пра те ћих рад ни ка, нео п ход-
но је да се на пра ви мре жа до на ци је 
и да се по мом ми шље њу, на пра ви 
је дан цен тар за тран спла та ци ју. Да-
кле, је дан цен тар у ко ји тре ба да уђу 
ле ка ри ове обла сти из свих уста но ва 
ко је раз ви ја ју те про гра ме.

По ста ти ре ги о нал ни цен тар за 
тран спла та ци ју, па од за ра де по-
кри ва ти ску пу до жи вот ну иму но-
су пре сив ну те ра пи ју до ма ћих па-
ци је на та, ло гич но је, зар не? Ни ко 
не ма пра ва да успо ра ва раз вој ове 
вр сте опе ра ци ја! Као нај сло же ни ји 
про грам ле че ња, тран спла та ци ја се 
мо ра ор га ни зо ва ти као на ци о нал ни 
про грам, тре ба укљу чи ти све здрав-
стве не цен тре у до на тор ски си стем, 
до не ти за кон, фор ми ра ти на ци о нал-
ни ре ги стар за до но ре, да ље раз ви ја-
ти си стем до нор ских кар ти ца. 

Ве о ма је ва жно да се код љу ди 
стал но раз ви ја свест о по тре би до-
ни ра ња ор га на или да ва ња са гла-
сно сти да се мо гу узе ти ор га ни од 
нај бли жег срод ни ка код ко га је на-
сту пи ла мо жда на смрт... Али, ве руј-
те не ком ко је бро јао по след ње да не: 
Нај ва жни ја је она по ли тич ка во ља 
с по чет ка тек ста! //

СЕ СТРа
Ку по вао сам лу бе ни цу на Па ли лул ској пи ја ци. Про шло је го ди ну да на од ка-

да имам но ву је тру. Осе ћао сам се до бро и сна жно. Он да, кад не тре ба, за зво нио 
је мо бил ни: Да ли сам ја Го ран Ко зић, да ли сам ра дио у По ли ти ци, да ли ми 
је тач но пре го ди ну да на пре са ђе на је тра, рас пи ти ва ла се жен ска осо ба ко ја се 
ни је пред ста ви ла. – Шта хо ће те ви од ме не, пи тао сам љу ти то.– Да чу јем ка ко 
сте, ја сам ро ђе на се стра ва шег до но ра!

Кад се ни сам сру шио. ужур ба но сам об ја шња вао да сам хтео кон такт, да сам 
же лео да по ка жем ко ли ко сам за хва лан, али да сам по што вао во љу по ро ди це 
да оста не ано ним на... – Са мо же лим да чу јем ка ко сте. – До бро сам, ка жем, ра-
дим, ћер ке опет има ју оца. – Ра ду јем се, ре кла је, са мо сам хте ла да вас чу јем, 
те шко ми је на овај дан...
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ПРЕД СТА ВЉА МО – ДОМ ЗДРА ВЉА ША БАЦ

ПРИ ЗНА ЊА 
КО ЈА ОБА ВЕ ЗУ ЈУ
// ПР ВА АКРЕ ДИ ТО ВА НА ЗДРАВ СТВЕ НА УСТА НО ВА У МА ЧВАН СКОМ ОКРУ ГУ, ЈЕД НА 
ЈЕ ОД РЕТ КИХ УСТА НО ВА КО ЈА НЕ МА ДУ ГО ВА И ПО СЛУ ЈЕ ОД ГО ВОР НО //

Д
ом здра вља Ша бац, као мо-
дер на уста но ва при мар не 
здрав стве не за шти те, на стао 
је у апри лу 2007. го ди не, из 

ра ни јег Здрав стве ног цен тра, на те-
ме љу ду ге и бо га те тра ди ци је здрав-
ства ша бач ког кра ја.

Про шлост ко ја оба ве зу је на про-
фе си о нал ност и по све ће ност, пу то-
каз је за кон ти ну и ра но ан га жо ва-
ње на уна пре ђе њу свих сег ме на та 
на шег ра да.

Има ју ћи у ви ду да су фак то ри 
ко ји ути чу на ква ли тет здрав стве-
не за шти те број ни, као свој нај ва-
жни ји ре сурс, осим до бре са рад ње 
са ло кал ном са мо у пра вом, у чи јој 
над ле жно сти је при мар на здрав-
стве на за шти та, Ми ни стар ством 
здра вља и број ним ин сти ту ци ја ма 
и ор га ни за ци ја ма, ис ти че мо зна-
ње, про фе си о нал ност и пре да ност 
за по сле них. 

Од око 550 за по сле них, 419 су 
здрав стве ни рад ни ци, што је 75 од-
сто укуп ног бро ја за по сле них. У До-
му здра вља Ша бац укуп но ра ди 161 
док тор ме ди ци не и сто ма то ло ги је, 
од то га 31 од сто (50) су ле ка ри оп-
ште ме ди ци не, 50 од сто (81) су спе-
ци ја ли сти, док то ра сто ма то ло ги је 
је шест од сто (де вет), а спе ци ја ли-
ста ра зних гра на сто ма то ло ги је је 13 
од сто (21). Нај ви ше за по сле них ан-
га жо ва но је у Слу жби оп ште ме ди-
ци не, њих 186 или 35 од сто. 

Чи ње ни ца да је ме ђу на шим ле-
ка ри ма ве ћи на спе ци ја ли ста, још 
је дан је од до ка за на шег уве ре ња да 
са мо стал ним струч ним уса вр ша-
ва њем мо же мо од го во ри ти на иза-
зо ве зах тев ног и од го вор ног по сла. 
Ка ко би смо оства ри ли кон ти ну и-
тет у ка дров ској сме ни, на ши ле ка-
ри су кон стант но уса вр ша ва ју, па је 
и са да у то ку осам спе ци ја ли за ци-
ја. Дом здра вља Ша бац, из два ја зна-
чај на сред ства за тро шко ве њи хо ве 
кон ти ну и ра не еду ка ци је – пре воз, 
ко ти за ци је, сло бод не да не. 

За по сле ни у на шој уста но ви и са-
ми ве о ма ан га жо ва ни на при пре ми 
и ре а ли за ци ји струч них пре да ва-
ња. Оства ре на је до бра са рад ња са 
ко ле га ма у Оп штој бол ни ци „Ла за 
К. Ла за ре вић“ у Шап цу, те кроз за-
јед нич ко ан га жо ва ње за по сле них 
у обе уста но ве обез бе ђу је мо до во-
љан број акре ди то ва них про гра ма 
за кон ти ну и ра ну еду ка ци ју. 

Два ми ли о на евра за 
мо дер ни за ци ју

Осим до брих усло ва за рад, Дом 
здра вља Ша бац ула же и у аде кват-
ну рад ну опре му за по сле них, па је 
јед на од рет ких здрав стве них уста-
но ва, ко ја из два ја сред ства и за те 
на ме не. Циљ је да се ство ре усло ви 
ко ји ће сти му ли са ти про фе си о нал-

ност, струч ност и афир ми са ти све 
по зи тив не вред но сти.

За вр хун ске ре зул та те у стру ци, 
осим зна ња и ве шти на по све ће-
них пр о фе си о на ла ца, нео п ход ни су 
до бри усло ви за рад. У про те клих 
шест го ди на Град Ша бац и Дом 
здра вља у из град њу и ре кон струк-
ци ју обје ка та, на бав ку но ве опре-
ме и мо дер ни за ци ју ра да уло жи ли 
су око два ми ли о на евра. На тај на-
чин здрав стве ну за шти ту учи ни ли 
смо до ступ ном на це лој те ри то ри-
ји Град ске упра ве Шап ца, зна чај но 
уна пре ђу ју ћи њен ква ли тет. 

У про те клом пе ри о ду из гра ђе-
не су три но ве ам бу лан те – у Ма-
чван ском При чи но ви ћу, Бо го сав цу 
и Ме сној за јед ни ци Је вре мо ва. Ре-
кон стру и са ни су сви објек ти и при-
ба вље на са вре ме на опре ма, па Дом 

Признања као обавеза: директорка Дома здравља Шабац, др Весна Ђурић
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здра вља Ша бац да нас рас по ла же са 
32 објек та, од ко јих је 28 на се о ском, 
а че ти ри на град ском под руч ју. У то-
ку је из град ња ам бу лан те у ве ли-
ком ша бач ком на се љу Лет њи ко вац. 
Обје кат ће за до во љи ти по тре бе не-
ко ли ко окол них ме сних за јед ни ца 
са при бли жно де се так хи ља да ста-
нов ни ка. При во де се кра ју ра до ви 
на ком плет ној ре кон струк ци ји ам-
бу лан те у се лу Бе ла Ре ка. Зна чај но 
су ин фра струк тур но опре ми ље не и 
сто ма то ло шке ам бу лан те.

Об но вљен во зни парк

Не до ста так пи ја ће во де, што је го-
ди на ма био про блем у те рен ским 
ам бу лан та ма, пре ва зи ђен је уград-
њом по треб не опре ме. У скло пу ин-
фра струк тур ног опре ма ња, а у скла-
ду са по тре бом ра ци о на ли за ци је 
соп стве ног по сло ва ња, еко но мич-
ним, ефи ка сним и еко ло шки при-
хва тљи вим учи ни ли смо и гре ја ње 
у на шим објек ти ма. У овој греј ној 
се зо ни лож уље као енер гент за ме-
ни ли смо пе ле том у здрав стве ним 
ам бу лан та ма у Ма ју ру, Вар ни и Пр-
ња во ру. Осим што су зна чај но сма-
ње ни тро шко ви, по ка за на је и ви-
со ка еко ло шка свест и од го вор ност 
пре ма окру же њу, по шту ју ћи по сту-
ла те енер гет ске ефи ка сно сти, адап-
та ци јом и изо ла ци јом сво јих ам бу-
лан ти.

На по чет ку свог ра да као са мо-
стал на уста но ва Дом здра вља је 
имао не по у зда на, не бе збед на во зи-
ла, про сеч не ста ро сти око 10 го ди на. 

Да нас, во зни парк има 24 во зи ла, 
чи ја је про сеч на ста рост три го ди не, 
а за те по тре бе из гра ђе на је и ве ли-
ка га ра жа, као још јед на од ва жних 
ин ве сти ци ја на ше уста но ве. 

Уна пре ђе ње ква ли те та

Са ци љем по ве ћа ња до ступ но сти 
ква ли тет не и без бед не здрав стве-
не за шти те, 2011. го ди не отво рен је 
и пункт Слу жбе хит не ме ди цин ске 
по мо ћи у Пр ња во ру. Бли зи на ма ги-
страл ног пу та, као и по тре бе ме шта-
на овог и окол них ма чван ских се ла, 
по ка за ли су да је овај по тез са свим 

оправ дан, а зна чај но је скра ће но 
вре ме из ла ска еки пе на те рен.

Све учи ње но у про те клих шест го-
ди на ни је про шло не за па же но, па је 
Дом здра вља Ша бац од Ми ни стар-
ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је у 
2010. го ди ни до био При зна ње за из-
вр сност у раз во ју стра те шког пла-
на и ме наџ мент у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти, а про гла шен је и 
за Нај бо љи у стал ном уна пре ђе њу 
ква ли те та ра да за 2010. го ди ну.

На гра де смо и овом при ли ком 
схва ти ли са мо као оба ве зу да ра-
ди мо још вред ни је и кон ти ну и ра-
ним на по ри ма до при не се мо да на-

Пренос стеченог искуства у оквиру процеса акредитације представницима Дома здравља гуча – Лучани

Управ на згра да
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ши па ци јен ти оства ре сво је пра во 
на ква ли тет ну, без бед ну и ефи ка-
сну здрав стве ну за шти ту. У на ме ри 
да то и ре а ли зу је мо у свим сег мен-
ти ма свог по сло ва ња, уче ство ва ли 
смо у раз ли чи тим про јек ти ма ко ји 
су нам ство ри ли мо гућ ност да ан га-
жо ва но ра ди мо на про мо ци ји здра-
вља, ин фор ма ти зу је мо свој рад, али 
и уђе мо у зах те ван и оби ман про-
цес акре ди та ци је уста но ве. 

Сер ти фи кат о акре ди та ци ји, ко-
ји је Дом здра вља до био у ју лу 2011. 
го ди не, та ко је по стао са мо кру на 
на по ра свих за по сле них и по сле ди-
ца пр о ми шље ног и до след ног спро-
во ђе ња пла но ва ме наџ мен та. На-
ша уста но ва је, та ко, по ста ла ПР ВА 
акре ди то ва на здрав стве на уста но-
ва у Ма чван ском окру гу, пре ма ко-
јој гра ви ти ра ви ше од 120.000 ста-
нов ни ка. Сво ја ис ку ства у про це су 
акре ди та ци је са да де ли мо са пред-
став ни ци ма број них до мо ва здра-
вља, ко ји по ка зу ју ве ли ко ин те ре-
со ва ње, јер се до бар глас о успе ху 
са ко јим смо ре а ли зо ва ли овај по-
сао чуо да ле ко. Из у зет но нас ра ду је 
што смо у мо гућ но сти да сво јим ко-
ле га ма пру жи мо по моћ у по слу ко-
ји мно ге од њих тек оче ку је.

Елек трон ски кар тон

Сред ства за акре ди та ци ју обез-
бе ди ли смо уче шћем у про јек ту 
ДИЛС Ми ни стар ства здра вља, пу-
тем ког смо до шли и до сред ста ва за 
ин фор ма ти за ци ју, за рад са вул не-
ра бил ним гру па ма – пре све га де-
цом, као и за адап та ци ју про сто ра 
у ком сво је услу ге пру жа Слу жба за 
здрав стве ну за шти ту же на и ства-
ра ње усло ва за тим ски рад. Дом 
здра вља, за хва љу ју ћи овом пр о јек-
ту, али и соп стве ним сред стви ма, 

да нас има је дин ствен ин фор ма ци-
о ни си стем, али и ви ше од 300 ра чу-
на ра и исто то ли ко штам па ча. 

Уло га ли де ра у ин фор ма ти за ци-
ји ра да омо гу ћи ла нам је и им пле-
мен та ци ју елек трон ског кар то на, 
што смо та ко ђе ус пе ли соп стве ним 
на по ри ма и ан га жо ва њем. У окви-
ру Про јек та са вул не ра бил ним гру-
па ма ра ди ли смо са де цом основ-
но школ ског уз ра ста на раз ви ја њу 
све сти о зна ча ју пра вил не ис хра-
не и фи зич ке ак тив но сти за пра-
ви лан раст и раз вој, као и за очу ва-
ње здра вља.

Из у зет но ва жним у соп стве ном 
по сло ва њу, ко је за при о ри тет има 
за до вољ не ко ри сни ке, ко ји ма је пру-
же на аде кват на, по у зда на и ефи ка-
сна здрав стве на за шти та, сма тра мо 
чи ње ни цу да смо и у те шким фи-
нан сиј ским усло ви ма, у ко ји ма се 

на ла зи здрав ство у Ср би ји, јед на од 
рет ких уста но ва ко ја не ма ду го ва и 
по слу је од го вор но и ра ци о нал но, 
што је пре по зна то од стра не Ми ни-
стар ства здра вља и РФ ЗО.

Ка ко про мо ци ју здра вља сма тра-
мо још јед ним од при о ри те та у ра ду, 
сво је ка дров ске и све дру ге по тен-
ци ја ле ко ри сти мо у сва кој при ли-
ци, а у скла ду са по тре ба ма ло-
кал не сре ди не, али и са да ту ми ма 
ва жним у Ка лен да ру здра вља. Циљ 
нам је да ука же мо на зна чај пре-
вен ци је и раз ви ја ња и афир ма ци је 
здра вих жи вот них на ви ка. По себ но 
смо ан га жо ва ни на ра ду са де цом и 
мла ди ма, а уве ре ни смо да тек на 
овај на чин, еду ка ци јом сво јих су-
гра ђа на у пот пу но сти ис пу ња ва мо 
сво ју ми си ју и пре да но ра ди мо на 
оства ре њу сво је ви зи је.

Прим. др Ве сна Ђу рић

Слу жба деч је здрав стве не за шти те

Слу жба хит не по мо ћи
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА ЧИ ГО ТА ЗА БО ЛЕ СТИ 
ШТИ ТА СТЕ ЖЛЕ ЗДЕ И МЕ ТА БО ЛИ ЗМА - ЗЛА ТИ БОР

ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ 
ПО ПУ ЛАР НОГ 
ПРО ГРА МА
// ИА КО ОВАЈ ЈЕ ДИН СТВЕ НИ ЦЕН ТАР НА БАЛ КА НУ СПРО ВО ДИ 
НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈЕ ДИ ЈАГ НО СТИЧ КЕ И ТЕ РА ПИЈ СКЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ 
ИЗ ПА ТО ЛО ГИ ЈЕ ШТИ ТА СТЕ ЖЛЕ ЗДЕ, НАЈ ПО ЗНА ТИ ЈИ ЈЕ ПО 
ДИ ЈЕ ТЕ СКО-РЕ КРЕ А ТИВ НОМ ПРО ГРА МУ //

Пише: Др ол га оси пов, 
оп шта бол ни ца Ужи це

С
пе ци јал на бол ни-
ца за бо ле сти шти-
та сте жле зде и ме-
та бо ли зма Чи го та 

сме ште на је у цен тру Зла-
ти бо ра окру же на бо ро-
вом шу мом на иде ал них 
1.000 м над мор ске ви си-

не. Основ на де лат ност 
је пру жа ње ме ди цин-
ских услу га из обла сти 
ен до кри но ло ги је, ну-
кле ар не и фи зи кал не 
ме ди ци не, а по зна та 
је и по на да ле ко чу ве-
ном и при зна том про-
гра му за ре гу ли са ње 
те ле сне те жи не, „Чи-
го та“ про гра му. У по-
ну ди се на ла зе и дру-

ги “wel lness“ про гра ми: Ме на џер, 
Ан ти це лу лит и Про грам за шти та-
сту жле зду. 

Иде ја за из град њу ле чи ли шта на 
Зла ти бо ру ја ви ла се кра јем 19 ве ка, 
а ре а ли зо ва на је 1964. Пр во Спе ци ја-
ли зо ва но ле чи ли ште за хи пер ти ре о-
зу, по че ло је да ра ди у са ста ву До ма 
здра вља у Ча је ти ни. Би ло је сме ште-
но у ви ше ви ла, нај ду же у са да шњој 
ви ли „Ср би ја“, а из град ња но ве згра-
де за вр ше на је 1978. го ди не. Ло ка ли-

Спе ци јал на бол ни ца Чи го та
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тет је иза бран на осно ву ела бо ра та 
ко ји је ура дио тим струч ња ка: ле ка-
ри, кли ма то ло зи, ар хи тек те. Пр во-
бит но Ле чи ли ште пре и ме но ва но је у 
За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха-
би ли та ци ју обо ље ња шти та сте жле-
зде. Ре зул та ти ле че ња би ли су не у-
по ре ди во бо љи у од но су на ра ни је 
ис кљу чи во ме ди ка мент но ле че ње, 
та ко да је ова уста но ва по ста ла је-
дин ствен цен тар за ле че ње обо ље ња 
шти та сте жле зде на Бал ка ну.

Сарадња са Кли нич ким 
цен тром Ср би је

За хва љу ју ћи ве ли ком ен ту зи ја-
зму, пр вен стве но ле ка ра, ко ји су 
сво јим упор ним ра дом раз ви ја ли 
и уна пре ђи ва ли ову уста но ву, За-
вод 1997. го ди не пре ра ста у Ин сти-
тут за шти та сту жле зду и ме та бо-
ли зам. Та да по чи ње и са рад ња са 
Ин сти ту том за ен до кри но ло ги ју, ди-
ја бе тес и бо ле сти ме та бо ли зма Кли-
нич ког цен тра Ср би је, што је омо-
гу ћи ло да Ин сти тут Чи го та по ста не 
ба за Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду. Ка сни је ме ња на зив у Спе ци-
јал на бол ни ца за бо ле сти шти та сте 
жле зде и ме та бо ли зма Зла ти бор, а 
од пре не ко ли ко го ди на име но ва на 
је као Спе ци јал на бол ни ца Чи го та.

Спе ци јал на бол ни ца у ме ди цин-
ском де лу функ ци о ни ше у окви ру 
сле де ћих це ли на: Ин тер на ме ди ци-
на, Ну кле ар на ме ди ци на, Цен тар за 
пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та-
ци ју го ја зно сти код де це и адо ле сце-
на та; Фи зи кал на ме ди ци на, као и 
Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка. У хо-

спи тал ном де лу Спе ци јал не бол ни-
це спро во ди се ре ха би ли та ци ја обо-
ле лих од шти та сте жле зде и оста лих 
ен до кри но ло шких обо ље ња. 

У обла сти ди јаг но сти ке „Чи го-
та“ је је дин стве на на овим про сто-
ри ма. Ну кле ар на ла бо ра то ри ја са 
RIA ла бо ра то ри јом омо гу ћа ва да 
се ди јаг но сти ка па то ло ги је шти та-
сте жле зде ура ди бр зо и ефи ка сно 
и по мо дер ним стан дар ди ма. У слу-
жби ну кле ар не ме ди ци не из во де се 
функ ци о нал на, мор фо ло шка и хе-
мо ди нам ска ис пи ти ва ња. У обла-
сти ну кле ар не ен до кри но ло ги-
је: тест фик са ци је I-131 у шти та стој 
жле зди, сцин ти гра фи ја шти та сте 
жле зде (I-131 и 99m-Tc-per teh ne ta-
tom), од ре ђи ва ње Т3, Т4, ТSХ, ТRХ 
тест ан ти Тg-Аb и то за са да RIA и 
IR MA ме то да ма. Из обла сти ре про-
дук тив не ен до кри но ло ги је FSH, LH, 
про лак тин, про ге сте рон, естра ди ол, 
те сто сте рон. Ра ди се и C-пеп тид и 
глу ка гон ски тест.

У обла сти ну кле ар не не фро-уро-
ло ги је: ста тич ка и ди нам ска сцин-
ти гра фи ја бу бре га, ди нам ска сцин-
ти гра фи ја са сти му ла ци јом ди у ре зе, 
од ре ђи ва ње гло ме ру лар не фил тра-
ци је са се па рат ним кли рен си ма, 
од ре ђи ва ње ре ла тив не ди стри бу-
ци је бу бре жне функ ци је;

У обла сти ну кле ар не хе па то ло-
ги је: сцин ти гра фи ја је тре и сле зи-
не, ис пи ти ва ње пу ла кр ви у је три; 
Ну кле ар на кар ди о ло ги ја: ра ди о ну-
клид на вен три ку ло гра фи ја; Сцин-
ти гра фи ја ко сти ју и згло бо ва, пљу-
вач них жле зда. По сто ји и Ка би нет 
за ул тра звуч ну ди јаг но сти ку ти ре-
о ид не жле зде, дој ке, аб до ме на као 
и Ка би нет за осте о ден зи то ме три ју. 
Апа рат нај но ви је DXA тех но ло ги је 
омо гу ћа ва без бед но и не ин ва зив но 
ме ре ње ко шта не ми не рал не гу сти-
не (BMD) као и от кри ва ње асимп то-
мат ских па то ло шких фрак ту ра на 
кич ме ним пр шље но ви ма. Ра ди се 
и функ ци о нал на ди јаг но сти ка кар-

Део тима ле ка ра Чи го те

Ди јЕ Та За ТЕ Ло, го ЗБа За ДУХ

у то ку глав не ту ри стич ке се зо не по себ на па жња по све ћу је се ор га ни зо ва њу 
кул тур них де ша ва ња (књи же ве не ве че ри, по зо ри шне пред ста ве, кон цер ти, из-
ло жбе сли ка...). Би бли о те ка „Чи го те“ је пра ви, ма ли кул тур ни цен тар Зла ти бо ра, 
ме сто мно гих ле пих де ша ва ња из обла сти кул ту ре и умет но сти. Ли ков ним из-
ло жба ма, ко је су та ко ђе део кул тур ног жи во та у „Чи го ти“, као и по вре ме но ор-
га ни зо ва ним умет нич ким ве че ри ма, по ка зу је се у прак си ка ко је здра вом те лу 
оба ве зно по тре бан и – здрав дух! Од пр ве из ло жбе сли ка 1978, у га ле ри ји Чи го-
та из ла га ло ви ше од 300 умет ни ка из на ше зе мље и ино стран ства.
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ди о ва ску лар ног си сте ма (Ер го тест) 
и УЗ ср ца. 

Те ра пиј ске про це ду ре из обла сти 
ну кле ар не ме ди ци не под ра зу ме ва-
ју при ме ну те ра пиј ске до зе I-131 у 
ци љу ле че ња хи пер ти ре о зе, као и 
при ме ну те ра пиј ске и абла тив не 
до зе I-131 код па ци је на та на кон опе-
ра ци је због ди фе рен то ва них кар ци-
но ма шти та сте жле зде, са сме шта-
њем па ци је на та у две спе ци јал не 
та ко зва не „олов не со бе“ на кон про-
це ду ре.

„Чи го ти ца“ за де цу 
и адо ле сцен те 

У Цен тру за пре вен ци ју и ле че ње 
го ја зно сти код де це и адо ле сце на та 
у окви ру про гра ма „Чи го ти ца“ ле-
че се и еду ку ју го ја зна де ца и адо-
ле сцен ти, оба вља ју ди јаг но стич-
ка ис пи ти ва ња и ле че ње у ко ме се 
тим ски при сту па и ти ме по бољ ша-
ва од го вор па ци је на та на пред ло-
же не ме ре. У ра ду ти ма уче ству ју: 
пе ди ја тар ен до кри но лог, спе ци ја-
ли ста фи зи кал не ме ди ци не, пси-
хо лог, пр о фе со ри фи зич ког вас пи-
та ња, ну три ци о ни ста, ме ди цин ске 
се стре.

 Уз кон ти ну и ра ни струч ни над-
зор, па ци јен ти до би ја ју план ис хра-
не и фи зич ких ак тив но сти за ви сно 
од уз ра ста, кон ди ци је и здрав стве-
ног ста ња. Пред ност про гра ма „Чи-

го ти ца“ је упра во мул ти ди сци пли-
нар ни при ступ ле че њу го ја зне де це. 
Не по сред ни циљ ле че ња је по сти-
ћи ду го роч ну – трај ну ре дук ци ју 
те ле сне ма се, уна пре ди ти здра вље 
уз про ме ну по на ша ња и усва ја ње 
здра вих жи вот них сти ло ва. Ле че ње 
у Про гра му „Чи го ти ца“ под ра зу ме-
ва хи по ка ло риј ску, урав но те же ну 
ис хра ну, фи зич ку ак тив ност, кли-
нич ку, пси хо ло шку по др шку и еду-
ка ци ју (пре да ва ња, ра ди о ни це…)

Удру же ње пе ди ја та ра Ср би је и 
Спе ци јал на бол ни ца „Чи го та“ Зла-
ти бор, има ју ћи у ви ду зна чај про-
бле ма го ја зно сти и чи ње ни цу да 
уче ста лост, пре ма по да ци ма УНИ-
ЦЕФ-а, из но си у Ср би ји већ 15 од сто 
у де це уз ра ста до пет го ди на, пред-
ло жи ли су у ок то бру 2007. го ди не 
Ми ни стар ству здра вља и Ре пу блич-
ком за во ду за здрав стве но оси гу ра-
ње ре а ли за ци ју Про јек та „Пре вен-
ци ја и ле че ње го ја зно сти код де це 
и адо ле сце на та у Ср би ји“. Пре ма од-
лу ци Ре пу блич ког за во да за здрав-
стве но оси гу ра ње од 2008, циљ ну 
гру пу ко ри сни ка у Цен тру чи не го-
ја зна де ца уз ра ста од 12 до 18 го ди-
на. Њи хов при јем и бо ра вак, ра ни-
је у тра ја њу од 21 дан, са да 10 да на, 
пла ни ра се пре ма уна пред од ре ђе-
ним тер ми ни ма у гру па ма од по 30 
ко ри сни ка. До го вор о при је му та-
квих гру па оба вља при јем на слу-
жба Цен тра то ком школ ске го ди-

не на сто је ћи да зах те ве упу ће не из 
пе ди ја триј ских уста но ва ускла ди са 
ка па ци те ти ма Цен тра, у ци љу ра-
ци о нал ног ко ри шће ња.

У Цен тар се то ком це ле го ди не 
мо гу при ма ти и по је ди нач ни ко ри-
сни ци би ло о тро шку РФ ЗО или на 
ко мер ци јал ној осно ви, али са мо уз 
уна пред за ка за ни при јем. До го вор 
у та квом слу ча ју се по сти же из ме-
ђу од го вор ног ле ка ра пе ди ја триј ске 
уста но ве са пе ди ја тром Цен тра. У 
Цен тар се, у скла ду са по зи тив ним 
за кон ским про пи си ма, мо гу при-
ма ти и го ја зна де ца и адо ле сцен ти 
из су сед них и дру гих зе ма ља.  

Оде ље ње за фи зи кал ну ме ди ци ну 
и ре ха би ли та ци ју рас по ла же апа ра-
ти ма за елек тро те ра пи ју, маг не то те-
ра пи ју, со но те ра пи ју, фо то те ра пи ју, 
тер мо те ра пи ју, хи дро те ра пи ју и ме-
ха но те ра пи ју, као и са вре ме но опре-
мље ном са лом за ки не зи те ра пи ју. 
Функ ци о ни ше са два ле ка ра спе ци-
ја ли сте фи зи кал не ме ди ци не и ре-
ха би ли та ци је, 22 фи зи о те ра пе у та, 
ту су и ма се ри и ко зме ти ча ри. Ов-
де се ле че де ге не ра тив на обо ље ња 
кич ме ног сту ба и пе ри фер них згло-
бо ва, ре у мат ска обо ље ња, ван зглоб-
ни ре у ма ти зам ме ких тки ва, обо-
ље ња цен трал ног нер вног си сте ма, 
де фор ми те ти код де це, пост тра у-
мат ска ста ња и кон трак ту ре, раз ли-
чи те спорт ске по вре де: дис тен зи-
је, дис тор зи је, кон ту зи је, фрак ту ре, 

Чи го та про грам у Ба зе ну
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успо ре но ства ра ње ка лу са, обо ље-
ња пе ри фер не цир ку ла ци је и по ли-
не у ро па ти је на ста ле као по сле ди-
ца ше ћер не бо ле сти, пре ко мер ног 
пу ше ња и узи ма ња ал ко хо ла. Нај-
ве ћи део услу га пру же них у овим 
ин ди ка ци о ним под руч ји ма мо-
же се оства ри ти уз аде ква тан упут 
на те рет РФ ЗО. Део услу га је у ко-
мер ци јал ном про гра му (Ан ти це лу-
лит про грам при ме њу је фи зи кал не 
про це ду ре: лим фну дре на жу, са у ну, 
под вод ну ма са жу, бо ди лајн ми шић-
ни сти му ла тор, ла сер и руч ну ма са-
жу). У апри лу 2010. го ди не Уред бом 
о Пла ну мре же здрав стве них уста-
но ва у Спе ци јал ној бол ни ци од ре-
ђе но је 70 по сте ља за про ду же ну ре-
ха би ли та ци ју ре у мат ских обо ље ња, 
по вре да и обо ље ња ло ко мо тор ног 
си си те ма, ен до кри но ло шка обо ље-
ња и ре ха би ли та ци ју де це. 

За здрав и 
ак ти ван жи вот

Про грам „Чи го та“ је по пу лар ни 
ди је тет ско-ре кре а тив ни про грам 
ко ји је ди зај ни ран та ко да се кли-
јент то ком бо рав ка на Зла ти бо ру 
осло бо ди ви шка ки ло гра ма, да се 
од мо ри, осве жи, об но ви кон ди ци-
ју и што је нај ва жни је - да на у чи да 
жи ви дру га чи је - ак тив но и здра во. 
Овај про грам се већ 20 го ди на ба ви 
го ја зним па ци јен ти ма и пре вен ци-
јом пра те ћих бо ле сти, ко је на ста ју 
као по сле ди ца удру же но сти мул-
ти плих по ре ме ћа ја и ло ших на ви-
ка ко ји су ри зич ни фак то ри за мно-
ге бо ле сти. Он об у хва та: ком плет но 
ан тро по ме триј ско ме ре ње, би о хе-
миј ску ди јаг но сти ку, ни ско ка ло риј-
ску ис хра ну (1.200–1.500 Kcal/дан), 
ор га ни зо ва не фи зич ке ак тив но сти 
(шет ње, ве жбе, пли ва ње), еду ка ци-
ју, упут ства и пре по ру ке за пра вил-
ну ис хра ну.

Од 2008. год по чи ње са рад ња са 
ру ским „Га спром њеф том“ и упу ћи-
ва ње око 100 рад ни ка го ди шње, из 
Ру ске фе де ра ци је, у окви ру здрав-
стве но-ре кре а тив ног про гра ма. И 
дру ги кли јен ти са ру ског го вор ног 
под руч ја до ла зе у Спе ци јал ну бол-
ни цу на те ра пиј ске про це ду ре за 
при ме ну ра ди о ак тив ног јо да или 
на ре кре а тив ни од мор, а оче ку је се 
да ће се та са рад ња и да ље уна пре-
ђи ва ти.

Пр о гра ми Кон ти ну и ра не ме ди-
цин ске еду ка ци је за здрав стве не 
рад ни ке ов де су че сто ор га ни зо ва-
ни. До са да је одр жа но ви ше сим-
по зи ју ма и на уч них ску по ва са ме-
ђу на род ним уце шћем из обла сти 
обо ље ња шти та сте жле зде, го ја зно-
сти, као и већ тра ди ци о нал ни се-
ми на ри Пе ди ја триј ске шко ле Ср-
би је. // 

Разноврсни садржаји за болесне и здраве: Масажа у Чиготи

Лепота која инспирише: башта Чиготе

МЕ Ди ЦиН СКи гЛа СНиК

„Ме ди цин ски гла сник“ Спе ци јал не бол ни це Зла ти бор је струч ни и на уч ни ча-
со пис на ме њен ши рем кру гу ко ри сни ка, пр вен стве но ле ка ра раз ли чи тих спе-
ци јал но сти. То ком ви ше од две де це ни је из ла же ња по сте пе но је про фи ли сан до 
пре по зна тљи вог из во ра из у зет но ко ри сних, по у зда них, ак ту ел них и про ве ре них 
ин фор ма ци ја из ме ди цин ске стру ке, ори ги нал них на уч них ра до ва и до при но-
са, са вре ме них ре дов но об но вље них во ди ча за прак су, ак ту ел них ин фор ма ци-
ја из ме ди цин ских и па ра ме ди цин ских асо ци ја ци ја, али и за ни мљи вих освр та 
на исто ри ју ме ди ци не, ле че ња и за слу жних лич но сти у овој де лат но сти људ ског 
ума и ве шти не. Од 2011. ча со пис је при хва ћен и у ме ди цин ској ба зи „Мedline“.
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КОН ТИ НУ И РА НА ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗА ОРЛ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТЕ И НЕ У РО ЛО ГЕ

Ме ђу на род ни сим по зи јум
о вр то гла ви ца ма

С
им по зи јум кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци-
је по све ћен вр то гла ви ца ма одр жан је 20. мар-
та у Си менс-у, у ор га ни за ци ји при ват не оп ште 
бол ни це Еу ро ме дик. Скуп је ор га ни зо ван за ОРЛ 

спе ци ја ли сте и не у ро ло ге, те су и пре да ва ња би ла кон-
ци пи ра на та ко да об у хва те све ди јаг но стич ке, те ра пиј-
ске и ре ха би ли та ци о не аспек те овог увек ак ту ел ног по-
ре ме ћа ја. На сим по зи ју му са ме ђу на род ним уче шћем 
го во рио је проф. др Ми ха ел Под ви нец из Швај цар ске 
ко ји је ре фе ри сао о син дро му де хи сцен ци је кост ног де-
ла ла би рин та („Тре ћи про зор“). Кост ни де фект у кап су ли 
ла би рин та до во ди до по ве за но сти пе ри лим фе ла би рин-
та и ли квор ског пр о сто ра ен до кра ни ју ма. Ова по ве за-
ност пр о у зр о ку је вр то гла ви це при про ме ни при ти ска 
у спољ њем слу шном ка на лу или ли квор ском пр о сто-
ру. Исто се де ша ва и при из ло же но сти ја ким зву ко ви-
ма (зву ци ма) та ко зва ни Тulliov фе но мен. Кли нич ки по-
ста вље на сум ња на ову ди јаг но зу мо же се по твр ди ти 
CT ди јаг но сти ком ко ја от кри ва де хи сцен ци ју, нај че шће, 
гор њег по лу кру жног ка на ла и ве зу са сред њом ло бањ-
ском ја мом.

Осци лоп си ја и ау то фо ни ја су до дат ни, анам не стич-
ки ка рак те ри стич ни, симп то ми ко ји го ди на ма оп те ре-
ћу ју те па ци јен те за ко је до не дав но ни је по сто ја ла те-
ра пи ја. При ка за не су опе ра тив не тех ни ке ко је се са да 
при ме њу ју и до во де до из ле че ња.

У ре фе ра ту је на ве де на ди фе рен ци јал на ди јаг но сти-
ка тог син дро ма и на гла ше на је нео п ход ност са рад ње са 
ра ди о ло зи ма и не у ро ло зи ма. Пре зен та ци ја ком плет ног 
ре фе ра та се мо же ви де ти на www.orl-bal. in fo/sr p

Вр то гла ви ца је об у хва ће на пре да ва њи ма са ра зних 
аспе ка та, што се на ро чи то од но си ло на при каз нај са-
вре ме ни јих ди јаг но стич ких ме то да, као што су би ла 
пре да ва ње о маг нет ној ре зо нан ци са ди фу зи јом, ул-
тра звуч ној ди јаг но сти ци, ви део-нис таг мо гра фи ји, ко-
ри шће њу ми о ге них по тен ци ја ла у ис пи ти ва њу функ-
ци је са ку лу са ла ви рин та итд.

Еу ро ме дик је ве о ма озбиљ но и на нај ви шем струч-
ном ни воу ор га ни зо вао скуп. Си менс је исто вре ме но из-
ло жио нај но ви је мо де ле слу шних апа ра та ко ји сво јим 
ква ли те ти ма (ми ни ја ту р ном ве ли чи ном, до бром ам-
пли фи ка ци јом и ди зај ном) за слу жу ју сва ку по хва лу.

Пише: др иван илић

Де се ти европ ски епи леп-
то ло шки кон грес одр жан 
је у Лон до ну од 30. сеп-
тем бра до 4. ок то бра 2012. 

го ди не. Фо кус кон гре са био је на 
ан ти е пи леп тич ним ле ко ви ма, а 
ме ђу пре да ва чи ма би ла су све 
са ма ре но ми ра на име на на по-
љу епи леп то ло ги је из це лог све-
та. Че ти ри глав не те ме до ми ни ра ле су пр о гра мом кон-
гре са: ба зич на епи леп то ло ги ја, ими џинг и хи рур ги ја, 

кли нич ка епи леп то ло ги ја и не у роп си хи ја три ја и ме-
ди ка мен то зна те ра пи ја. У свим те ма ма под јед на ко 
су би ле за сту пље не пе ди ја триј ске те ме, као и те ме из 
адулт не епи леп то ло ги је.

Кон грес је био из у зе тан. Одр жа вао се убр зо по за вр-
шет ку Олим пиј ских ига ра, и об зи ром на то да се кон-
гре сни цен тар на ла зи по ред Олим пиј ског ста ди о на, 
дух олим пи зма и дух јед не од нај ве ћих свет ских ме-
тро по ла до дат но је ин спи ри сао епи леп то ло ге на уче-
ње и так ми че ње.

На и ме, то ком тра ја ња кон гре са одр жа на је и ди на-
мич на и за ни мљи ва епи леп то ло шка олим пи ја да. Сам 
Лон дон, као је дан од свет ских цен та ра кул ту ре, мо де, 
еко но ми је и тр го ви не, ну дио је по не што за про бир љив 

ЛОН ДОН ПРО ШЛЕ ЈЕ СЕ НИ БИО ДО МА ЋИН ЕВРОП СКОГ КОН ГРЕ СА 

О но ви на ма 
у епи леп то ло ги ји

СКУ ПО ВИ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Су ге сти ја ор га ни за то ри ма ску па би ла је да скуп, због 
ак ту ел но сти те ме ко ју об у хва та, тре ба про ши ри ти на 
ши ри круг слу ша ла ца, што се на ро чи то од но си на ле-
ка ре ко ји се у прак си сва ко днев но сре ћу са вр то гла ви-
ца ма и свим ди јаг но стич ким и те ра пиј ским не до у ми-
ца ма ко је оне до но се.

 Др Ни на Ми хај ло вић, не у ро лог

Пише: др Ни на Ми хај ло вић

У 
све ча ној са ли Де ка на та 
Ме ди цин ског фа кул те-
та у Бе о гра ду одр жа но 
је 28. ја ну а ра пре да ва-

ње о би о ло шким мар ке ри ма Ал-
цхај ме ро ве бо ле сти. Пре да вач је 
био проф. Ха ролд Хам пел, ди-
рек тор Пси хи ја три ског оде ље ња 
и ко-ди рек тор Ими џинг цен тра

Уни вер зи тет ске бол ни це у 
Франк фур ту. Би о мар ке ри Ал хај ме ро ве бо ле сти пред ста-
вља ју ва жан фак тор у иден ти фи ка ци ји про дро мал них 
ста ди ју ма бо ле сти, од ре ђи ва њу сте пе на па то ло шких 
зби ва ња и ева лу а ци ји ути ца ја ле ко ва ко ји се да ју то ком 
бо ле сти. Де ге не ра тив не про ме не у мо згу мо гу се пра-
ти ти ис пи ти ва њем це ре бро-спи нал не теч но сти. Од ре-
ђу ју се ни вои бе та ами ло и да и бе та ами ло ид них оли-
го ме ра, а по себ но при су ство ди ме ра ко ји се по ја вљу ју 
у па ци је на та са Ал цхај ме ро вом бо ле шћу, ко јих не ма у 
ста ри јој здра вој по пу ла ци ји. Ме та бо ли зам хо ле сте ро ла 
и ли пи да у мо згу је та ко ђе из ме њен. Нај ве ћи про блем, 
ка да су би о мар ке ри у пи та њу, је сте про на ла же ње и из-
бор пра ве ком би на ци је би о мар ке ра, ка рак те ри стич них 
за Ал цхај ме ро ву бо лест.

По ред би о мар ке ра за до ка зи ва ње Ал цхај ме ро ве бо-
ле сти ва жна су и ге нет ска ис пи ти ва ња као и не у ро и-
ми џинг. Пра те се про ме не хи по кам пу са и ко ри сте се 
ком би но ва на PЕТ, CT и NMR сни ма ња. Тро ди мен зи о-
нал ни при каз мо жда не суп стан це (3D ви зу е ли за ци ја) 
по ста је злат ни стан дард бу дућ но сти пра ће ња про ме на 
за пре ми не хи по кам пу са (и ње го вог ме ре ња) то ком Ал-
цхај ме ро ве бо ле сти. Те шко ће у ис тра жи ва њу де ге не ра-
тив них не у ро ло шких бо ле сти уоп ште, од но се се на фи-
нан сиј ске мо гућ но сти здрав стве не слу жбе јер је це на 
тих на уч них ис пи ти ва ња ви со ка. Исто вре ме но, нео п-
ход но је да се ис пи та ве ли ки број ста ри јих по је ди на-
ца, јер је ва жно утвр ди ти ко ји зна ци ука зу ју на бо лест, 
а ко ји од њих при па да ју нор мал ном про це су ста ре ња.

Про фе сор Ха ролд Хам пел био је гост Не у ро ло шке кли-
ни ке у Бе о гра ду и Ме ди цин ског Фа кул те та Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду и до шао је на по зив проф. др Ел ке Сте фа-
но ве, ко ја во ди Цен тар за де мен ци је, као и ди рек то ра 
Кли ни ке ака де ми ка проф. др Вла ди ми ра Ко сти ћа. Во-
де ћи свет ски струч њак у обла сти де мен ци ја про мо ви-
сан је у про фе со ра по по зи ву Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду. //

ПРЕ ДА ВА ЊЕ НА МЕ ДИ ЦИН СКОМ 
ФА КУЛ ТЕ ТУ У БЕ О ГРА ДУ

Би о ма р ке ри 
ал цхај ме ро ве 
болeсти

СКУ ПО ВИ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

укус сва ког епи леп то ло га, ма да је због ве о ма обим ног 
и за ни мљи вог пр о гра ма на кон гре су ја ко ма ло вре ме-
на оста ја ло за раз гле да ње зна ме ни то сти гра да.

То ком кон гре са би ло је око 300 пре зен та ци ја, што је 
ор га ни зо ва но кроз че ти ри глав не се си је (пле нар не те-
ме), шест спе ци јал них сим по зи ју ма, 42 се си је, 31 ЕСЕ 
фо рум, де вет спон зо ри са них сим по зи ју ма и три „ка ко 
то да ура дим“ се си је.

За јед нич ки ути сак ве ли ког бро ја уче сни ка је да је 
ште та што су се број на пре да ва ња одр жа ва ла исто вре-
ме но у раз ли чи тим кон фе рен циј ским са ла ма, те ни је 
би ло мо гу ће од слу ша ти све. Де ша ва ло се да се исто вре-
ме но од ра жа ва чак шест се си ја, те су слу ша о ци би ли 
ста вља ни на „слат ке му ке“ из бо ра. Но, та ква по де ла је 
на рав но нео п ход на ако се же ли успе шна ор га ни за ци-
ја ску па ова кве ве ли чи не. 

Уве рен сам да се, по за вр шет ку кон гре са, нај ве ће за-
до вољ ство код ле ка ра прак ти ча ра ко ји се сва ког да на 
су сре ћу са иза зо ви ма ле че ња па ци је на та са епи леп-
си јом, очи та ва ло у оби љу ин фор ма ци ја при мен љи вих 
у сва ко днев ној кли нич кој прак си и раз ме ни ис ку ста-
ва то ком за ни мљи вих ди ску си ја ко је су се по пра ви лу 
раз ви ја ле у сва кој од се си ја.

То је, ко нач но, и нај ва жни ји циљ ин тер на ци о нал них 
су сре та ле ка ра: по ди за ње ни воа ле че ња и по бољ ша ње 
здра вља па ци је на та.  //

Предавање професора Подвинеца 
из Швајцарске у Еуромедику
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ДА СЕ НЕ ЗА БО РА ВИ

За ве штао сво је те ло на у ци
Др Сла во љуб Са вић, ле кар спе ци ја ли ста пне у моф ти зи о лог у До му здра вља у 

Вла ди мир ци ма скло пио нео би чан уго вор са Ме ди цин ским фа кул те том у Ни шу

Пи ше: прим. др Пре драг То јић

У 
уза вре лом све ту са цр кве них ав мо на, про по ве-
да о ни ца, уни вер зи тет ских ка те дри, јав них три-
би на, пу тем свих ме ди ја, по ли тич ких ин сти-
ту ци ја од је ку ју по зи ви за: мир ме ђу љу ди ма, 

раз у ме ва ње љу ди у не во љи, со ли дар но шћу, по ма га њем 
пу тем ма те ри јал них или не ма те ри јал них до бро чин-
ста ва они ма ко ји ма по моћ тре ба. Све га то га има, али 
увек не до вољ но. Увек тре ба још. Не пре кид на је утак-
ми ца из ме ђу стра сти узи ма ња и ра до сти да ва ња. Увек 
је ма ње оних ко ји се ра ду ју да ва њу, од оних ко ји са ве-
ли ком стра шћу узи ма ју. Ка ко вре ме те че, та ко се мул-
ти пли ку је од нос оних ко ји ма тре ба и оних ко ји ма пре-
ти че, оних ко ји мо гу, а не ће, ко ји не мо гу, а хо ће. Све се 
то јав но, ко је где и ко је ка да, ис ти че и на гла ша ва. Има 
мно го истих или слич них, па је при јем та квих ве сти код 
ве ћи не, на вик ну тих на то, рав но ду шни ји. Ипак, по сто-
је и не сва ки да шња, са свим рет ка, да ри ва-
ња ма ло те же схва тљи ва, али по све дра го-
це на. О че му се ра ди?

Др Сла во љуб Са вић, ле кар спе ци ја ли ста 
пне у моф ти зи о лог, за по слен у До му здра-
вља у Вла ди мир ци ма, скло пио је уго вор 
са Ме ди цин ским фа кул те том у Ни шу, чи-
ји је сту дент био, о за ве шта њу сво га те ла 
истом фа кул те ту по сле сво је смр ти, да се 
ње го во те ло ко ри сти за еду ка ци ју сту де-
на та на Ин сти ту ту за ана то ми ју. У од ред-
ба ма уго во ра сто ји да се по сле ис цр пље ња 
еду ка ци о них по тре ба оста ци у до го во ру са 
на след ни ци ма др Сла во љу ба Са ви ћа са-
хра не по пра во слав ном об ре ду. Вест не-
сва ки да шња, вред на сва ког по што ва ња. 
Ово је „дар“ јед ног ле ка ра Ме ди цин ском фа кул те ту на 
ко ме је сте као ме ди цин ска зна ња и ди пло му. Дар ко ји 
пре ма до ступ ним ин фор ма ци ја ма још ни ко од ле ка ра 
у Ср би ји ни је по ну дио. Ка ко је до шло до ово га?

Да ро да вац др Сла во љуб Са вић већ ду же вре ме је раз-
ми шљао ка ко да се за хва ли сво јој шко ли, за сва сте-
че на зна ња у њој, а да то бу де ори ги нал но и са свим 
прак тич но. Да би за до во љио и јед но и дру го, си ну ла 
му је иде ја да то бу де ње го во те ло по сле упо ко је ња. За 
сту ден те и ана то ме дра го це но, не ма шта! Сво ју иде-
ју из ло жио је де ка ну Ме ди цин ског фа кул те та у Ни-
шу проф. др Ви шњи ћу, ко га је из не на ди ла Сла во љу бо-
ва по ну да, је дин стве на и не сва ки да шња. Де кан му је 
ре као да још ма ло раз ми сли. Др Сла во љуб Са вић је ре-
као да за то не ма по тре бе, да је при чи стој све сти до-
нео та кву од лу ку и да мо же од мах пот пи са ти Уго вор о 
за ве шта њу сво га те ла по сле смр ти Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Ни шу, кон крет ни је Ин сти ту ту за ана то ми ју 
тог фа кул те та. Уго вор је и скло пљен из ме ђу две стра-
не 2010. го ди не. Ова од лу ка за слу жу је до дат но пор тре-
ти са ње да ро дав ца др Сла во љу ба Са ви ћа, пне у моф ти-
зи о ло га из Вла ди ми ра ца!

Сла во љуб је ро ђен 16. апри ла 1948. го ди не у Кр ну ла-
ма оп шти на Вла ди мир ци, као че твр то де те (две се стре 
и брат) Ми ло ра да и На де жде, у по ро ди ци ци глар пе-
чал ба ра до се ље них из се ла Сем че ис под Су ве пла ни не, 
оп шти на Га џин Хан, код Ни ша, 1938. го ди не. Основ ну 
шко лу за вр шио је у Вла ди мир ци ма, као ђак ге не ра ци-
је. Гим на зи ју је за вр шио у Шап цу 1967. го ди не, та ко-
ђе као ђак ге не ра ци је, ме ди цин ски фа кул тет за вр шио 
1972. го ди не у Ни шу, са про сеч ном оце ном 9,1, а спе ци-
ја ли за ци ју из пне у моф ти зи о ло ги је у Бе о гра ду. Го во ри 
ак тив но фран цу ски, ита ли јан ски и пољ ски, а слу жи се 
и ен гле ским. Има два си на и два уну ка.

По за вр шет ку фа кул те та и од слу же њу вој ног ро ка вра-
тио се у за ви чај, у Вла ди мир це, у Дом здра вља 1974. го-
ди не. Цео рад ни век оства рио је у До му здра вља „Вла-
ди мир ци“ од те рен ског ле ка ра до функ ци је ди рек то ра 
здра вља у пе ри о ду 1984–1986, 1994–2000. го ди не и 2008–
2010. го ди не. То „ци клич но ди рек то ро ва ње“ за слу жу је 
из ве сну па жњу. На и ме, у ма лим ме сти ма, ти па Вла-

ди ми ра ца, за де се се у истом вре ме ну 
аспи ран ти на чел не функ ци је, па се ци-
клич но сме њу ју на функ ци ји ди рек то-
ра, за ви сно од „од но са сна га по др шке“ у 
да том тре нут ку. Мо жда су тај ри ва ли тет 
око ди рек тор ске функ ци је у До му здра-
вља и још не ка жи вот на за де ше ња Сла-
во љу ба на ве ла да про ла зне жи вот не од-
лу ке за вр ши не про ла зним за ве шта њем 
ор га на сво га те ла на у ци.

Ни је без зна ча ја на ве сти још не ке ства-
ри из би о гра фи је др Сла во љу ба Са ви ћа, 
као до каз ње го ве нео бич не лич но сти. Др 
Са вић је од де тињ ства ве ли ки љу би тељ 
ша ха. Игра ју ћи за ви ше ша хов ских клу-
бо ва у Ре ги о нал ној и Срп ској ли ги сти-

гао је до пре сти жног зва ња Мај стор ског кан ди да та. Шах 
је ин вен тив на и древ на игра и од игра ча тра жи мно го 
ква ли те та, ко је по се ду јуе, ипак ма ли број љу ди. Сла во-
љуб их је си гур но имао, али они у ма лом ме сту ни су ни 
мо гли би ти кван ти фи ко ва ни.

Као ре зер вни офи цир и од ли ко ва ни при мер ни вој-
ник за во лео је оруж је и спорт ски лов. Укљу чио се у ло-
вач ко дру штво у Вла ди мир ци ма и Ло вач ки са вез Ср-
би је. Већ три де це ни је је ве о ма успе шан ло вац, по знат 
ши ром Ср би је. Мо жда је баш лов по мо гао др Сла во љу-
бу да још би ше при хва ти чи ње ни цу и по тре бу слу же ња 
чо ве ку, ње го вој за шти ти и пра вил ном усме ре њу.

Жи вот ни мо то му је ми сао Ал бер та Пај ка: „Оно што 
чо век у свом жи во ту ура ди за се бе уми ре за јед но са 
њим, оно што ура ди за дру ге по ста је и оста је веч но“.

На кра ју ове нео бич не жи вот не при че др Сла во љу ба 
Са ви ћа тре ба ис та ћи да он ни је на пра вио ка ри је ру ка-
кву је мо гао, да се ни је увек са сво јим окру же њем до-
вољ но до бро раз у мео, чи ју је це ну пла тио. По сво јој жи-
вот ној од лу ци до бро је схва тио про ла зност жи вот них 
ма лих стра сти и не про ла зност ми ло ср ђа, као свој жи-
вот ни мо то! //

Др Сла во љуб Са вић
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