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а почетку желим да 

вас позовем на традиционалне 
Дане српске медицинске дијас
поре 3. и 4. октобра у Београду и 
Нишу.

Пра те ћи са вре ме не, а ко ри сне 
тех но ло шке ино ва ци је, у овом 
бро ју пред ста вља мо плат фор му 

по ста вље ну на сајт Ле кар ске ко мо ре Ср би је за on
li ne еду ка ци ју на ших чла но ва. Као и у раз ви је ном 
све ту, на ши ле ка ри мо гу да у вре ме ка да им од го ва
ра и ка да им је то по треб но до ђу до бо до ва за кон
ти ну ир ну еду ка ци ју на овај на чин.

Пре но си мо вам ин тер вју на ше но ви нар ке са но
вим ди рек то ром Ре пу блич ког фон да за здрав стве
но оси гу ра ње. За тим да је мо кра так пре глед но ви
на ко је су сту пи ле на сна гу са За ко ном о пра ви ма 
па ци је на та и на шта ле ка ри тре ба по себ но да обра
те па жњу.

Да је мо из ве штај са упра во одр жа не Кон фе рен ци
је о ре про дук тив ном здра вљу у ор га ни за ци ји Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, да ју ћи свој до
при нос на по ри ма за за у ста вље ње трен да не га тив ног 
при род ног при ра шта ја и ста ре ња ста нов ни штва, уз 
при каз де ла пре зен та ци ја за оне ко ји ни су би ли у 
мо гућ но сти да при су ству ју.

Пред ста вља мо вам Дом здра вља Ин ђи ја ко ји је до
сти гао нај ви ше стан дар де у ор га ни за ци ји слу жбе, 
ква ли те ту и без бед но сти ле че ња па ци је на та, а оче
ку је вас и увод ни текст о ле че њу ма тич ним ће ли ја
ма и још мно го то га.

Ви ди мо се на Да ни ма срп ске ме ди цин ске ди ја
спо ре!

Др Бран ка Ла зић
Глав ни уред ник Гла сни ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Реч уредника
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Пи ше: 
Прим. др Та тја на 

Ра до са вље вић, 
ди рек тор ЛКС

П
ра ће ње на прет
ка ме ди цин ске 
на у ке и прак се и 
тех но ло шког раз

во ја у ме ди цин ској де лат
но сти је струч на, за кон ска 
и етич ка оба ве за ле ка ра. Ме ђу тим, 
мо гућ но сти за струч но уса вр ша ва
ње су че сто ли ми ти ра не. Уво ђе ње 
on li ne про гра ма еду ка ци је и ус по
ста вља ње са рад ње ЛКС са по је дин
ци ма, ин сти ту ци ја ма и ор га ни за
ци ја ма на том пла ну, чи не се као 
оп ти мал но ре ше ње за пре вен ци

ју пре те ћег за о ста ја
ња у струч ном уса
вр ша ва њу ле ка ра у 
по сто је ћим дру штве
ноеко ном ским окол
но сти ма.

Иако не ма ди рект
ну оба ве зу у по гле ду 
обез бе ђи ва ња усло ва 
за кон ти ну и ра ну еду
ка ци ју сво јих чла но
ва, Ле кар ска ко мо ра 

је све сна објек тив них мо гућ но сти 
ле ка ра да за до во ље ову по тре бу, као 
и це не по ко јој то ра де. У усло ви ма 
све ве ћих ма те ри јал них огра ни че
ња од лу чи ли смо да ство ри мо усло
ве да сва ки члан Ко мо ре мо же сво је 
зна ње по де ли ти са дру ги ма, пу тем 
on li ne про гра ма.

За што плат фор ма?
Оnline еду ка ци ја не мо же да се 

од ви ја на би ло ком сај ту. За ор га
ни за ци ју и из во ђе ње on li ne еду ка
ци је нео п ход на је вир ту ел на учи о
ни ца –плат фор ма.

У све ту по сто је два ти па ових 
плат фор ми MO O DLE i Blac kBo
ard. Пре ко 30 ми ли о на љу ди сва
ко днев но ко ри сти јед ну од на ве де
них плат фор ми. Плат фор ма ЛКС је 
раз ви је на нa MO O DLE осно ви, као 
„open so ur ce“ ре ше ње ко је не зах те
ва до дат на пла ћа ња софт ве ра и ње
го вих бу ду ћих ино ва ци ја.

Област on li ne еду ка ци је још увек 
ни је до вољ но ре гу ли са на у Ср би ји.

Плат фор ма омо гу ћа ва пла ни ра
ње и ма пи ра ње про це са еду ка ци је, 
у ко јем је кре та ње ко ри сни ка кроз 
про грам КМЕ усло вље но. На тај на
чин, ко ри шће ње те ста као тех ни ке 
про фе си о нал ног уса вр ша ва ња до
би ја свој пу ни сми сао (кан ди дат 
мо ра да се упо зна са на став ним 
пла ном, да про у чи сву ре ле вант ну 
ли те ра ту ру, пре не го што при сту пи 
по ла га њу те ста). 

Ка ко се вр ши ева лу а ци ја успе ха, 
од но сно, ко ли ко су те сто ви ефи ка
сно сред ство про фе си о нал ног уса
вр ша ва ња? 

Плат фор ма омо гу ћа ва пла ни ра
ње на чи на оце њи ва ња и ауто мат
ску про це ну по стиг ну ћа кан ди да та, 
као и обез бе ђе ње по врат не ин фор
ма ци је, та ко да ко ри сник на у чи и 
ка да гре ши у из бо ру од го во ра.

По ред то га, же ле ла бих да ис так
нем још не што од су штин ске ва
жно сти за бу ду ћи раз вој овог ви да 
еду ка ци је у Ср би ји.

Елек трон ски те сто ви су ра на фа
за раз во ја ове тех но ло ги је ко ја се 
озна ча ва као Com pu ter ba sed le ar
ning (CBL) и Com pu ter ba sed tra i ning 

ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ УВЕ ЛА НО ВИ ВИД КМЕ ЗА ЛЕ КА РЕ

ПЛАТ ФОР МА ЗА 
ON LI NE ЕДУ КА ЦИ ЈУ 
// ЧЛА НО ВИ ЛКС НА ЋИ ЋЕ НА ПЛАТ ФОР МИ АКРЕ ДИ ТО ВА НЕ ПРО ГРА МЕ 
КОН ТИ НУ И РА НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ КО ЈЕ МО ГУ ДА КО РИ СТЕ БЕЗ ПЛА ЋА ЊА 
КО ТИ ЗА ЦИ ЈЕ И ДО ДАТ НИХ ПУТ НИХ ТРО ШКО ВА, КОМ ФОР НО, 
ИЗ СВО ЈЕ ОР ДИ НА ЦИ ЈЕ ИЛИ СТА НА, 24 СА ТА 365 ДА НА У ГО ДИ НИ //
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(CBT), од но сно Уче ње/Ве жба ње за
сно ва но на ко ри шће њу ра чу на ра. 
Ова тех но ло ги ја за сни ва се на те
сто ви ма и јед но смер ним ко му ни
ка ци ја ма у ди стри бу ци ји ли те ра ту
ре ко ју при пре ма еду ка тор.

Без плат фор ме НЕ МО ГУ ЋЕ ЈЕ раз
ви ја ти еуче ње у прав цу on li ne еду
ка ци је, ко ја ис ти ску је и за ме њу
је раз ли чи те фор ме елек трон ских 
те сто ва.

На овој плат фор ми чла но ви ЛКС 
ће на ћи акре ди то ва не on li ne про
гра ме кон ти ну и ра не еду ка ци је, 
ко је мо гу да ко ри сте без пла ћа ња 
ко ти за ци је и до дат них пут них тро
шко ва, ком фор но, из сво је ор ди на
ци је или ста на, 24 са та 365 да на у 
го ди ни. 

На овој плат фор ми на ћи ће ме сто 
сви on li ne про гра ми по је ди на ца и 
уста но ва ко је не ма ју соп стве не мо
гућ но сти да исте об ја вљу ју на дру
гом ме сту. Ови про гра ми ће и да
ље би ти вла сни штво ор га ни за то ра 
 уста но ва, ор га ни за ци ја и по је ди
на ца ко ји су их акре ди то ва ли. Пру
жа њем ло ги стич ке по др шке овим 
на по ри ма, Ле кар ска ко мо ра на сто
ји да олак ша про фе си о нал ни раз вој 
ле ка ра, сво јих чла но ва, по нај по
вољ ни јим усло ви ма (бес плат но), на 
на чин ко ји не ре ме ти њи хо ве дру ге 
про фе си о нал не и лич не оба ве зе.

За ко ри сни ке про гра ма при пре
ми ли смо упут ство, ко је ће олак ша
ти сна ла же ње на плат фор ми.

До са да је ви ше од хи ља ду ле ка ра 
ре ша ва ло те сто ве са плат фор ме. То 
го во ри да смо на пра вом пу ту.

По зи ва мо све ор га ни за то ре акре
ди то ва них on li ne про гра ма КМЕ да 
нам се при дру же на Плат фор ми. 
Је ди ни услов је да ти те сто ви бу ду 
БЕС ПЛАТ НИ за ле ка ре.

Пред у зи ма мо на по ре да се на 
плат фор ми на ђу и ино стра ни on li
ne те сто ви, ко ји ће та ко ђе, би ти бес
плат ни за на ше ле ка ре.

При пре ми ли смо, та ко ђе, од го
ва ра ју ће про гра ме обу ке ле ка ра за 
ко ри шће ње on li ne еду ка тив не тех
но ло ги је у те рен ској ком пју тер ској 
учи о ни ци, ко ју ће мо, на ваш по
зив, ор га ни зо ва ти ши ром Ср би је. 
И њих ће мо, као и све дру ге еду ка
тив не ак тив но сти, по др жа ва ти да 
би би ли бес плат ни за чла но ве Ко
мо ре, јер же ли мо да ова плат фор ма 

по ста не из вор зна ња ко је уна пре ђу
је ква ли тет ра да ле ка ра, а не са мо 
сред ство за при ку пља ње бо до ва по
треб них за про ду же ње ли цен це.

За јед но са про гра ми ма КМЕ ко
је Ле кар ска ко мо ра Ср би је фи на
сиј ски по др жа ва и омо гу ћа ва ле
ка ри ма да их пот пу но бес плат но 
по ха ђа ју, пре ко тра ди ци о нал них 
кон фе рен ци ја и пре да ва ња по чи
та вој Ср би ји, же ља нам је да вра ти
мо део чла на ри на ле ка ри ма Ср би је, 
на овај на чин. Фи на сиј ска не за ви
сност Ле кар ске ко мо ре Ср би је пред
у слов је и ње не не за ви сно сти као 
де ла здрав стве ног си сте ма, а то је 
и је дан од нај ва жни јих ци ље ва Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и ње них чла
но ва. //

ДО БО ДО ВА И ИЗ ФО ТЕ ЉЕ
Плат фор ма за он ли не еду ка ци ју Ле кар ске ко мо ре Ср би је пу ште на је у рад 29. 

ју ла. У пр вих 24 са та ње ног по сто ја ња плат фор му је по се ти ло ско ро 600 ко ри-
сни ка, ко ји су на пра ви ли ви ше од 8.000 ко ра ка (по је ди нач них ак тив но сти); по-
се ти о ци су у про се ку про ве ли ви ше од 31 ми ну та на плат фор ми, пре гле да ју ћи у 
про се ку са др жа је на 13,3 стра не. Ви ше од тре ћи не по се ти ла ца (210 чла но ва ЛКС) 
отво ри ло је сво је ко ри снич ке на ло ге, а 60 чла но ва при сту пи ло је ре ша ва њу те-
сто ва ко ји се на ла зе на плат фор ми. Они су од мах до би ли од го ва ра ју ће по твр де 
о успе шно за вр ше ном про гра му КМЕ, са бо до ви ма за про ду же ње ли цен це.

Ре ги стро ва ли смо да је је дан број ко ри сни ка ре ша вао два те ста у то ку истог 
да на. По ха ђа ње ви ше од јед ног про гра ма КМЕ у то ку јед ног да на ни је до зво ље-
но (став Здрав стве ног са ве та Ср би је од 16. ав гу ста 2011, http://www.zdrav stve ni sa-
vet sr bi je. gov. rs). Мо ли мо вас да ово пра ви ло по шту је те.

 Мар ко Ај ду ко вић, ад ми ни стра тор
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Р
е пу блич ки фонд за здрав
стве но оси гу ра ње усво јио 
је у ма ју „Стра те ги ју раз во
ја здрав стве ног оси гу ра ња 

Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не“. 
О ка квом до ку мен ту је реч, ко ји су 
глав ни про бле ми у функ ци о ни са
њу Фон да да нас и шта оче ку је гра
ђа не у обла сти оси гу ра ња  са мо 
су не ка од пи та ња на којa, за Гла
сник ЛКС, од го ва ра проф. др Мом
чи ло Ба бић, ди рек тор те уста но ве. 
– До ку мент пред ста вља план ску 
осно ву за ак тив но сти ко је оба вља 
и ко је ће оба вља ти Фонд у на ред
ним го ди на ма. Стра те ги ја је, за пра
во, струч ни и на уч ни оквир за во
ђе ње по сло ва у тран сфор ми са њу 
Фон да ка мо дер ној ор га ни за ци ји 
европ ског ква ли те та и ран га у обла
сти здрав стве ног оси гу ра ња. До ку
мент је ба зи ран на озбиљ ном кон
цеп ту ко ји сам об ли ко вао у окви ру 
три де се то го ди шњег ис ку ства, а уоб
ли чио ко нач но пре до ла ска на ду
жност ди рек то ра Фон да. Ком па ра
тив не сту ди је по ка зу ју да је ве ћи на 
европ ских здрав стве них оси гу ра ња, 
ми слим на зе мље чла ни це Европ
ске уни је, до ста слич на и у зна чај
ној ме ри цен тра ли зо ва на, као што 
је цен тра ли зо ван и РФ ЗО, али има 
и ве о ма по зи тив них ис ку ста ва у де
цен тра ли зо ва ним ор га ни за ци ја ма 
здрав стве ног оси гу ра ња.

На ме сто ди рек то ра Ре пу блич ког 
фон да здрав стве ног ос гу а ња име но-
ва ни сте кра јем фе бру а ра ове го ди-
не. Ко је сте ме ре сте пред у зе ли у 
ци љу уна пре ђе ња ра да Фон да?

Од мог до ла ска на ову ду жност, 
пред у зе те су број не про ме не, пре 
све га у ре гу ли са њу на ших по сло
ва, нор ма тив ној ре гу ла ти ви. Про
ме ње ни су број ни пра вил ни ци. 

До не ти су не ки ко ји до са да ни су 
по сто ја ли. Нај ва жни је про ме не од
но се се на уво ђе ње јав но сти ра да 
Фон да и здрав стве них ин сти ту ци
ја. То ће омо гу ћи ти да сва ки гра ђа
нин, уко ли ко то же ли, сва ко днев
но има увид у то шта се до га ђа са 
сред стви ма у јав ној, др жав ној сво
ји ни у здрав стве ним ин сти ту ци
ја ма. Ин тер нет стра ни це  сај то ви 
здрав стве них ин сти ту ци ја пред
ста вља ће огле да ло њи хо ве сва ко
днев не ак тив но сти и би ће сва ко
днев но ажу ри ра ни, што да нас ни је 
слу чај. Уста но ве ће би ти ду жне да 
их ре дов но „осве жа ва ју“, да ис ка зу
ју тач не по дат ке о про сто ру, опре
ми, бро ју за по сле них, са име ни ма 
и пре зи ме ни ма, што се че сто др жи 
као ве ли ка тај на у здрав стве ним 
ин сти ту ци ја ма у мре жи РФ ЗО. При
ме ра ра ди, ми има мо по пис опре
ме, али мно ги уре ђа ји не ра де. Са

да ће спи ско ви опре ме мо ра ти да 
бу ду по ста вље ни на сај ту уста но ве, 
па ће се зна ти ко ји уре ђа ји не ра де, 
а он да се по ста вља пи та ње за што су 
ван функ ци је. То је не до пу сти во, по
го то во ка да се ра ди о уре ђа ји ма ви
со ке тех но ло шке вред но сти за ко је 
се пра ве ли сте че ка ња, би ло да је у 
пи та њу ске нер, маг нет на ре зо нан
ца, ан гиоса ла, чак и ул тра звуч ни 
апа рат. Ли сте че ка ња та ко ђе ће би
ти на сај то ви ма свих уста но ва, али 
ће би ти и об је ди ње не на сај ту Фон
да. И пот пу на тран спа рент ност фи
нан сиј ског по сло ва ња би ће оба ве за 
сва ке здрав стве не ин сти ту ци је.

Да ли ће Фонд фи нан си ра ти и ин-
фо ма ти ча ре ко ји ће одр жа ва ти те 
си сте ме?

Фонд ће да обез бе ди је дан број 
ин фор ма ти ча ра ко ји ће да ра де на 

интервју ПРОФ. ДР МОМ ЧИ ЛО БА БИЋ, ДИ РЕК ТОР 
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

РЕ ША ВА ЊЕ 
КВА ДРА ТУ РЕ КРУ ГА
// ДУ ГО ВА ЊА ПРЕ МА ФОН ДУ ИЗ НО СЕ 886 МИ ЛИ О НА ЕВРА, А ПОТ ПУ НО ЈЕ НЕ НЕ
ПЛА ТИ ВО 380 МИ ЛИ О НА// СА МО ТРЕ ЋИ НА ПРО ПИ СА У ЗДРАВ СТВУ ЈЕ ДО БРА, 
ТРЕ ЋИ НУ ТРЕ БА ПРО МЕ НИ ТИ, ДОК ТРЕ ЋИ НА УОП ШТЕ НЕ ПО СТО ЈИ //

Проф. др Мом чи ло Ба бић
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уво ђе њу, им пле мен та ци ји са мог 
ин фор ма ци о ног си сте ма. Ина че, 
са мо одр жа ва ње сај та мо же да ра
ди ме ди цин ска се стра или ад ми
ни стра тив ни рад ник, јер ће би ти 
ор ган зо ва на обу ка ов де у Фон ду. 
Про грам је јед но ста ван за упо тре
бу, user fri endly, и са мо тре ба да се 
уно се по да ци. На рав но, то ни је до
вољ но за уво ђе ње ин фор ма ци о ног 
си сте ма. Ов де се ра ди о ажу ри ра њу 
сај та. Са да бол ни це јед ном ме сеч
но ша љу ли сте че ка ња, што је не а
де кват но. То је уре ђе но јед ним од 12 
пра вил ни ка ко је смо до не ли от ка ко 
сам ја на ду жно сти ди рек то ра Фон
да. Фонд мо ра да спро во ди за кон. 
Не уче ству је у кре и ра њу, али мо же 
да бу де је дан од ини ци ја то ра про
ме на. Ми тра жи мо да има мо до бре 
за ко не, бо ље од по сто је ћих.

Ко је про бле ме би сте из дво ји ли 
као нај ва жни је? Ка ко се они мо гу 
ре ши ти или, бар, убла жи ти? 

Пре све га, то је про блем фи нан
сиј ске не ди сци пли не у др жа ви. 
Прет ход на вла да ни је сме ла да то
ле ри ше да не ке фир ме, а та ко се 
ра ди ло го ди на ма и де це ни ја ма 
уна зад, не пла ћа ју до при но се. Не
пла ћа ње по ре за и до при но са у за
пад ним зе мља ма је озби љан пре кр
шај (кри вич но де ло?). Ко не пла ти 
по рез, огре шио се о др жа ву и нај че
шће му сле ду је за твор. Ов де сто ти не 
пред у зе ћа ни су пла ћа ле сво је оба
ве зе, а са да ду го ва ња пре ма Фон ду 
из но се 886 ми ли о на евра. То је пра
ва ка та стро фа.

Ко ли ко од те су ме је не на пла ти-
во?

Пот пу но је не на пла ти во 380 ми
ли о на евра, јер су број на пред у зе
ћа ли кви ди ра на. Фонд би тре ба ло 
да у сте чај ном по ступ ку по ста
не вла сник. РФ ЗО не мо же да бу
де вла сник, то мо же са мо др жа ва, 
али би др жа ва тре ба ло да пла ти та 
ду го ва ња. Бли зу 500 ми ли о на ду
гу ју пред у зе ћа у ре струк ту ри ра
њу. На жа лост, јав на пред у зе ћа ду
гу ју шест ми ли јар ди ди на ра или 
60 ми ли о на евра. ЈКП у над ле жно
сти ло кал них са мо у пра ва ду гу
ју две ми ли јар де и 200 ми ли о на 
ди на ра, од но сно око 20 ми ли о на 
евра. То су огром не ци фре. Тре ба
ло би да их ту жи мо, али по ку ша ва
мо да то ре ши мо по рав на њем пре 
то га. У за пад ним зе мља ма у та квој 
си ту а ци ји био би про гла шен бан
крот Фон да. Јер, у пи та њу је го то
во по ло ви на сред ста ва ко ја се уби
ра ју на го ди шњем ни воу. За пла те 
104.000 за по сле них у здрав ству иде 
99 ми ли јар ди ди на ра, 980 ми ли о

на евра. За ра де здрав стве них рад
ни ка су ма ле, а кад би смо ус пе ли 
да на пла ти мо ду го ва ња, мо гли би
смо за 50 од сто да по диг не мо пла те. 
Или да на ба ви мо 10.000 но вих бол
нич ких по сте ља, а да се то не од ра
зи на пла те. Или да на пра ви мо сто
ти ну опе ра ци о них са ла. Ако би од 
укуп но 36.000 бол нич ких по сте ља, 
10.000 за ме ни ли но вим, то би до
не ло зна чај но по бољ ша ње. По срп
ским бол ни ца ма још има алу ми ни
јум ских кре ве та. У КБЦ Бе жа ниј ска 
ко са, све је би ло до те ра но и окре че
но, али лук су за ни кад ни је би ло, јер 
ни је би ло па ра. При кра ју мог ди
рек тор ског ман да та у тој ку ћи, 24 
од сто сред ста ва ко је смо тро ши ли 
би ло је из до на ци ја. То је не за ми
сли во. Ја сам че сто ко ри стио до бру 
во љу сво јих при ја те ља и ста вљао их 
у функ ци ју бол ни це. 

Дру ги ве ли ки про блем је пот пу но 
не у ре ђен здрав стве ни си стем. Јед на 
тре ћи на про пи са ко је са да има мо је 
до бра и од го ва ра по тре ба ма, јед на 
тре ћи на ни је до бра и тре ба их под 
хит но про ме ни ти, док јед на тре ћи
на уоп ште не по сто ји. Ра де ћи текст 
о здрав стве ном за ко но дав ству за 
уџ бе ник со ци јал не ме ди ци не, до
шао сам до за кључ ка да ми јед ну 
тре ћи ну про пи са још ни смо „та кли“, 
а мо ра мо да их до не се мо, јер по чи
њу пре го во ри са ЕУ. Пре све га ми
слим на број не про пи се у ве зи са 

здра вљем ста нов ни штва и ње го вом 
за шти том. Са да је пот пу но по гре
шно да ве те ри нар ска ин спек ци ја 
кон тро ли ше хра ну. Они је су струч
ња ци за жи во ти ње, али ов де се ра ди 
о здрав стве ној ис прав но сти на мир
ни ца за чо ве ка, за људ ску упо тре
бу. За во ди за јав но здра вље тре ба 
да пре у зму пот пу но ту функ ци ју – 
кон тро лу во де, ва зду ха, хра не, ка ко 
је то и би ло ра ни је.

У си ту а ци ји еко ном ске кри зе у ко-
јој се (и) на ша зе мља на ла зи, штед-
ња на свим ни во и ма је – им пе ра-
тив. У ко јој ме ри ће здрав стве на 
ка са би ти ре стрик тив ни ја? 

На жа лост, ре стрик ци ја ће би ти. 
Оно што си гур но знам и на че му 
ће мо ин си сти ра ти, то је да не бу
де сма ње ња пла та здрав стве них 
рад ни ка. Ми слим да је то ве ли ки 
успех за ово до ба. То ком ове го ди
не, ка да је био ре ба ланс бу џе та, у 
ју ну, сма ње ни су при хо ди Фон да 
за пет ми ли јар ди ди на ра, од но сно 
за 50 ми ли о на евра. Са 50 ми ли о на 
евра мно го то га је мо гло да се обез
бе ди од ле ко ва и услу га. Мо ра ће
мо да вр ло бр зо до не се мо озби љан 
план штед ње. То ће на ло жи ти Ми
ни стар ство фи нан си ја и но ви ми
ни стар ко ји си гур но има свој план 
и стра те ги ју ра да у пред сто је ћем 
пе ри о ду. Оно што би смо ми же ле
ли је сте да се то не од ра зи на здрав
стве но ста ње ста нов ни штва и да бу
де обез бе ђе на основ на здрав стве на 
за шти та.

Ка да ће би ти де фи ни сан основ ни 
па кет услу га? 

То је до бро пи та ње. Тај па кет мо
ра би ти до бро по кри вен фи нан сиј
ким сред стви ма и ми ће мо на сто ја
ти да до кра ја го ди не де фи ни ше мо 

шта се под ра зу ме ва под основ ним 
па ке том. То је ди ску та бил но пи та
ње око ко га се во де озбиљ не струч
не рас пра ве и ди ску си је. Не по сто ји 
ни у све ту не ки до бар мо дел. Бо га
те зе мље не ма ју ни ка кав ин те рес 
да пра ве основ не па ке те кад има
ју ком плет не па ке те здрав стве них 
услу га. Си ро ма шне зе мље, пак, и не 
зна ју шта би под тим тре ба ло да се 
под ра зу ме ва, не ма ју струч не ка па

ОБ РА чун СА КО РуП цИ јОМ
Ако ме не пи та те има ли ко руп ци је у здрав ству ја ћу вам ре ћи има, али ни 

при бли жно оно ли ко ко ли ко се при ча! У Фон ду су пре се че ни лан ци ко руп ци је 
у јав ним на бав ка ма. Не ки слу жбе ни ци су оте ра ни са ду жно сти, а, бог ме, че кам 
да евен ту ал но не ког но вог ухва ти мо у „гре шци“ и бру тал но ка зни мо за при мер. 
У уста но ва ма има је дан од сто док то ра ко ји ра де „сва шта“, али ја не из во дим за-
кључ ке на по пу ла ци ји од је дан од сто. За ме не је то за не мар љи во. По зи вам све 
ко ле ге да за јед но ра ди мо у бор би про тив ко руп ци је. Ка ко? При ја вљи ва њем, а 
не за ку ли сним при ча ма и ин три га ма, ко је нај че шће не ма ју по кри ће. Онај ко 
ни је спре ман да при ја ви је са у че сник. Та ко ства ра мо пер цеп ци ју јав но сти ка ко 
су док то ри нај ко рум пи ра ни ји и нај го ри љу ди у зе мљи. Ми је са ми ства ра мо, а 
по сле нам кри во што је та кво уве ре ње јав но сти. Хо ћу да то про ме ни мо за у век. 
Има ће мо уско ро у Фон ду Са вет за људ ска пра ва, бор бу про тив ко руп ци је и об-
ма на у здрав ству. Има ће мо те ло ко ме мо же мо да при ја ви мо не до лич но по сту-
па ње. Јав ност ра да је наш нај бо љи осло нац и за штит ник.
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ци те те ко ји би ра ди ли на то ме. Ов
де је јед на до бра гру па ра ди ла на 
том па ке ту и ја са да имам ма те ри
јал од сто ти нак стра ни ца. Али, не
до ста так свих на ших сту ди ја и ис
тра жи ва ња је што не да ју кон крет не 
им пе ра тив не ме ре. До ју че сам био 
на уч ни рад ник и на став ник, и мо
гао сам да при чам о ра зним фи ло
зоф ским те ма ма на овај или онај 
на чин. И те ма око па ке та је за ме не 
би ла ле по ака дем ско пи та ње. Са да 
се на ла зим у по зи ци ји да мо рам да 
до не сем од лу ку. Има мо па кет или 
не ма мо. Мо рам да ка жем да га не
ма мо. Оче ку јем од ис тра жи ва ча да 
на пра ве не ки ис ко рак, са чи не „по
ну ду ко ја се не мо же од би ти“  ле ко
ва ко ји се под ра зу ме ва ју у том па
ке ту, здрав стве них услу га ко је ће у 
сва ком тре нут ку би ти пла ће не за 
све гра ђа не. Уоста лом, Фонд ће фи
нан си ра ти нај ве ћи део тог па ке та, 
та ко да нам то пред ста вља и оба ве
зу. За нас је нај о збиљ ни је пи та ње 
шта на ру чи ти за 260 евра: да ли „ка
пут“, „оде ло“, или „ци пе ле“ или све 
то у нај скром ни јој ва ри јан ти. Тре ба 
нам нај ма ње по ла, ако не и це ла го
ди на да до ђе мо до де фи ни са ња тог 
па ке та. Ово што са да има мо у сту
ди ја ма и ма те ри ја ли ма ни је до вољ
но за до но ше ње од лу ка. Не ма мо од
го вор на пи та ње шта да на ру чи мо 
за 260 евра.

Гра ђа ни оче ку ју да до би ју све по-
треб не услу ге на те рет Фон да?

То је при род но. И стал но по сто
ји ме диј ски при ти сак на Фонд и ја 
сам не пре кид но из ло жен ме диј
ској са та ни за ци ји из два раз ло га – 
пре све га из ре ал ног и при род ног 
оче ки ва ња гра ђа на да до би ју што 
ви ше и, с дру ге стра не, због ин те
ре сних гру па ко ји ма сам пр вог да
на „стао на жуљ“, ко ји ме због то га 
про гла ша ва ју ба ха тим итд. Оп ту
жбе да је уво ђе ње елек трон ских 
здрав стве них кар ти ца „нај ве ћа 
пљач ка сто ле ћа“ је бе стид но. Кар
ти ца ко шта 500 ди на ра. Пре две го
ди не је до нет за кон, са На род ном 
бан ком За во дом за из ра ду нов ча
ни ца уго во ре на је из ра да и ура ђе
но је 1.200.000 кар ти ца. У пи та њу је 
за кон ска оба ве за Фон да, то јест мо
ја  јер сам на че лу Фон да, и то мо
ра да се спро ве де. То је до бра од лу
ка прет ход не вла де и то је сте део 
на ших оба ве за из европ ске аген де. 
Пи та ње број 37 у Упит ни ку ко ји је 
го спо дин (Бо жи дар) Ђе лић до нео 
из Бри се ла од но си ло се на елек
трон ску кар ди цу: да ли је има мо, 
ка да ће би ти уве де на ако је не ма
мо. На ша Вла да од го во ри ла је да 
ће кар ти це би ти уве де не у ро ку од 
две го ди не. За што је то пи та ње по

ста вље но, ако је не бит но за европ
ску аген ду на ше зе мље? На про тив, 
ве о ма је бит но. По сто ји европ ски 
про пис на ко ме се то пи та ње ба зи
ра. Они хо ће кон тро лу бро ја и ка те
го ри ја свих оси гу ра ни ка. Са да шње 
кар ти це ни су до бре, ни ти кон тро
ла бил не. Си стем омо гу ћа ва јед ном 
у по ла го ди не да се за ле пи мар ки
ца. Ка да фир ма пре ста не да по сто
ји, рад ни ци и да ље ко ри сте оси гу
ра ње. Не ма ту ни ка кве пљач ке. Ако 
су па со ши ко шта ли 3.300 ди на ра, 
а из да то је че ти ри ми ли о на па
со ша, ако су лич не кар те ко шта ле 
1.200 ди на ра, то ни ко ме ни је сме
та ло, ни ти је смео да ка же да је то 
„пљач ка ве ка“ за то што МУП то ра
ди. По сао око из ра де кар ти ца под
ло жан је кон тро ли. Не ка до ђе би ло 
ту жи лац, МУП, не ка све пре гле да
ју, ви де ће да је то је дан чист по сао 
из ме ђу два др жав на су бјек та, две 
на род не бан ке: јед не здрав стве не и 
дру ге ко ја се ста ра о нов цу.

Рок за пре ла зак на елек трон ске 
кар ти це је по ме рен. Да ли ми сли-
те ли да је це ла та при ча пре те ра-
но уз бур ка ла јав ност?

Си гу ран сам да ће мо ми елек
трон ске здрав стве не кар ти це по
де ли ти, јер ће нам гра ђа ни са ми 
то тра жи ти. Ве ли ки је ком фор да 
ста ви те кар ти цу у чи тач и од тог 
тре нут ка ви ше не тре ба пре пи си
ва ти по дат ке. Ако тре ба да се по
пу ња ва ју ре цеп ти, са те кар ти це 
не ма пре пи си ва ња ни пре ку ца ва
ња. Ме ња се За кон о еви ден ци ја ма 
ко ји ће омо гу ћи ти да то пре пи си
ва ње, ко је је са да оба ве за и здрав
стве них рад ни ка, јед ном пре ста не. 
Убр зо ће мо на ја ви ти елек трон ски 
ре цепт ко ји тре ба да бу де уве ден у 
на ред них го ди ну го ди ну и по да на, 
а он ће мо ћи са мо на ту кар ти цу, та
ко да сам уве рен да ће сви би ти за
ин те ре со ва ни да је има ју. То зна чи 
да бе о град ски оси гу ра ник ко ји се 
на ла зи на од мо ру у Чач ку, а има 
иза бра ног ле ка ра у Бе о гра ду, мо
же да ја ви док то ру да му је не стао 
лек, елек трон ским пу тем ће апо те
ке до би ти тај на лог и са кар ти цом 
ће па ци јент мо ћи да пре у зме лек, 
без од ла ска у Бе о град. Ме диј ска ан
тикам па ња ко ја је уз др ма ва ла јав
ност, на ма је од у зи ма ла мно го вре
ме на да убе ђу је мо љу де да је за кон 
до нет ра ни је. Кар ти ца је без бе дан 
„кљу чић“ за ула зак у елек трон ски 
здрав стве ни кар тон, за пра во  елек
трон ску исто ри ју бо ле сти. Кар ти
ца се по ста ви у чи тач и до би ја ју се 
ме ди цин ски по да ци од зна ча ја за 
трет ман па ци јен та. Оног тре нут ка 
кад се из ва ди та кар ти ца, не ма ви
ше тих по да та ка.

Хо ће те ли зах те ва ти да се здрав-
стве не уста но ве по на ша ју ви ше 
„до ма ћин ски“ не го до са да? 

Сва ка ко. Им пе ра тив но ће мо зах
те ва ти, кроз фи нан сиј ску кон тро
лу пре све га. Кључ но пи та ње у чи
та вом здрав стве ном си сте му је сте 
да ли по сто ји кон тро ла. Здрав стве
не уста но ве бр зо ће уви де ти да по
сто ји озби љан кон трол ни си стем, 
из ме ђу оста лог и кроз функ ци
ју за штит ни ка оси гу ра ни ка, ко је 
смо већ пра вил ни ком ре гу ли са
ли и ко ји ће се на ла зи ти као на ши 
слу жбе ни ци у сва кој здрав стве ној 
уста но ви, у не ким као што је КЦС 
и де се так та квих за штит ни ка. У не
ким ку ћа ма ће се ра ди ти и у три 
сме не. Ур гент ни цен тар ра ди „као 
драг стор“, не пре кид но је отво рен и 
мо жда до ла зи до не ких пре кр ша ја 
у од но су на са ме па ци јен те. Чи ње
ни ца да та мо до ла зи огро ман број 
љу ди, да се пра ве ве ли ке гу жве, за 
ме не је ин ди ка тор тем пе ра ту ре у 
здрав стве ном си сте му. Не ко дру ги 
не оба ви по сао, он да су љу ди при
ну ђе ни да иду у Ур гент ни цен тар у 
ве чер њим са ти ма. Си стем ур гент
ног збри ња ва ња ко ји пред ста вља 
огле да ло функ ци о ни са ња здрав
стве ног си сте ма, ве о ма је ло ше уре
ђен. Ми ни стар ство здра вља и Фонд 
ће мо ра ти да уло же озбиљ не на пор 
да уре де си стем. Са да сви иду у УЦ, 
не се лек тив но. Кли нич кобол нич ки 
цен три мо ра ју да бу ду сва ко днев но 
отво ре ни за хит не слу ча је ве. Ова
кло, има мо „чеп“ у УЦ ко ји је, упр
кос тру ду док то ра, не пре мо стив. И 
до мо ви здра вља вр ло бр зо ће мо
ра ти да пре у зму не ке функ ци је у 
ур гент ном збри ња ва њу.

Ко ли ко др жа ва из два ја за ле че ње 
нај у гро же ни јих ка те го ри ја гра ђа на? 

Сред ства ко ја др жа ва из два ја за 
ле че ње нео си гу ра них ли ца су не
до вољ на. Уме сто шест ми ли јар ди, 
до би је мо 600 ми ли о на. Де сет од сто 
ствар них по тре ба из бу џе та. Бу џет 
је сте оп те ре ћен, али не ко мо ра да 
пла ти здрав стве ну услу гу, а то је РФ
ЗО. Фонд не ку пу је опре му, не на ба
вља ни ка кве уре ђа је, не мо же да да 
сред ства за из град њу или адап та
ци ју про сто ра. Ми са мо мо же мо да 
ку пи мо здрав стве не услу ге на тр
жи шту, од др жав них или при ват
них уста но ва. Ако не ко ка же да су 
вецеи по бол ни ца ма не у ре ђе ни, 
а Фонд ни је дао па ре – то је бе сми
сли ца. Фонд то не сме да ра ди од 
2005, ка да је до нет За кон о здрав
стве ном оси гу ра њу.

Оче ку је те ли да цен тра ли зо ва не 
јав не на бав ке, ка да бу ду до сти гле пу-
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ни обим, оства ре на ја вљи ва не уште-
де и ан ти ко руп тив ни ефе кат? 

На пра вљен је си стем. Јав не на
бав ке за 2014. још ни су по че ле, јер 
че ка мо да до би је мо фи нан сиј ски 
оквир од др жа ве, Ми ни стар ства 
фи нан си ја, Вла де. Оче ку је мо од
ре ђе не уште де. Ма ње смо оп ти ми
стич ни не го на по чет ку, јер се на 
ко ли чи ну не мо же до би ти дис конт 
ка кав смо оче ки ва ли, за то што је са
да огра ни чен број ле ко ва, њих 166, 
ста вље но у над ле жност фон да. Бол
ни це ће и да ље мо ра ти са ме да на

ба вља ју 1.200 ле ко ва. Од 166 ле ко
ва чи ја на бав ка за 2014. го ди ну иде 
пре ко Фон да, 60 не ма ал тер на ти ву, 
та ко да је те шко раз го ва ра ти о сни
же њу це на. У 2015. оба ве за Фон да 
би ће ком плет не јав не на бав ке ле
ко ва и ма те ри ја ла. Уста но ве ће мо
ра ти бр зо да на пра ве сво је пла но ве 
јав них на бав ки, као што је ура ђе но 
у Фон ду, по кре ну те су про це ду ре, 
на пра вље на тен дер ска до ку мен та
ци ја. Све је спре мо за рас пи си ва ње 
тен де ра ко ји ће би ти тран спа рент
ни, кон тро ла бил ни, а стал но по сто
ји уве ре ње да се на тен де ри ма кра
де. По што сам на ме сту ди рек то ра 
Фон да, ја се не сре ћем ни са ким од 
по тен ци јал них до ба вља ча, фар ма
це ут ских ком па ни ја, ве ле дро ге ри ја. 
Не ма су сре та са њи ма ни при ват но, 
ни слу жбе но. Не ма раз го во ра. Же
лим да из бег нем би ло ка кву при
чу и мо гућ ност да бу дем уву чен у 
ту при чу. 

Дру га ва жна ствар, за по сле ни 
у Фон ду има ју оба ве зу да при ја ве 
сво је су сре те са по тен ци јал ним до
ба вља чи ма, у пи сме ној фор ми. Сва
ко по је ди нач но пра ви из ве штај. То 
баш ни је по пу лар но код за по сле
них, али ја не те жим да бу дем по
пу ла ран, већ да уре дим си стем. Ако 
са знам да се не ко срео са до ба вља
чем, а ни је из ве стио, сле ди му от
каз. Још ни је би ло от ка за. Шта још 
ни је по пу лар но ме ђу за по сле ни ма, 
а што сам ја увео – сва ки за по сле
ни сва ко днев но мо ра да на пи ше из
ве штај о свом ра ду у елек трон ској 
фор ми. То зах те ва де сет ми ну та ују

тро за прет ход ни дан или на кра ју 
рад ног вре ме на.

Да ли ће не дав но усво јен Пра вил-
ник „из бри са ти“ ли сте че ка ња? 

Пра вил ник о ли ста ма че ка ња не
ће из бри са ти те ли сте, али ће би
ти фер и под ло жан кон тро ли. Не
ће би ти по ме ра ња и пре ска ка ња, ни 
дво стру ког при ја вљи ва ња па ци је
на та. Све ли сте че ка ња во ди ће се на 
сај то ви ма уста но ва, али и у Фон ду. 
Кон тро ла уста но ва од стра не Фон да 
сма њи ће и еле мент ко руп тив но сти. 

Хит ност ме ди цин ских ин ди ка ци ја 
ре гу ли са на је пра вил ни ком, али ја 
сам убе ђен да ће он и ње го ва при
ме на уве сти мно го ви ше ре да не го 
што га са да има.

Од 1. ја ну а ра на ред не го ди не по че-
ће из ра да На ци о нал ног здрав стве ног 
ра чу на. Шта ће се ти ме до би ти? 

До би ће мо, de facto оно што је 
ствар ни тро шак у здрав стве ном си
сте му, би ло да је од стра не Фон да, 
би ло да је од стра не по је ди на ца, др
жа ве, до на то ра. Све зе мље га има ју 
и ми, та ко ђе, ако же ли мо у ЕУ мо ра
ће мо да га уве де мо. Оче ку јем да ће 
НЗР уне ти ви ше све тла у то ко ли ки 
су ствар ни тро шко ви за здрав стве ну 
за шти ту. Оних 260 евра по ста нов
ни ку су са мо тро шко ви Фон да.

По ве ћа на су из два ја ња за про грам 
ван те ле сне оплод ње. Ко ли ко нов ца 
ће би ти укуп но из дво је но за ту на-
ме ну и ко ли ко па ро ва ће до би ти 
та кву шан су у др жав ним, а ко ли ко 
у при ват ним кли ни ка ма?

Сра змер но по ну ди увек ра сте 
тра жња. То је за ко ни тост тр жи шта. 
На пра ви ли смо уго вор са Ги не ко
ло шкоаку шер ском кли ни ком Кли
нич ког цен тра Ср би је да утро стру чи 
број па ро ва на трет ма ну, а тра жи
ће мо и од дру гих уста но ва у мре жи 
да знат но по ве ћа ју број. У на ред них 
ме сец да на ви де ће мо ко ли ко ће би
ти по тре бе за при ват ним кли ни ка
ма. Не ма мо ни је дан раз лог да под 

истим усло ви ма не са ра ђу је мо са 
при ват ним и др жав ним ку ћа ма. 
Бит но је за до вољ ство брач ног па ра 
ко ји до ла зи на трет ман.

Че сто се го во ри се нео п ход но сти 
парт нер ства при ват ног и јав ног 
сек то ра у здрав ству. Осим по сто-
је ћих, у ко јим обла сти ма по сто ји 
мо гућ ност да се то оства ри у на-
ред ном пе ри о ду? 

Има уго во ра са при ват ни ци ма. 
Мо гу ће их је оства ри ва ти и у пред
сто је ћем пе ри о ду. Си гур но је да ће
мо за оне здрав стве не услу ге за ко је 
се пра ве ду ге ли сте ча ка ња, па он да 
не мо же др жав ни сек тор да их за до
во љи, мо ра ти да се обра ти мо при
ват ном сек то ру. Тре ба да има мо ра
зум ну флек си бил ност: ми пла ћа мо 
здрав стве ну услу гу, а не др жав ни 
или при ват ни сек тор.

На ја ви ли сте „об ра чун са не ра-
дом и ја ва шлу ком“. Ко ли ко је то, у 
по сто је ћој си ту а ци ји, из во дљи во? 

Ево, по че ли смо од Фон да. Сва ки 
за по сле ни, сва ког да на пи ше из ве
штај о свом ра ду. То већ при ме њу
ју у Рај фај зен бан ци, оси гу ра њу... То 
је пр ви ко рак.

ЛКС, СЛФС и Син ди кат за по сле-
них у здрав ству и со ци јал ној за-
шти ти, и Удру же ње ле ка ра оп ште/
по ро дич не ме ди ци не- ука за ли су у 
за јед нич ком са оп ште њу да су из о-
ста ли ефек ти при ме не Уред бе о ко-
рек тив ном ко е фи ци јен ту о на гра-
ђи ва њу ле ка ра пре ма учин ку, и да је 
ка пи та ци о на фор му ла - ло ша. Ка-
кав је Ваш став? 

У Ве ли кој Бри та ни ји, „мај ци ка
пи та ци је“, ско ро сва ке го ди не се 
мо ди фи ку је ка пи та ци о на фор му
ла. Уна пре ђу је се, до да ју се бит ни 
еле мен ти. Пре ма то ме, то ће би ти 
и на ша суд би на. Ка пи та ци о на фор
му ла ни је нај бо ља, си гур но да има 
не до стат ке. 

Нај ве ће при мед бе од но се се на 
не до вољ ну се лек тив ност по сто је
ћих кри те ри ју ма, као и да ко е фи
ци јент не да је пра ву сли ку ста ња, 
од но сно учин ка ле ка ра.

Мо ја иде ја је да, за по че так, ми 
не пра ви мо раз ли ке та ко што ће
мо не ко ме сма њи ва ти за ра ду. Пр
во ће мо на гра ди ти оне ко ји ви ше 
ра де. Они ће до би ти, на при мер, 10 
од сто ве ће пла те. У сле де ћој фа зи, 
би ће раз ли ка. Ком пе ти ци ја је „дру
го име“ за ка пи та ци ју. Они ко ји ни
су у ста њу да по ка жу ве ћи ре зул
тат ра да, су о чи ће се са сма ње њем 
пла те. То са да ни је слу чај, али тре ба 
да уса вр ша ва мо ту фор му лу и да је 

>>> Очекујем да ће 
НЗР унети више светла 
у то колики су стварни 
трошкови за здравствену 
заштиту <<<



12 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013

ба зи ра мо на европ ским ис ку стви
ма. Ја бих нај ви ше во лео да то бу де 
слич но Бри тан ци ма, јер има ју нај
ви ше ис ку ства.

Да ли то иде на у штрб ква ли те-
та?

Увек по сто ји про блем из ме ђу ква
ли те та и етич ких дис ба лан са. Ма ња 

по тро шња ле ко ва не зна чи бо љи ре
зул тат ра да. Ни је та ко. То је на у штрб 
здра вља. То је гру би етич ки пре кр
шај и то не же ли мо. Ме ња ће мо и 
усло ве ра да у при мар ној здрав стве
ној за шти ти, на ко јој ће би ти глав
ни осло нац здрав стве ног си сте ма. 
Они ће до би ја ти од Фон да до бре ин
струк ци је за рад и уна пре ђе ње ра
да. На пра ви ће мо и ди јаг но стич ки 
и фар ма ко те ра пиј ски при руч ник и 

ле ка ри ће има ти де фи ни са но оно 
шта Фонд мо же да пла ти. Оних 260 
евра по ста нов ни ку мо ра да се пре
то чи у прак су. На пра ви ће мо и но
ву ли сту ле ко ва. Оче ку ју нас озбиљ
не про ме не.

Ка ко са огра ни че ним сред стви ма 
по ми ри ти, с јед не стра не, зах те ве 
за нај ши ром пре вен ци јом и, с дру ге, 

за нај со фи сти ци ра ни јим про це ду-
ра ма у ме ди ци ни?

То је ре ша ва ње ква дра ту ре кру
га! На жа лост, ми не ма мо нов ца, али 
смо из ло же ни ве ли ком при ти ску. 
Ми се на ла зи мо у фа зи при ти са ка 
ко ји ли че на тр ку у на о ру жа њу. Ску
пи и не до вољ но до ка за ни по ефек
тив но сти ле ко ви су смрт на опа сност 
за ма ле и си ро ма шне зе мље као што 

је на ша. Њи хо ва на бав ка би оне мо
гу ћи ла пла ћа ње не ких мно го јеф ти
ни јих и ефек тив ни јих тех но ло ги ја. 
Не ки кру го ви чак ми сле да се, по
ве ћа њем при ти ска на Фонд пу тем 
ме диј ске хај ке, мо же све или ско ро 
све из ну ди ти. Уства ри, то је ди рект
но оме та ње ра да Фон да. Ме не при
ти ска ју ме ди ји, по себ но пла ће ни од 
стра не ин те ре сних гру па и по је ди
на ца ко ји ви де да са мном, не са мо 
да не мо гу да се „до го во ре“ ни око 
че га не по ште ног, већ ни да се са ста
ну. Док то ри до бро зна ју да ћу увек 
би ти на њи хо вој стра ни, да ће би
ти ис по што ва ни, ува же ни. Они же
ле бо љи здрав стве ни си стем, уре ђен 
и ста би лан. Же ле да зна ју пра ви ла. 
Ја хо ћу да на пра ви мо пра ви ла, ма
кар се сви ма њи ма не до па да ла, али 
ко ја омо гу ћа ва ју ви ше пра вич но сти 
и за њих. И за то мој рад ни дан тра
је 12–15 са ти. Же лим да им по ру чим 
да ће за две го ди не то би ти бит но 
бо љи и ефи ка сни ји здрав стве ни си
стем од овог ко ји има мо да нас. Не 
обе ћа вам ку ле и гра до ве, већ са мо 
енер гич ну бор бу за про ме не. //

>>> Мењаћемо и услове рада у примарној 
здравственој заштити, на којој ће бити главни 
ослонац здравственог система <<<
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Актуелности у комори >>>>>>>>>>>>>>

УПРАВ НИ ОД БОР ЛКС, НА 5. ВАН РЕД НОЈ 
ТЕ ЛЕ ФОН СКОЈ СЕД НИ ЦИ, РАС ПИ САО

Кон курс 
за име но ва ње 

струч ног над зор ни ка 
за 2014. го ди ну

1.  За струч ног над зор ни ка за ре дов ну и ван ред ну спољ ну кон тро лу струч ног 
ра да здрав стве них уста но ва мо же се при ја ви ти сва ки члан Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, ко ји по ред сте че ног обра зо ва ња док то ра ме ди ци не ис пу ња ва сле
де ће усло ве:

– Да има ли цен цу из да ту од стра не ЛКС;
– Да је из ми рио оба ве зе пре ма ЛКС;
– Да се про тив ње га не во ди по сту пак пред су дом ча сти ЛКС;
–  Да има по ло же ни спе ци ја ли стич ки или суб спе ци ја ли стич ки ис пит из не ке 

обла сти здрав стве не за шти те;
–  Да има нај ма ње 10 го ди на спе ци ја ли стич ког рад ног ис ку ства из обла сти за 

ко ју је струч но оспо со бљен;
–  Да има 2 пре по ру ке ко ле га еми нент них струч ња ка истог или ви шег ран га из 

обла сти за ко је се струч ни над зор ни ци би ра ју или пре по ру ку струч ног удру
же ња.

 
2.  При ја ва за кон курс за име но ва ње струч ног над зор ни ка са при ло зи ма ко ји

ма се до ка зу је ис пу ње ност усло ва под но си се ре ги о нал ној Ле кар ској ко мо
ри, пре ма ме сту учла ње ња чла на Ко мо ре.

У зах те ву се на во де лич ни по да ци, рад на би о гра фи ја, ужа спе ци јал ност, би бли о гра
фи ја (спи сак об ја вље них и ре фе ри са них ра до ва на кон гре си ма и сим по зи ју ми ма).

3.  Кон курс је отво рен два ме се ца од да на об ја вљи ва ња на сај ту ЛКС и РЛК. (11. 
сеп тем бар)

4.  Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је ће кра јем 2013. го ди не до не ти од лу
ку о пред ло гу ли сте за име но ва ње струч них над зор ни ка за 2014. го ди ну, ко ји 
ће до ста ви ти Ми ни стар ству здра вља на ко нач но утвр ђи ва ње.

За Управ ни од бор
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Др Дра га на Ми лу ти но вић, ср
Пред сед ник УО ЛКС
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Л
е кар ска ко мо ра као стру ков на ор га ни за ци ја са 
од др жа ве пре не тим овла шће њи ма, има ви ше 
уло га про пи са них За ко ном о ко мо ра ма ме ди
цин ских рад ни ка и Ста ту том ЛКС. Али, као је

дин стве на ор га ни за ци ја свих ле ка ра у Ср би ји, при род
но јој се на ме ће по тре ба да част и углед истих бра ни, 
по ди же на све, за ко ном и пра вил ни ци ма до зво ље не, 
на чи не. Де ле га ти ак тив ни у Ле кар ској ко мо ри су на
чи ном кан ди до ва ња за Скуп шти ну ис ка за ли по тре бу 
да у том по ду хва ту уче ству ју и баш од њих је, на јед
ној од сед ни ца Скуп шти не, по те кла ини ци ја ти ва да се 
оду же члан ству ко је их је по др жа ло.

Та ко Ле кар ска ко мо ра од 2010. сво јим чла но ви ма 
омо гу ћа ва при су ство и сти ца ње бо до ва за КМЕ по зи ва
ју ћи пре да ва це, ко ји има ју про гра ме акре ди то ва не од 

стра не Здрав стве ног са ве та Ср би је, да уче ству ју на Кон
фе рен ци ја ма ко је ор га ни зу је, по др жа ва ју ћи про гра ме 
у уста но ва ма ши ром Ср би је и од ско ра и он ли не еду
ка ци ја ма, пре ко свог сај та. То ни је спе ци фиц ност на
ше Ле кар ске ко мо ре. Ко мо ре у зе мља ма Европ ске уни је 
ди рект но уче ству ју у свим по сле ди плом ским еду ка ци
ја ма –спе ци ја ли за ци ја ма, при ма ри ја ти ма, ма ги сте
ри ју ми ма, док то ра ти ма, па и у кон ти ну и ра ној ме ди
цин ској еду ка ци ји. И ове го ди не Управ ни од бор ЛКС 
је од лу чио да ту тра ди ци ју на ста ви. У на став ку мо же
те про чи та ти о ко јим се про гра ми ма ра ди, па уко ли
ко се те ме учи не за ни мљи вим и ко ри сним, пи ши те 
на email адре су le kar ska ko mo ra sr bi je@g mail. com или 
ди рект но на адре су Ле кар ска ко мо ра Ср би је, Бе о град, 
Кра љи це На та ли је број 1. //

Про гра ми Кме ко је ко мо ра по др жа ва

ПРОГРАМИ КМЕ ПОДРЖАНИ ОД СТРАНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
(могу се више пута изводити)

ТЕМА ПРЕДАвАчИ

Рад са екраном компјутера и утицај на здравље људи Др сци. Илија Белић, др мед. Гордана Пантелић, 
проф. др Огла Поповић Младеновић, психолог Влајко Пановић

Кризна комуникација са медијима у здравству Прим. др Татјана Радосављевић, доц. др Дејан Нешић, 
Љубинка Рачић, Немања Великић

Медији и лекари – како комуницирати без „шума на везама“ Прим. др Татјана Радосављевић, доц. др Дејан Нешић, др Бранка 
Лазић, Соња Тодоровић, Ана Стаменковић, Јелена Петровић

Приватна пракса у Србијиданас – приказ студије 
изводљивости укључивања приватне праксе у систем 
здравствене заштите и здравственог осигурања

Проф. др Дејан Петровић, др Драгана Милутиновић, 
прим. др Татјана Радосављевић, Никола Митровић

Психолошка подршка онколошким болесницима 
– психоонкологија

Проф. др Весна Костић, др Драгана Милутиновић, 
мр. сци. мед. др Снежана Мијалковић, др Оливера Косовац, 
доц. др Катарина Јеремић

Како поправити квалитет живота хроничних 

болесника процесом рехабилитације
Доц. др Дејан Нешић, проф. др Драгана Матановић, 
проф. др Олга Поповић, др Бранка Лазић

Превенција хроничних незаразних обољења 
програмима физичке активности

Прим. др Биљана Алексић, проф. др Олга Поповић, 
др сци. мед. Драгана Обрадовић, др Бранка Лазић

Cyber criminal у медицинској пракси Проф. др Бранко Ћорић, проф. др Томислав Седмак, 
мр. сци. мед. др Драгана Даруши, судија Мирослав Алимпић

Личност, лице и наличје свакодневнице Проф. др Бранко Ћорић, проф. др Томислав Седмак, 
мр. сци. мед. др Драгана Даруши, судија Мирослав Алимпић

Правни и етички аспекти лекарске одговорности Проф. др Ђорђе Алемпијевић, прим. др Татјана Радосављевић, 
Дејан Бабић

Информисани пристанак на меру лечења – важност, улога 
и место исправног вођења медицинске документације

Проф. др Ђорђе Алемпијевић, прим. др Татјана Радосављевић, 
Дејан Бабић

Судско медицинско вештачење Проф. др Слободан Ковачевић, прим. др Марко Драговић, 
проф. др Александар Јовановић, прим. др Снежана Кузмановић

Технологија online едукације у професионалном усаврша
вању здравствених радника

Проф. др Драгољуб Ђокић, прим. др Мила Вучић Јанковић, 
дипл. инг Милован Благојевић

Артеријска хипертензија – новине у дијагностици и терапији Проф. др Виолета Ирић Ћупић, доц. др Горан Давидовић, 
асс. дрВладимир Здравковић, проф. др Јасмина Кнежевић

Туберкулоза – јуче, данас, сутра
Прим. дрсци. мед. Татјана Радосављевић, др Бранко Радивојевић, 
прим. др Спасо Анђелић, мр. сци. мед. Слађана Илић, 
доц. др Дејан Нешић

Педијатрија – шта је ново Асс др Драган Вуканић, мр. сци. мед. Биљана Међо, 
др МаријаМандић

Новине у педијатрији Проф. др Јасмина Кнежевић, доц. др Славица Марковић, 
доц. др Гордана Костић, прим. др РадаПетровић
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Пише: Др Дра га на Ар сић 
уз по моћ струч не 

слу жбе РЛ КјИС

Р
е ги о нал на ле кар
ска ко мо ра за Ју
го и сточ ну Ср би ју 
(РЛ КЈИС) де лу је у 

скла ду са Пла ном ак тив
но сти за 2013. го ди ну, а ко
ји је усво јен на сед ни ци 
Скуп шти не РЛК.

По ме ну тим Пла ном су де фи ни
са ни по сло ви ко је по је ди ни ор га ни 
на ше РЛК оба вља ју у окви ру сво јих 
над ле жно сти. То се од но си на све 
ор га не Скуп шти ну, Из вр шни од
бор, све по себ не од бо ре, Над зор ни 
од бор, Суд ча сти, као и по је ди не Ко
ми си је. Сви на ве де ни ор га ни ра де 
у скла ду са сво јим овла шће њи ма 
утвр ђе ним Ста ту том Ле кар ске ко
мо ре Ср би је и до но се од го ва ра ју ће 
од лу ке, да ју пред ло ге и за у зи ма ју 
ста во ве. Све од лу ке и за кључ ци на
ве де них ор га на се ре дов но ста вља ју 
на сајт Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре за ју го и сточ ну Ср би ју у об ли ку у 
ко ме су усво је ни, та ко да је ова вр
ста тран спа рент но сти нај бо љи на
чин да члан ство бу де у то ку са ак
тив но сти ма ор га на РЛ КЈИС.

На ини ци ја ти ву не ких по себ них 
од бо ра, пред сед ник Ре ги о нал не ле

кар ске ко мо ре за ју го
и сточ ну Ср би ју, спец. 
др мед. Алек сан дар 
Ра до са вље вић, ор га
ни зо вао је два ве о ма 
ва жна рад на са стан
ка на ко ји ма су до го
во ре ни по чет ни ко
ра ци у са рад њи. Реч 
је о По себ ном од бо
ру за струч на пи та ња 
и струч ни над зор на 

чи ји је пред лог пред сед ник РЛ КЈИС 
по звао пред став ни ка Здрав стве не 
ин спек ци је ни шав ског окру га, др 
Го ра на Ста мен ко ви ћа. До го во ре но 
је да се ра ди су зби ја ња си ве еко но
ми је и кон тро ле при ват них ор ди
на ци ја, упо ре де спи ско ви осни ва ча 
из еви ден ци је Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју и 
ин спек ци је, ра ди утвр ђи ва ња ре ле
вант них по да та ка о бро ју при ја вље
них осни ва ча. Та ко ђе је до го во ре но 
да се са чи ни не ка вр ста при руч ни
ка упут ства за во ђе ње ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, а у ци љу за шти те 
члан ства због евен ту ал не нео ба ве
ште но сти о ва же ћим про пи си ма из 
те обла сти.

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, ко ји је у овој го
ди ни био до ста ак ти ван, ини ци
рао је дру ги рад ни са ста нак, ко ји 

је пред сед ник РЛ КЈИС упри ли чио 
са ко ор ди на то ри ма Ре пу блич ког 
фон да здрав стве ног оси гу ра ња за 
Ди јаг но стич ки срод не гру пе (ДСГ) 
из По жа рев ца, Бо ра, Кру шев ца и 
Ни ша. Кон ста то ва но је да и са ми 
ко ор ди на то ри ни су, на жа лост, еду
ко ва ни у до вољ ној ме ри, та ко да је 
до го во ре но да Ко мо ра сво јим ре
сур си ма по мог не њи хо ву еду ка
ци ју ка ко би они на да ље мо гли да 
по мог ну ле ка ри ма и од го во ре на 
број не не до у ми це ка ко у прак си 
тре ба при ме њи ва ти ДСГ као но ви 
на чин пла ћа ња услу га. У на ред ном 
пе ри о ду ће ти ко ор ди на то ри опет 
би ти по зва ни на сед ни цу По себ ног 
од бо ра за јед но са др Уро шем Јо ва
но ви ћем, као пред став ни ком РФ ЗО, 
а оче ку је ре а ли за ци ја до го во ре не 
еду ка ци је.

Ова кви рад ни са стан ци тре ба ло 
би да бу ду одр жа ва ни и са пред
став ни ци ма оста лих ин сти ту ци ја 
из обла сти здрав ства, јер се по ка за
ло да је тај вид са рад ње ви ше стру ко 
ко ри стан за члан ство Ко мо ре.

У про те клом пе ри о ду је Струч на 
слу жба ак тив но ра ди ла на на пла
ти чла на ри не од тзв. до бро вољ них 
чла но ва, ко ји ра де углав ном у фа ра
це ут ским ку ћа ма, као и од по је ди
них осни ва ча при ват них уста но ва. 
Исто вре ме но са тим ак тив но сти ма, 
уве ли ко се кре ну ло са ажу ри ра њем 

РЕ ГИ О НАЛ НА ЛЕ КАР СКА КО МО РА ЗА ЈУ ГО И СТОЧ НУ СР БИ ЈУ: 
ПОД РУЧ НА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА КРУ ШЕ ВАЦ

АЖУ РИ РА ЊЕ 
ПЕР СО НАЛ НИХ 
ДО СИ ЈЕА
// ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА МО РА БИ ТИ ПРИ ПРЕ МЉЕ НА ЗНАТ НО ПРЕ ОБНВЉА ЊА 
ЛИ ЦЕН ЦЕ // РА ДИ СУ ЗБИ ЈА ЊА СИ ВЕ ЕКО НО МИ ЈЕ И КОН ТРО ЛЕ ПРИ ВАТ НИХ 
ОР ДИ НА ЦИ ЈА, БИ ЋЕ УПО РЕ ЂЕ НИ СПИ СКО ВИ ОСНИ ВА ЧА ПРЕ МА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА 
РЛ КЈИС И ЗДРАВ СТВЕ НЕ ИН СПЕК ЦИ ЈЕ // КО МО РА ЋЕ ПО МО ЋИ ЕДУ КА ЦИ ЈУ 
КО ОР ДИ НА ТО РА ЗА ДСГ //
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Актуелности у комори >>>>>>>>>>>>>

сва ког пер со нал ног до си јеа ле ка ра 
и утвр ђи ва ња не до ста ју ће до ку ме
нат ци је, јер све мо ра би ти „чи сто“ 
и при пре мље но да ле ко пре об на
вља ња ли цен це, а до бар део члан
ства, на жа лост, не до ста вља по дат ке 
о про ме на ма у стру ци, за по сле њу, 
адре си и слич но.

Тре ба на по ме ну ти да су об ра ђе
ни и сви до ста вље ни сер ти фи ка ти 
о КМЕ за 2012. го ди ну, те да пред
сто ји из ра да од го ва ра ју ћих по твр
да за члан ство. 

По сто је ће под руч не кан це ла ри
је, ко јих за са да има пет (По жа ре

вац, Кру ше вац, Пи рот, Ле ско вац 
и Про ку пље) пред ста вља ју ме ста 
где се ди стри бу и ра Гла сник Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, ша љу по твр де 
о КМЕ, где ле ка ри мо гу без сла ња 
и до ла ска у Ниш, до не ти по треб на 
до ку мен та и тра жи ти од го во ре на 
пи та ња из сво је стру ке, иако сва
ка ко тре ба ра ди ти на то ме да оне 
у што ве ћој ме ри по ста ну „про ду
же на ру ка“ Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре.

Сва ка ко тре ба по ме ну ти и рад Ко
ми си је за до де лу сред ста ва из Фон
да со ли дар не по мо ћи, ко ја раз ма

тра при спе ле зах те ве члан ства за 
со ли дар ну по моћ и из ла зи у су
срет за ви сно од сред ста ва ко ји ма 
тре нут но рас по ла же.

До бро је и овим пу тем ин фор ми
са ти члан ство о одржаним Да ни
ма пре вен тив не ме ди ци не на Ме
ди цин ском фа кул те ту у Ни шу, од 
24. до 27. сеп тем бра, као и Да ни
ма ме ди цин ске ди ја спо ре ко ји ће 
би ти одр жа ни 4.ок то бра у се ди шту 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју
го и сточ ну Ср би ју (РЛ КЈИС). Сви по
да ци до ступ ни та ко ђе на сај ту РЛ
КЈИС. //
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ЗдрАвствени систем >>>>>>>>>>>>>>>>

З
а кон о пра ви ма па ци је на
та, ко ји је На род на скуп шти
на усво ји ла 22. ма ја, сту пио 
је на сна гу 1. ју на ове го ди

не  осам да на на кон об ја вљи ва
ња у Слу жбе ном гла сни ку РС број 
45/13. Циљ до но ше ња За ко на је сте 
уса гла ша ва ње те обла сти са пре у
зе тим ме ђу на род ним оба ве за ма, 
од но сно са европ ским стан дар ди
ма. За кон уре ђу је пра ва и ду жно сти 
па ци је на та при ли ком ко ри шће ња 
здрав стве не за шти те, као и на чи не 
оства ри ва ња и за шти те тих пра ва. 
Ми шље ња струч не, али и ши ре јав
но сти, о по је ди ним ре ше њи ма ко ја 
ну ди За кон су по де ље на. 

Тре ба под се ти ти да је Ср би ја по
след ња од зе ма ља у окру же њу ко ја 
је до не ла тај за кон: Хр ват ска га има 
од 2004, Сло ве ни ја и Ма ке до ни ја од 
2008, Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви
на од 2010. Та кав за кон пр ва је уве ла 
Фин ска још 1992. го ди не. Фран цу ска 
је 1974. усво ји ла По ве љу о хо спи та
ли зо ва ним па ци јен ти ма, док Ве
ли ка Бри та ни ја има По ве љу о пра
ви ма па ци је на та од 1991. го ди не. 
Пра ва па ци јен та ре гу ли са ле су за
ко ном мно ге зе мље, при ме ра ра ди, 
Ма ђар ска и Грч ка од 1997, Дан ска од 
1998, Нор ве шка од 1999, Фран цу ска 
од 2002, Швај цар ска и Ру му ни ја од 
2003, док је Не мач ка, ко ја од 1999. 
има По ве љу о пра ви ма па ци је на
та, за кон до не ла ове го ди не.

Пре ма По ве љи о основ ним пра
ви ма ЕУ из 2000. го ди не, јед но од 
основ них пра ва је сте пра во на 
здрав стве ну за шти ту. По ве ља је по
ста ла прав но оба ве зу ју ћа за зе мље 
ЕУ од 2009, сту па њем на сна гу Ли
са бон ског уго во ра. 

Ре гу ли са на
за шти та пра ва

Европ ска по ве ља о пра ви ма па
ци је на та до не та је у Ри му 2002. 
До ку мент је пред ста вљао осно ву 
за ре фор му здрав стве не за шти те у 
Европ ској уни ји, иако ни је прав но 
оба ве зу ју ћи. Пра ва те По ве ље уте
ме ље на су у основ ним људ ским 
пра ви ма у ЕУ и све чла ни це Уни је 
мо ра да их по шту ју. Реч је о че тр
на ест пра ва па ци је на та ко ја, с јед
не стра не, тре ба да га ран ту ју ви сок 
ни во за шти те здра вља, а, с дру ге  
ви сок ни во ква ли те та услу га у раз
ли чи тим здрав стве ним слу жба ма 
у Евро пи.

За кон ко ји су из гла са ли по сла
ни ци На род не скуп шти не Ср би је 
има шест по гла вља: Оп ште од ред
бе (чла но ви 1–5), Пра ва па ци је на
та (чла но ви 6–31), Ду жно сти па ци
је на та (чла но ви 32–37), За шти та 
пра ва па ци је на та (чла но ви 38–
43), Ка зне не од ред бе (чла но ви 44–
47) и Пре ла зне од ред бе (чла но ви 
48–51). 

Њи ме су ре гу ли са на пра ва на: до
ступ ност здрав стве не за шти те, ин
фор ма ци је, пре вен тив не ме ре, ква
ли тет пру жа ња здрав стве не услу ге, 
без бед ност па ци јен та, оба ве ште ње, 
сло бо дан из бор, дру го струч но ми
шље ње, при ват ност и по вер љи вост, 
при ста нак, увид у ме ди цин ску до
ку мен та ци ју, по вер љи вост по да та
ка о здрав стве ном ста њу па ци јен та, 
олак ша ва ње пат њи и бо ла, по што
ва ње па ци јен то вог вре ме на, при го
вор и на кна ду ште те. Та ко ђе се ре гу
ли шу и пра во па ци јен та над ко јим 
се вр ши ме ди цин ско ис тра жи ва ње, 
пра во па ци јен та да на соп стве ну 
од го вор ност на пу сти ста ци о нар ну 
уста но ву, као и пра во де те та у ста
ци о нар ним уста но ва ма. 

Нај ви ше по ле ми ка иза зва ле су 
од ред бе ко је се од но се на за шти ту 
и по вер љи вост по да та ка о здрав
стве ном ста њу па ци је на та. За кон 
уста но вља ва две ин сти ту ци је  са
вет ни ка за за шти ту пра ва па ци је
на та и Са ве та за здра вље, а оба ве зу 
за њи хо во ор га ни зо ва ње, фи нан си
ра ње, на чин ра да пре ба цу је на ло
кал ну са мо у пра ву, ко ја мо ра да их 
ус по ста ви у ро ку од шест ме се ци 
од сту па ња за ко на на сна гу (1. де
цем бар).

У фа зи јав не рас пра ве, Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ука за ла 
је на не ке бит не не до стат ке. Та ко, на 
при мер, за не ка од утвр ђе них пра ва 

КА КВЕ НО ВИ НЕ ДО НО СИ НО ВИ ЗА КОН У ОБЛА СТИ ЗДРАВ СТВА?

ДО БРЕ И ЛО ШЕ СТРА НЕ 
ЗА КО НА О ПРА ВИ МА 
ПА ЦИ ЈЕ НА ТА
// РОК ЗА ИМЕ НО ВА ЊЕ СА ВЕТ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРА ВА ПА ЦИ ЈЕ НА ТА 
И ФОР МИ РА ЊЕ СА ВЕ ТА ЗА ЗДРА ВЉЕ У ОП ШТИ НА МА ЈЕ 1. ДЕ ЦЕМ БАР 
// ЗА КОН БИ ТАН ЗА УСА ГЛА ША ВА ЊЕ СА ЕВРОП СКИМ СТАН ДАР ДИ МА, 
У НЕ КИМ СЕГ МЕН ТИ МА НЕ ДО ВОЉ НО JE ПРЕ ЦИ ЗАН, 
АЛИ И РЕ СТРИК ТИ ВАН ЗА МЕ ДИ ЦИ НА РЕ //
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па ци је на та ни је уста но вљен на чин 
на ко ји па ци јент мо же да их оства
ри, од но сно ни је утвр ђе на оба ве за 
за здрав стве не уста но ве (нпр. сва
ки па ци јент има пра во на за ка зи
ва ње пре гле да). 

Ми шље ње о на цр ту за ко на Аген
ци ја је про сле ди ла Ми ни стар ству 
здра вља. У нај кра ћем, у за кључ
ку Аген ци је на ве де но је да је „по
треб но пре и спи та ти од ред бе На цр
та за ко на ко је се од но се на на чин 
оства ри ва ња и за шти те пра ва па
ци је на та, с об зи ром да ни је уре ђен 
на чин оства ре ња од ре ђе них пра
ва, од но сно ни је уста но вље на оба
ве за за здрав стве не уста но ве ка ко 
би па ци јент мо гао оства ри ти сво је 
утвр ђе но пра во“. Аген ци ја за бор
бу про тив ко руп ци је су ге ри са ла је 
бри са ње од ред би ко је утвр ђе на пра
ва па ци је на та огра ни ча ва ју ма те
ри јал ном си ту а ци јом или од ред ба
ма дру гих за ко на.

Па ци јен ти
су оси гу ра ни ци 

За кон уре ђу је пра ва и оба ве зе па
ци је на та, али су то, за пра во, здрав
стве ни оси гу ра ни ци.

Осим то га, пра во на до ступ ност 
здрав стве не за шти те ни је нео гра
ни че но, већ „у гра ни ца ма ма те ри
јал них мо гућ но сти си сте ма здрав
стве не за шти те“ (члан 6.). С дру ге 
стра не, оства ри ва ње здрав стве не 
за шти те већ је усло вље но је здрав
стве ним оси гу ра њем, а нео си гу
ра ни гра ђа ни, пре ма ва же ћим си
стем ским за ко ни ма, има ју пра во на 
здрав стве ну за шти ту у хит ним слу

ча је ви ма. С дру ге стра не, Европ ска 
по ве ља о пра ви ма па ци је на та (по
зна ти ја као Рим ска по ве ља) утвр
ђу је да сва ки по је ди нац има пра во 
на при ступ здрав стве ним услу га ма 
ка да ње го во или ње но здрав стве но 
ста ње то зах те ва, без огра ни че ња 
овог пра ва.

Па ци јент, пре ма чла ну 7. За ко на, 
има пра во на све вр сте ин фор ма
ци ја о ста њу сво га здра вља, здрав
стве ној слу жби и на чи ну ка ко је 
ко ри сти, као и на све ин фор ма ци
је ко је су до ступ не на осно ву на уч
них ис тра жи ва ња и тех но ло шких 
ино ва ци ја. Па ци јент има пра во на 
ин фор ма ци је о пра ви ма из здрав
стве ног оси гу ра ња и по ступ ци ма за 
оства ри ва ње тих пра ва. Та ко ђе, па
ци јент има пра во на ин фор ма ци
ју о име ну и пре зи ме ну, као и про
фе си о нал ном ста ту су здрав стве них 
рад ни ка ко ји уче ству ју у по ступ ку 
ње го вог ле че ња. 

Ка да је реч о пра ву на пре вен тив
не ме ре, пре ци зи ра се да па ци јент 
има пра во на од го ва ра ју ће здрав
стве не услу ге ра ди очу ва ња и уна
пре ђе ња здра вља, су зби ја ња и ра
ног от кри ва ња бо ле сти. Здрав стве на 
уста но ва има оба ве зу да спро во ди 
пре вен тив не ме ре по ди за њем све
сти или обез бе ђи ва њем здрав стве
них услу га у од го ва ра ју ћим ин тер
ва ли ма за ка те го ри је ста нов ни штва 
у по ве ћа ном ри зи ку од обо ље ва ња, 
у скла ду са За ко ном (члан 8.).

Од ред ба о пра ву на без бед ност 
па ци јен та, члан 10., став 3, пре ци
зи ра да „Па ци јент не мо же тр пе ти 
ште ту про у зро ко ва ну не а де кват
ним функ ци о ни са њем здрав стве не 

слу жбе“, де кла ра тив на је и уоп ште
на, та ко да оста вља ве ли ки про стор 
за раз ли чи та ту ма че ња (тј. би ло ко
ји квар и за стој у ра ду опре ме мо
же да бу де под ве ден под ту фор му
ла ци ју).

Па ци јент има пра во на оба ве ште
ње ко је му је по треб но у до но ше њу 
од лу ке о при стан ку или од би ја њу 
пред ло же не ме ре. Над ле жни здрав
стве ни рад ник тре ба да па ци јен та 
(и ка да он то не зах те ва) оба ве сти 
о ди јаг но зи и прог но зи бо ле сти; 
пру жи кра так опис, циљ и ко рист 
од пред ло же не ме ди цин ске ме ре, 
вре ме тра ја ња и мо гу ће по сле ди
це пред у зи ма ња од но сно не пред
у зи ма ња те ме ре – и о то ме уно си 
по да так у ме ди цин ску до ку мен та
ци ју. Пи та ње је да ли је то у пот пу
но сти из во дљи во у уста но ва ма са 
ве ли ком фре квен ци јом, с об зи ром 
да је по треб но вре ме за сва ког па
ци јен та по на о соб. 

Здрав стве ни рад ник та ко ђе да
је ин фор ма ци је о вр сти и ве ро ват
но ћи мо гу ћих ри зи ка, бол ним спо
ред ним или трај ним по сле ди ца ма; 
ал тер на тив ним ме то да ма ле че ња; 
мо гу ћим про ме на ма па ци јен то вог 
ста ња по сле пред у зи ма ња пред ло
же не ме ди цин ске ме ре, као и мо
гу ћим ну жним про ме на ма у на
чи ну жи во та па ци је на та; деј ству 
ле ко ва и мо гу ћим спо ред ним по
сле ди ца ма тог деј ства.

За кон уре ђу је и на чин оба ве шта
ва ња: оба ве ште ње се да је усме но 
и на на чин ко ји је ра зу мљив па
ци јен ту, во де ћи ра чу на о ње го
вој ста ро сти, обра зо ва њу и емо
ци о нал ном ста њу. Ако над ле жни 
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здрав стве ни рад ник про це ни да 
па ци јент, из би ло ког раз ло га, не 
раз у ме да то оба ве ште ње, оба ве
ште ње се мо же да ти чла ну па ци
јен то ве уже по ро ди це.

Па ци јент се мо же од ре ћи пра ва 
на оба ве ште ње, осим оба ве ште ња о 
то ме да је пред ло же на ме ди цин ска 
ме ра по треб на и да ни је без знат
ног ри зи ка, од но сно да је ри зич но 
ње но не пред у зи ма ње. У из у зет ним 
слу ча је ви ма, над ле жни здрав стве
ни рад ник мо же пре ћу та ти ди јаг
но зу, ток пред ло же не ме ди цин ске 
ме ре и ње не ри зи ке, или оба ве ште
ње о то ме ума њи ти, ако по сто ји 
озбиљ на опа сност да ће оба ве ште
њем знат но на шко ди ти здра вљу па
ци јен та. У том слу ча ју оба ве ште ње 
се мо ра да ти чла ну уже по ро ди це 
па ци јен та. 

Сло бо дан из бор

Пра во на сло бо дан из бор (члан 
12.) ле ка ра и сто ма то ло га и уста но ву 
 не спор но је, ме ђу тим, и ту по сто је 
огра ни че ња – „у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је област здрав стве не 
за шти те и за ко ном ко јим се уре ђу је 
област здрав стве ног оси гу ра ња“. Па
ци јент има пра во на сло бо дан из
бор док то ра ме ди ци не, али као оси
гу ра ник РФ ЗО мо же да би ра ле ка ра 
– оп ште ме ди ци не, пе ди ја тра, ги не
ко ло га и сто ма то ло га  са мо у (др
жав ним) уста но ва ма из пла на мре
же. Док то ра сто ма то ло ги је, до ду ше, 
мо же да би ра, али те услу ге иона ко 
пла ћа „из џе па“, од но сно са мо за не
ке ка те го ри је гра ђа на те услу ге по
кри ва оси гу ра ње (де ца, труд ни це, 
мла ди до 26. го ди на... ). Ни из бор 
здрав стве не уста но ве ни је до кра ја 
из во дљив (нпр. ако па ци јент хо ће 
да „пре ско чи“ при мар ни и се кун
дар ни ни во и од мах иде на пре глед 
код про фе со ра ко ји ра ди у уста но
ви тер ци јар ног ни воа). 

Пра во на при ват ност и по вер љи
вост ре гу ли са но је чла ном 14. овог 
За ко на. Па ци јент има пра во на по
вер љи вост свих лич них ин фор ма
ци ја, ко је је са оп штио над ле жном 
здрав стве ном рад ни ку, као и пра
во на за шти ту сво је при ват но сти то
ком ди јаг но сти ке и ле че ња. Пре ма 
сло ву За ко на, пре гле ду па ци јен та 
и пред у зи ма њу ме ди цин ских ме
ра мо гу при су ство ва ти са мо здрав
стве ни рад ни ци ко ји не по сред но 
уче ству ју у њи ма. Иако, по пра ви лу, 
пре гле ду па ци јен та и пред у зи ма
њу дру гих ме ди цин ских ме ра мо

гу при су ство ва ти уче ни ци и сту ден
ти здрав стве не стру ке, здрав стве ни 
рад ни ци у то ку при прав нич ког ста
жа и струч ног уса вр ша ва ња, па ци
јент то мо же да од би је. На из ри чит 
зах тев па ци јен та, пре гле ду ко ји 
оба вља над ле жни док тор ме ди ци
не, од но сно док тор сто ма то ло ги је, 
не мо гу при су ство ва ти дру ги здрав
стве ни рад ни ци.

Ка да је у пи та њу Пра во на при ста
нак (члан 15, пр ви став) „па ци јент 
има пра во да сло бод но од лу чу је о 
све му што се ти че ње го вог жи во та 
и здра вља“. Ме ђу тим, у на став ку се 
чи ни из у зе так: „осим у слу ча је ви ма 
ка да то ди рект но угро жа ва жи вот 
и здра вље дру гих ли ца“. Да кле, па
ци јент сам од лу чу је чак и кад угро
жа ва свој жи вот и здра вље. У истом 
чла ну на во ди се и да се Ме ди цин
ска ме ра про тив во ље па ци јен та 
мо же се пред у зе ти „са мо у из у зет
ним слу ча је ви ма, ко ји су утвр ђе ни 
за ко ном и ко ји су у скла ду са ле кар
ском ети ком“. 

Пре ма чла ну 17, па ци јент спо со
бан за ра су ђи ва ње, има пра во да 
пред ло же ну ме ди цин ску ме ру од
би је, чак и у слу ча ју ка да се њо ме 
спа са ва или одр жа ва ње гов жи вот. 
Да ли та ква фор му ла ци ја уво ди 
еута на зи ју „на ма ла вра та“?

Пре ма чла ну 20. истог За ко на, па
ци јент има пра во уви да у сво ју ме
ди цин ску до ку мен та ци ју. Из у зет
но, то пра во има ју и чла но ви уже 
по ро ди це па ци јен та, уко ли ко су ти 
по да ци од зна ча ја за њи хо во ле че
ње. Над ле жни здрав стве ни рад ник 
ду жан је да уред но во ди ме ди цин
ску до ку мен та ци ју, у скла ду са за
ко ном, и да еви ден ти ра све пред у
зе те ме ди цин ске ме ре.

По вер љи вост
по да та ка

Ка да је реч о пра ву на по вер љи
вост по да та ка о здрав стве ном ста
њу па ци јен та (члан 21.), ути сак је 
да се у на шој зе мљи до по ја ве овог 
За ко на че сто су пре ко сва ке ме ре у 
јав ност до спе ва ли по да ци о здрав
стве ном ста њу јав них лич но сти. На 
по дат ке ко је су из но си ли овла шће
ни ме ди ци на ри, ме ди ји су до да ва
ли и ин фор ма ци је сво јих „нзва нич
них из во ра“. За кон је ја сан: по да ци 
из ме ди цин ске до ку мен та ци је, спа
да ју у по дат ке о лич но сти и пред
ста вља ју на ро чи то осе тљи ве по
дат ке. Ду жни су да их чу ва ју сви 
здрав стве ни рад ни ци, здрав стве ни 

са рад ни ци, као и дру га ли ца ко ји ма 
су ти по да ци до ступ ни и по треб ни 
ра ди оства ри ва ња за ко ном утвр ђе
них над ле жно сти. 

Ду жно сти чу ва ња по да та ка о 
здрав стве ном ста њу па ци јен та над
ле жни здрав стве ни рад ни ци, мо гу 
би ти осло бо ђе ни са мо на осно ву 
пи сме ног при стан ка па ци јен та, од
но сно ње го вог за кон ског за ступ ни
ка, или на осно ву од лу ке су да. Из у
зет но, по да ци о здрав стве ном ста њу 
па ци јен та мо гу би ти са оп ште ни пу
но лет ном чла ну уже по ро ди це, без 
при стан ка па ци јен та, ако је то нео
п ход но ра ди из бе га ва ња здрав стве
ног ри зи ка за чла на по ро ди це.

Над ле жни здрав стве ни рад ник 
ко ји оба вља ме ди цин ско ис тра
жи ва ње, ду жан је да во ди ра чу на 
о то ме да за шти та жи во та и здра
вља па ци јен та увек има пред ност 
у од но су на ин те рес дру штва и на
у ке (члан 25.). Па ци јент, ко ји због 
ме ди цин ског ис тра жи ва ња пре тр
пи ште ту на свом те лу или здра
вљу, има пра во на на кна ду ште те 
у скла ду са за ко ном, без об зи ра на 
кри ви цу. Здрав стве на уста но ва је 
ду жна да, пре по чет ка ме ди цин
ског ис тра жи ва ња, оси гу ра па ци
јен та ко ји уче ству је у ис тра жи ва њу, 
за слу чај на стан ка ште те по здра
вље тог ли ца ко ја је иза зва на ме ди
цин ским ис тра жи ва њем, у скла ду 
са за ко ном. 

Члан 28, ре гу ли ше Пра во на олак
ша ва ње пат њи и бо ла, са гла сно оп
ште при хва ће ним струч ним стан
дар ди ма и етич ким прин ци пи ма. 
Пре ци зи ра но је да то под ра зу ме
ва те ра пи ју бо ла и ху ма но па ли ја
тив но збри ња ва ње, али не и еута
на зи ју.

Пра во на по што ва ње па ци јен то
вог вре ме на, из чла на 29, сва ка ко 
је ва жно, али оста је пи та ње ка ко ће 
се по сту па ти ако ве ћи број па ци је
на та оче ку је за ка зи ва ње истог пре
гле да или ди јаг но стич ке про це ду ре 
„у нај кра ћем мо гу ћем ро ку“. Ка ко 
уста но ви ти да ли је тај рок пре ко
ра чен са раз ло гом или без?

Па ци јент, осим пра ва, има и ду
жно сти – од го вор ност за лич но 
здра вље, од го вор ност пре ма дру
гим ко ри сни ци ма услу га и пре ма 
здрав стве ним рад ни ци ма. (чл. 33–
35.)

Пре ма чла ну 33, па ци јент је ду
жан да при оства ри ва њу здрав
стве не за шти те: ак тив но уче ству је 
у за шти ти, очу ва њу и уна пре ђе
њу свог здра вља; у пот пу но сти и 
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Пре кр ша ји

Члан 44.

Нов ча ном ка зном од 300.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни
ће се за пре кр шај здрав стве на уста но ва, од но сно дру го 
прав но ли це ко је оба вља здрав стве ну де лат ност ако:

1)  па ци јен ту не омо гу ћи оства ри ва ње пра ва на сло
бо дан из бор док то ра ме ди ци не, од но сно док то ра 
сто ма то ло ги је (члан 12);

2)  без при стан ка па ци јен та, од но сно про тив но ње го
вој во љи или без при стан ка за кон ског за ступ ни ка 
де те та, од но сно па ци јен та ли ше ног по слов не спо
соб но сти, бу ду пред у зе те ме ди цин ске ме ре (члан 
15. ст. 2. и 3);

3)  па ци јен ту не омо гу ћи увид у сво ју ме ди цин ску до
ку мен та ци ју (члан 20. став 1); 

4)  за кон ском за ступ ни ку не омо гу ћи увид у ме ди
цин ску до ку мен та ци ју ка да је па ци јент де те, од
но сно ли це ли ше но по слов не спо соб но сти (члан 
20. став 2); 

5)  де те ту, ко је је на вр ши ло 15. го ди ну жи во та и ко је је 
спо соб но за ра су ђи ва ње, не омо гу ћи увид у ње го ву 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју (члан 20. став 3); 

6)  пре кр ши оба ве зу чу ва ња на ро чи то осе тљи вих по
да та ка о лич но сти па ци јен та, од но сно рас по ла же 
или ру ку је по да ци ма из ме ди цин ске до ку мен та ци
је па ци јен та су прот но од ред ба ма чл. 21. и 22;

7)  па ци јен ту, за кон ском за ступ ни ку, од но сно пу но
лет ном чла ну уже по ро ди це не омо гу ћи оства ри
ва ње пра ва из чла на 23; 

8)  пре кр ши пра во де те та, ко је је на вр ши ло 15 го ди на 
жи во та, на по вер љи вост по да та ка, ко ји се на ла зе 
у ње го вој ме ди цин ској до ку мен та ци ји и ако пре
кр ши оба ве зу да у слу ча ју озбиљ не опа сно сти по 
жи вот и здра вље де те та, ту ин фор ма ци ју са оп шти 
ње го вом за кон ском за ступ ни ку (члан 24);

9)  пре по чет ка ме ди цин ског ис тра жи ва ња не оси гу
ра па ци јен та, ко ји уче ству је у ме ди цин ском ис тра
жи ва њу, код над ле жне ор га ни за ци је за оси гу ра
ње или ако вр ши ме ди цин ско ис тра жи ва ње ко је 
укљу чу је па ци јен те, без прет ход не од лу ке етич ког 
од бо ра здрав стве не уста но ве (члан 25. ст. 9. и 11);

10)  са вет ни ку па ци је на та не омо гу ћи увид у ме ди
цин ску до ку мен та ци ју ко ја је у ве зи са на во ди
ма из не тим у при го во ру или ако, у по ступ ку по 
при го во ру, у ро ку од пет рад них да на не до ста ви 
са вет ни ку па ци је на та све тра же не ин фор ма ци је, 
по дат ке и ми шље ња (члан 40. ст. 4. и 5);

11)  ди рек тор здрав стве не уста но ве, од но сно осни
вач при ват не прак се не до ста ви у од ре ђе ном ро
ку оба ве ште ње са вет ни ку па ци је на та о пред у зе
тим ме ра ма по при го во ру (члан 41. став 4).

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од
го вор но ли це у здрав стве ној уста но ви, од но сно дру гом 
прав ном ли цу ко је оба вља здрав стве ну де лат ност нов
ча ном ка зном од 30.000 до 50.000 ди на ра.
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исти ни то ин фор ми ше над ле жног 
здрав стве ног рад ни ка о свом здрав
стве ном ста њу; при др жа ва се упут
ста ва и пред у зи ма ме ре про пи са не 
од стра не над ле жног здрав стве ног 
рад ни ка. 

Са вет ник и са вет

У по гла вљу о за шти ти пра ва па
ци је на та, на во ди се да је ње но обез
бе ђи ва ње у над ле жно сти ло кал не 
са мо у пра ве ко ја од ре ђу је са вет ни
ка за за шти ту пра ва па ци је на та и 
обра зу је Са вет за здра вље. Та ко ђе, 
за шти ту пра ва оси гу ра ног ли ца 
обез бе ђу је и ор га ни за ци ја здрав
стве ног оси гу ра ња код ко је је то ли
це здрав стве но оси гу ра но.

Уме сто са да шњих за штит ни
ка пра ва па ци је на та ко је је по
ста вља ла (и фи нан си ра ла) здрав

стве на уста но ва, овим за ко ном се 
уво ди дру га ин сти ту ци ја  са вет
ник за за шти ту пра ва па ци је на та 
(члан 39.). Он оба вља по сло ве за
шти те пра ва па ци је на та по под не
тим при го во ри ма и пру жа по треб
не ин фор ма ци је и са ве те у ве зи са 
пра ви ма па ци је на та. Са вет ник па
ци је на та мо же оба вља ти по сло ве за 
ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра
ве. Над ле жни ор ган ло кал не са мо у
пра ве до но си од лу ку о ор га ни зо ва
њу, фи нан си ра њу и усло ви ма ра да 
са вет ни ка па ци је на та. Здрав стве
на уста но ва и при ват на прак са ду
жни су да са вет ни ку па ци је на та, у 
при су ству здрав стве ног рад ни ка, 
омо гу ће увид у ме ди цин ску до ку
мен та ци ју у ве зи са на во ди ма из
не тим у при го во ру, а оба ве зни су 
да, на зах тев са вет ни ка па ци је на
та, нај ка сни је у ро ку од пет рад них 

да на, до ста ве са вет ни ку па ци је на та 
све тра же не ин фор ма ци је, по дат ке 
и ми шље ња.

При го вор се мо же под не ти са
вет ни ку па ци је на та пи сме но или 
усме но, на за пи сник. Са вет ник па
ци је на та од мах, а нај ка сни је у ро
ку од пет рад них да на, утвр ђу је све 
бит не окол но сти и чи ње ни це у ве
зи са на во ди ма из не тим у при го во
ру. Са ста вља из ве штај, ко ји од мах, а 
нај ка сни је у ро ку од три рад на да
на, до ста вља под но си о цу при го во
ра, ру ко во ди о цу ор га ни за ци о не је
ди ни це и ди рек то ру здрав стве не 
уста но ве, од но сно осни ва чу при
ват не прак се. Ди рек тор здрав стве
не уста но ве, од но сно осни вач при
ват не прак се, оба ве зан је да у ро ку 
од пет рад них да на од до би ја ња из
ве шта ја са вет ни ка па ци је на та, до
ста ви са вет ни ку па ци је на та оба ве

Ка зне за ме ди ци на ре 
пу не бу џет?
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За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тач. 2) до 7), 9) и 10) 
ка зни ће се и здрав стве ни рад ник пред у зет ник нов ча
ном ка зном од 100.000 до 500.000 ди на ра.

Члан 45.

Нов ча ном ка зном од 500.000 до 1.000.000 ди на ра ка
зни ће се за пре кр шај здрав стве ни рад ник пред у зет ник 
ако по сту па су прот но од ред ба ма чла на 25. став 12. овог 
за ко на.

Члан 46.

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 50.000 ди на ра ка зни
ће се за пре кр шај здрав стве ни рад ник ако:

1)  па ци јен ту ус кра ти пра во на ин фор ма ци је (члан 7. 
став 1);

2)  па ци јен ту, од но сно за кон ском за ступ ни ку не да 
оба ве ште ње ко је је по треб но ка ко би па ци јент, од
но сно за кон ски за ступ ник до нео од лу ку о при стан
ку или не при стан ку на пред ло же ну ме ди цин ску 
ме ру, од но сно у ме ди цин ску до ку мен та ци ју не уне
се по да так о да том оба ве ште њу или ако па ци јен ту, 
од но сно за кон ском за ступ ни ку оне мо гу ћи увид у 
тро шко ве ле че ња (члан 11);

3)  дру гим ли ци ма са оп шти лич не ин фор ма ци је за 
ко је је са знао, од но сно ко је му је па ци јент у то
ку пру жа ња здрав стве не за шти те са оп штио (члан 
14. став 2);

4)  без при стан ка па ци јен та, од но сно про тив но ње го
вој во љи или без при стан ка за кон ског за ступ ни ка 
де те та, од но сно па ци јен та ли ше ног по слов не спо
соб но сти, над па ци јен том пре ду зме ме ди цин ску 
ме ру (члан 15. ст. 2. и 3);

5)  у ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та не упи ше 
по да так о при стан ку или од би ја њу при стан ка па

ци јен та, од но сно за кон ског за ступ ни ка на пред
ло же ну ме ди цин ску ме ру и па ци јен ту не омо гу ћи 
увид у сво ју ме ди цин ску до ку мен та ци ју или ако не 
во ди ме ди цин ску до ку мен та ци ју у скла ду са за ко
ном (члан 17. став 3. и члан 20. ст. 1. и 5); 

6)  за кон ском за ступ ни ку не омо гу ћи увид у ме ди
цин ску до ку мен та ци ју ка да је па ци јент ма ло лет но, 
од но сно ли це ли ше но по слов не спо соб но сти и ако 
де те ту ко је је на вр ши ло 15 го ди на жи во та и ко је је 
спо соб но за ра су ђи ва ње, не омо гу ћи увид у ње го ву 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју (члан 20. ст.2 и 3);

7)  пре кр ши оба ве зу чу ва ња на ро чи то осе тљи вих по
да та ка о лич но сти па ци јен та, од но сно рас по ла же 
или ру ку је по да ци ма из ме ди цин ске до ку мен та ци
је па ци јен та су прот но од ред ба ма чл. 21, 22. и 24;

8)  не упи ше у ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та 
по да так о на пу шта њу здрав стве не уста но ве без на
ја ве па ци јен та, не оба ве сти, без од ла га ња, о на пу
шта њу ста ци о нар не здрав стве не уста но ве од стра
не де те та, од но сно па ци јен та ли ше ног по слов не 
спо соб но сти над ле жни ор ган ста ра тељ ства, од но
сно за кон ског за ступ ни ка или не оба ве сти, без од
ла га ња, над ле жни ор ган ста ра тељ ства о од лу ци 
за кон ског за ступ ни ка да де те, од но сно па ци јент 
ли шен по слов не спо соб но сти на пу сти ста ци о нар
ну здрав стве ну уста но ву, про тив но нај бо љем ин
те ре су па ци јен та (члан 27. ст. 3–5).

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тач. 3) и 8) ка зни
ће се и здрав стве ни са рад ник.

Члан 47.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 50.000 ди на ра ка зни
ће се за пре кр шај са вет ник па ци је на та, ако не до ста
вља ме сеч ни из ве штај ди рек то ру здрав стве не уста но ве, 
од но сно тро ме сеч ни, ше сто ме сеч ни и го ди шњи из ве
штај Са ве ту за здра вље (члан 41. ст. 6. и 7). //

ште ње о по сту па њу и пред у зе тим 
ме ра ма у ве зи са при го во ром.

Под но си лац при го во ра, не за до
во љан из ве шта јем са вет ни ка па
ци је на та, мо же се обра ти ти Са ве ту 
за здра вље, здрав стве ној ин спек ци
ји, од но сно над ле жном ор га ну ор
га ни за ци је здрав стве ног оси гу ра
ња код ко је је па ци јент здрав стве но 
оси гу ран.

Са вет за здра вље, обра зо ван у је
ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, раз
ма тра при го во ре о по вре ди по је ди
нач них пра ва па ци је на та на осно ву 
до ста вље них и при ку пље них до ка за 
и утвр ђе них чи ње ни ца; оба ве шта
ва под но си о ца при го во ра и ди рек
то ра здрав стве не уста но ве, од но сно 
осни ва ча при ват не прак се на ко ју 
се при го вор од но си и да је од го ва ру
ју ће пре по ру ке; раз ма тра из ве шта је 
са вет ни ка па ци је на та, пра ти оства

ри ва ње пра ва па ци је на та на те ри
то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра
ве и пред ла же ме ре за за шти ту и 
про мо ци ју пра ва па ци је на та (члан 
42.). Са вет за здра вље по ред пред
став ни ка ло кал не са мо у пра ве, чи не 
и пред став ни ци удру же ња гра ђа на 
из ре да па ци је на та, здрав стве них 
уста но ва са те ри то ри је је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, као и над ле
жне фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње. 

Ка зне не од ред бе у За ко ну су не
из бе жне, али тре ба да пр вен стве
но има ју пре вен тив ну свр ху, осим 
што пу не бу џет. Јер, ка ко при ме ни
ти За кон и из бе ћи ка зну од 300.000 
до ми ли он ди на ра ако се па ци јен ту 
„не омо гу ћи сло бо дан из бор док то
ра ме ди ци не“? Пи та ње је шта је сло
бо дан из бор и мо же ли се тај став ту
ма чи ти „ова ко и она ко“. Ако ле кар у 

при мар ној за шти ти већ има здрав
стве не кар то не нпр. 3.000 опре де ље
них па ци је на та, ка ко иза ћи у су срет 
још јед ном за ин те ре со ва ном па ци
јен ту, а да се при том не огре ши о За
кон и „за ра ди“ ка зну за уста но ву? 

Над зор над спро во ђе њем овог за
ко на оба вља Ми ни стар ство над ле
жно за по сло ве здра вља. Је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве тре ба да ор га
ни зу ју рад и обез бе де усло ве и фи
нан сиј ска сред ства за рад са вет ни
ка па ци је на та и Са ве та за здра вље у 
ро ку од шест ме се ци од да на сту па
ња на сна гу овог за ко на. Би ло ка ко 
би ло, За кон ко нач но има мо, а да ли 
ће и у ко јој ме ри за жи ве ти, оста је да 
се ви ди. Јед но је си гур но, здрав стве
ним рад ни ци ма не ће би ти ни ма ло 
ла ко да на ђу рав но те жу из ме ђу па
ра гра фа и ре ал но сти. 

 Ја сми на То ма ше вић
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СА ОП ШТЕ ЊЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, СИН ДИ КА ТА И 
УДРУ ЖЕ ЊА ЛЕ КА РА ОП ШТЕ/ПО РО ДИЧ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ 

Пре и спи та ти 
ка пи та ци о ну фор му лу

Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је, Син ди ка
та за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти Ср би је и Удру же ња ле ка ра оп ште/по ро дич
не ме ди ци не Ср би је по сле са стан ка одр жа ног 14. ав гу ста у се ди шту Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
на ко ме су раз ма тра ни су ефек ти при ме не Уред бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту, нај ви шем 
про 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 
оства ру је по осно ву рад ног учин ка, као и на чи ну об ра чу на пла те за по сле них у здрав стве
ним уста но ва ма (у да љем тек сту Уред ба) из да ју сле де ће 

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

•  Ефек ти при ме не Уред бе, у сми слу пра вед ног на гра ђи ва ња иза бра них ле ка ра и дру гих 
здрав стве них про фе си о на ла ца на осно ву рад ног учин ка и уна пре ђе ња ква ли те та здрав
стве них услу га на при мар ном ни воу здрав стве не за шти те, у пот пу но сти су из о ста ли. Је
ди ни ствар ни ефе кат је пре гло ма зна ад ми ни стра ци ја, пре ком пли ко ван си стем об ра чу
на и све ве ће не за до вољ ство и иза бра них ле ка ра и па ци је на та.

•  При ме на Уред бе у прак си је по ка за ла да су иза бра ни ле ка ри у раз ли чи тим де ло ви ма 
зе мље, али и у раз ли чи тим здрав стве ним уста но ва ма у истим де ло ви ма Ср би је, има ли 
зна чај но раз ли чи те учин ке и рад но оп те ре ће ње што за по сле ди цу има не ло гич не и не
ре ал не оце не. 

•  Ово је по сле ди ца и да ље ло ше ка пи та ци о не фор му ле и од су ства аде кват них стан дар да и 
нор ма ти ва за де фи ни са ње оби ма и струк ту ре ра да иза бра них ле ка ра на шта стал но упо
зо ра ва мо и ука зу је мо.

•  То узро ку је и раз ли чи ти ква ли тет здрав стве не за шти те ко ју до би ја ју гра ђа ни ко ји жи ве 
у раз ли чи тим де ло ви ма зе мље или се ле че у раз ли чи тим здрав стве ним уста но ва ма на 
при мар ном ни воу здрав стве не за шти те. Та ко до ла зи у пи та ње и по што ва ња основ них на
че ла здрав стве не за шти те де фи ни са них За ко ном о здрав стве ној за шти ти: при сту пач но
сти, пра вич но сти, све о бу хват но сти, стал ног уна пре ђе ња ква ли те та и ефи ка сно сти.

•  Рад на гру па за пра ће ње ефе ка та при ме не Уред бе ко ја је фор ми ра на од стра не ми ни стар
ке здра вља у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, од по чет ка при ме не Урeдбе, а то је ско ро го ди ну 
да на, са ста ла се са мо јед ном (у мар ту)!

•  Због све га по ме ну тог, зах те ва мо од Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је да Рад на гру
па што пре на ста ви рад, из вр ши де таљ ну ана ли зу до са да шњих ефе ка та при ме не Уред бе 
и кроз стал но пра ће ње да је пред ло ге за по бољ ша ње ка пи та ци о не фор му ле и са ме Уред
бе. Са мо на тај на чин ће мо гра ди ти бо љи си стем и по ве ћа ти за до вољ ство, ка ко ко ри сни ка 
здрав стве не за шти те, та ко и иза бра них ле ка ра и дру гих здрав стве них про фе си о на ла ца.

Са оп ште ње су пот пи са ли: др Зо ран Са вић  Син ди кат за по сле них у здрав ству и со ци јал ној 
за шти ти Ср би је, др Алек сан дра Цвет ко вић  Удру же ње ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци не 
Ср би је – УЛОПМС, др Дра ган Цве тић  Син ди кат ле ка ра и фар ма це у та Ср би је, прим. др Ми
о драг Ја ко вље вић  Гран ски син ди кат здрав ства – АСНС и прим. др сци. мед. Та тја на Ра до
са вље вић – Ле кар ска ко мо ра Ср би је.

Са оп ште ње је упу ће но ми ни стар ки здра вља Ре пу бли ке Ср би је, проф. др Сла ви ци Ђу кић Де ја
но вић и ди рек то ру Ре пу блич ког фон да здрав стве ног оси гу ра ња, проф. др Мом чи лу Ба би ћу.
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МИ НИ СТАР КА ЗДРА ВЉА ПРОФ. 
ДР СЛА ВИ ЦА ЂУ КИЋ ДЕ ЈА НО ВИЋ

Нео п ход не 
про ме не 

у оце ни ра да 
ле ка ра

К
а пи та ци о на фор му ла је би ла до бра иде
ја, али са мо ако се узме у об зир и ква ли
тет ра да ле ка ра, а не са мо кван ти тет, оце
ни ла ми ни стар ка здра вља Сла ви ца Ђу кић 

Де ја но вић, го сту ју ћи у Днев ни ку РТСа. Ми ни стар
ка је ис та кла и да мо ра да бу ду уне те про ме не у ту 
фор му лу, као и да се на то ме ра ди. Про ме ну на чи
на оце њи ва ња ле ка ра за тра жи ли су син ди ка ти и 
Ле кар ска ко мо ра.– Ка пи та ци о на фор му ла је до бра 
иде ја, али ако узме мо у об зир са мо кван ти тет, а не 
ква ли тет, зна чи да се не што у ње ној струк ту ри мо ра 
ме ња ти, ре кла је Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић.

Ле ка ри има ју ја ко ма ле пла те за ве о ма сло жен 
по сао, ре кла је ми ни стар ка и ис та кла да је фор
ми ра ла Ко ми си ју ко ја упра во ра ди на то ме да се 
про ме ни ка пи та ци о на фор му ла.– Чи ње ни ца је да 
не ких осам од сто ле кар мо же има ти ви ше од свог 
ко ле ге, ако се из у зет но тру ди. Осам од сто на ма лу 
пла ту је ја ко ма ло, и са ма су ма нов ца ко ја раз ли
ку је ле ка ре је де мо ти ви шу ћа, ре кла је Ђу кић Де
ја но вић и до да ла да ће си ту а ци ја би ти та ква док се 
не по кре не при вре да Ср би је.

Ми ни стар ка је до да ла да је на Ми ни стар ству и 
Фон ду да струк ту ру ка пи та ци о не фор му ле у на ред
них не ко ли ко ме се ци у до го во ри ма са син ди ка ти
ма и здрав стве ним рад ни ци ма по пра ви, у сми слу 
вред но ва ња ква ли те та ра да. //

но ве тех но ло ги је у                 свет ској ме ди ци ни >>>>>>>>>>>>>>>>

У
л тра звуч на 3D/4D тех но ло ги ја ба зи ра на 2D ул
тра звуч ној тех но ло ги ји ко ја за ге не ри са ње тро
ди мен зи о нал них сли ка ко ри сти PC хар двер ску 
тех но ло ги ју и од го вар ја ћи софт вер.

На пре дак 3D ком пју тер ске гра фи ке до при нео је раз
во ју ул тра звуч них при ка за. И по ред им пре сив но сти 3D 
сли ке, тех ни ка кре и ра ња 3D/4D сли ке се и да ље за сни
ва на 2D ул тра звуч ним сли ка ма. То се од ви ја та ко што 
од го ва ра ју ћи софт вер и хар двер ре ђа ју сли ке јед ну до 
дру ге и та ко ге не ри шу во лу мен ски при каз.

При каз 4D или, у ори ги на лу, „RealTi me3D“ или „Li ve 
3D“, за сно ван је на ис тој тех но ло ги ји као „ста тич ни“ 3D 
или Freehand 3D ул тра звуч ни при каз. То је се ри ја 3D 
ул тра звуч них во лу мен ских се квен ци ко је су ани ми ра
не од го ва рај ћим софт ве ром и при ка зу ју се на мо ни то
ру као по крет на 3D сли ка. 

До не дав но су ани ми ра не се квен це би ле не што „ис
пре ки да не“, јер се за ани ма ци ју ко ри сти сва ка два де се
та сли ка, али са на прет ком гра фич ког хар две ра ани ми
ра не се квен це су све „теч ни је“ и од ви ја ју се у ре ал ном 
вре ме ну.



24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013 СЕПТЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 25

но ве тех но ло ги је у                 свет ској ме ди ци ни >>>>>>>>>>>>>>>>

УЛ ТРА ЗВУЧ НА 3D/4D ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ПРИ МЕ ЊЕ НА 
У СВИМ ГРА НА МА МЕ ДИ ЦИ НЕ 

НАЈ ВЕ ЋИ ПРО ДОР 
У ОБЛА СТИ 
ОП СТЕ ТРИ ЦИ ЈЕ

Тех но ло ги ју сни ма ња „во лу мен ским“ сон да ма су пр
ви раз ви ли 1987. го ди не Olaf von Ramm и Step hen Smith 
на Du ke уни вер зи те ту. У осно ви по бољ ша ња ди јаг но
стич ких спо соб но сти 4D ул тра звуч них апа ре та ле жи 
ве ли ки на пре дак у ква ли те ту 2D ул тра звуч не сли ке. 

По ве ћа ње ре зо лу ци је 2D сли ке код тих апа ра та је омо
гу ћи ло за па жа ње и нај сит ни јих ана том ских де та ља као 
што је, на при мер, оч но со чи во фе ту са. У ци љу до би ја ња 
што ква ли тет ни јих сни ма ка, про из во ђа чи ул тра звуч
них апа ра та су по ве ћа ва ли број кри ста ла у сон да ма и 
ти ме по бољ ша ли ква ли тет до би је не сли ке.

Ул тра звуч на сни ма ња 3D и 4D ко ри сте се у свим 
гра на ма ме ди ци не. Сним ци при ка зу ју све ана том ске 
струк ту ре као што су: по вр ши не фе тал ног ли ца и оста
лих де ло ва те ла, крв ни су до ви, со лид ни и ци стич ни 
ту ме фак ти, а мо гу се ко ри сти ти и за во ђе ње игле у ре
ги о нал ној ане сте зи ји или за не ке дру ге ин тер вент не 
по ступ ке у ме ди ци ни.

Тех но ло ги ја 4D на пра ви ла је нај ве ћи про дор у обла
сти оп сте три ци је. Од ме то де ко ја је пр во бит но иро нич
но на зва на „за ба ва за ро ди те ље„ раз ви јен је вре дан ди
јаг но стич ки ин стру мент.

Од го вор на пи та ње да ли су 3D/4D ул тра звуч ни пре
гле ди штет ни, још увек ни је са си гур но шћу дат. Енер
ги ја ко ја се на па ци јен та пре но си 3D/4D ул тра звуч ним 
пре гле ди ма да ле ко је ве ћа не го при ли ком обич ног 2D 
пре гле да. За па жа ње из прак се је да је ак тив ност пло
да у то ку 3D/4D пре гле да ве ћа не го при ли ком из во ђе
ња 2D пре гле да.

Це на 4D ул тра звуч них апа ра та је ви ше стру ко ве ћа од 
апа ра та ко ји не ма ју ову мо гућ ност, због ком плек сни јег 
софт ве ра, хар две ра као и во лу мен ских сон ди ко је са др
же знат но ве ћи број кри ста ла од обич них сон ди.

Ком плет ни по да ци и де ло ви тек ста су узе ти са сај
та Ме ди ца цен тра: http://www.me di ca cen tar. in fo/4D_Ul
tra zvuk. htm

Уз љу ба зност и до зво лу др Ива на Бу ба но ви ћа 
да се текст штам па у Гла сни ку ЛКС.

Др Ни на Ми хај ло вић



26 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013

но ве тех но ло ги је у свет ској ме ди ци ни                 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

О ВА ЖНО СТИ ПРИ МЕ НЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ МЕ ТО ДА У ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

КЛИ НИЧ КА 
ИС ПИ ТИ ВА ЊА 
ДЕ МЕН ЦИ ЈЕ
// ХИ ПО МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ ПРЕТ ХО ДИ АТРО ФИ ЈИ МО ЗГА КОД ОСО БА 
БЕЗ КОГ НИ ТИВ НИХ ПРО МЕ НА КО ЈЕ СУ АМИ ЛО ИДБЕ ТА ПО ЗИ ТИВ НЕ //

Пише: 
др сци. Ва ња Кља је вић 

И
с тра жи вач ка гру
па са ко јом тре
нут но ра дим у 
не мач ком Цен

тру за не у ро де ге не ра тив
не бо ле сти (DZNE) у Ро
сто ку ба ви се кли нич ким 
пи та њи ма де мен ци је, с 
по себ ним ин те ре сом за де мен ци
ју код Ал цхај ме ро ве бо ле сти (AD). 
У ра ду ко ри сти мо не у ро и ми џинг 
ме то де, као што су: dif u sion ten sor 
ima ging (DTI), po si tron emis sion to
mo graphy (PET), i (fun cti o nal) Mag
ne tic Re so nan ce Ima ging ((f)MRI). 
Ов де ћу ука за ти на не ко ли ко сту
ди ја у ко ји ма смо ко ри сти ли те ме
то де, илу стру ју ћи ка ко спе ци фич
на ис тра жи вач ка пи та ња зах те ва ју 
раз ли чи те ме то де.

У не дав но за вр ше ној сту ди ји ис
тра жи ва ли смо хи по ме та бо ли зам 
и атро фи ју мо зга у пре кли нич кој и 
преде мен ци ја фа зи Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти у гру пи од 245 ис пи та ни ка. 
Ко ри сте ћи но ву ме то ду ПЕТими
џин га за in vi vo ме ре ње βами ло
и да у мо згу, Flor be ta pir F 18 ([18F]
AV 45), упо ре ди ли смо хи по ме та
бо ли зам, кван ти фи ко ван ме то дим 
FDGPET, и атро фи ју си ве ма се мо
зга, што смо из ра чу на ли ко ри сте
ћи MRI, код ког ни тив но нор мал них 
Aβне га тив них осо ба (кон трол на 
гру па) и ког ни тив но нор мал них Aβ
по зи тив них осо ба, Aβпо зи тив них 

осо ба са ра ном ва ри
јан том бла гог ког ни
тив ног по ре ме ћа ја и 
Aβпо зи тив них осо ба 
са ка сни јом ва ри јан
том бла гог ког ни тив
ног по ре ме ћа ја.

На и ме, пре ма не дав
но усво је ним мо ди
фи ка ци ја ма кри те ри
ју ма за ди јаг но сти ку 
и ис тра жи ва ње AD, 

та бо лест пред ста вља кон ти ну ум, 
об у хва та ју ћи пре кли нич ку фа зу 
(ког ни тив но нор мал не Aβпо зи
тив не осо бе), про дро мал ну фа зу 
(Aβпо зи тив не осо бе са ра ном ва
ри јан том бла гог ког ни тив ног по
ре ме ћа ја и Aβпо зи тив не осо бе са 
ка сни јом ва ри јан том бла гог ког ни
тив ног по ре ме ћа ја) до кли нич ке AD 
де мен ци је. На ша ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да је зна ча јан хи по ме та
бо ли зам од ре ђе них струк ту ра мо зга 
већ при су тан код ког ни тив но нор
мал них Aβпо зи тив них осо ба код 
ко јих не ма зна ко ва зна чај не атро
фи је. Ово уз бу дљи во от кри ће да хи
по ме та бо ли зам прет хо ди атро фи ји 
у сми слу да се про ме не мо гу пра
ти ти већ у нај ра ни јој фа зи бо ле сти, 
те да хи по ме та бо ли зам и атро фи
ја има ју раз ли чи та ана том ска по
ла зи шта, пред ста ви ли смо про шлог 
ме се ца на кон гре су Ме ђу на род ног 
Ан цхај ме ро вог удру же ња у Бо сто
ну, САД. 

Ко ри сте ћи fMRI, у дру гој сту ди
ји про у ча ва ли смо да ли не га тив не 
емо ци је ути чу на рад ну ме мо ри ју 

код ког ни тив но нор мал них ста ри
јих осо ба, а у сту ди ји за ко ју по чи
ње мо са ске ни ра њем овог ме се ца, 
ис пи ти ва ће мо се ман тич ке про це
се код AD па ци је на та ко ри сте ћи 
си мул та но ERP (eventre la ted po
ten ti als ево ци ра ни по тен ци ја ли) 
и fMRI ме то де. Тре нут но је ве о ма 
ма ли број об ја вље них ра до ва ко ји 
из ве шта ва ју о си мул та ној упо тре
би ERP i fMRI, углав ном за то што 
та вр ло сло же на ком би на ци ја ме
то да зах те ва по себ но осми шље
ни екс пе ри мен тал ни ди зајн, спе
ци јал ну опре му (нпр. EEG ка пе са 
елек тро да ма ко је се мо гу уне ти у 
MRI ске нер), по себ не стра те ги је си
мул та не при ме не тих ме то да пре
ва зи ла зе тех нич ке иза зо ве, јер се 
кроз њи хо ву ком пле мен тар ност у 
прин ци пу мо же по сти ћи бо љи увид 
у пи та ња ка да и где у мо згу до ла
зи до пре ки да од ре ђе не ког ни тив
не функ ци је.

Доступни подаци 

На ша ис тра жи вач ка гру па та ко
ђе је по све ће на ини ци ја ти ви да се 
по да ци при ку пље ни у ис тра жи
ва њи ма учи не до ступ ним дру гим 
ис тра жи ва чи ма. За јед но са про фе
со ром Ште фа ном Тај пе лом од ја
ну а ра 2012. ко ор ди ни рам Европ ску 
DTI Сту ди ју о де мен ци ји (Euro pean 
DTI Study on De men tia, EDSD), на 
ко јој ра де во де ћи ис тра жи ва чи из 
обла сти Ал цхај ме ро ве де мен ци
је из Не мач ке, Ита ли је, Хо лан ди је, 
Ир ске и Ве ли ке Бри та ни је. Усту па
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ју ћи по дат ке за јед нич кој ба зи по
да та ка, та ини ци ја ти ва омо гу ћа ва 
ис тра жи ва ња ве ћих гру па па ци је
на та од оних ко је су до ступ не по је
ди нач ним цен три ма.

Тре нут но рас по ла же мо по да ци
ма за ви ше од 400 па ци је на та са ди
јаг но зом AD и бла гог ког ни тив ног 
по ре ме ћа ја, уз по дат ке о кон трол
ним гру па ма са ког ни тив но нор
мал ним ис пи та ни ци ма. EDSD да та 
укљу чу ју ре зул та те не у роп си хо ло
шких те сто ва, DTI i MRI имид џе, и, 
из ме ђу оста лог по дат ке о APOE ε4 
ста ту су, tau, phosp hotau, и Aβвред
но сти ма за део ис пи та ни ка. Уско
ро ће ти по да ци би ти јав но до ступ
ни, бес плат но, ис тра жи ва чи ма из 
це лог све та, за хва љу ју ћи ини ци ја
ти ва ма као што су Al zhe i mer’s Di
se a se Ne u ro i ma ging Ini ti a ti ve (AD NI) 
(http://www.ad niin fo. org/), ко ју во
ди про фе сор Mic hael W. We i ner из 
Сан Фран ци ска и Ne u Grid (https://
ne u grid4you. eu/), ко ју во ди про фе
сор Gi o van ni Fri so ni из Бре ше, и ко
је ће на сво јим пор та ли ма чу ва ти 
и EDSD да та.

На те ме љу по да та ка из EDSD ба
зе по да та ка, до са да су об ја вље на 
че ти ри ра да. Ме ђу њи ма је и сту
ди ја аутор ке овог тек ста „The ε4 ge
notype of apo li po pro tein E and whi te 
mat ter in te grity in Al zhe i mer’s di se a

se“, ко ја је об ја вље на у јед ном од во
де ћих свет ских ча со пи са из обла
сти AD, „Al zhe i mer’s & De men tia“ 
(http://www.ncbi. nlm. nih. gov/pub
med/23706516), чи ји је im pact fac
tor 14.48. У тој сту ди ји ис тра жи ва
ли смо пи та ње да ли APOE ε4 ути че 
на ми кро струк ту ру бе ле ма се мо зга 
у AD, на гру па ма од 70 па ци је на
та и 56 ког ни тив но здра вих осо ба, 
in vi vo ко ри сте ћи DTI ме то ду. Глав
ни за кљу чак сту ди је је да APOE ε4 
има не га ти ван учи нак на бе лу ма
су здра вог мо зга, али да се тај ефе
кат већ из гу био у ма ни фест ној AD. 

Суп тил не про ме не на ма лим влак
ни ма бе ле ма се ни су уоч љи ве ако 
се ко ри сте дру ге ме то де.

Спе ци фи чан обра зац

Иако су не у ро и ми џинг ме то де ва
жне у не у роког ни тив ним ис тра
жи ва њи ма, мо ја до са да шња ис ку
ства са би хе ви о рал ним сту ди ја ма о 
пи та њи ма је зи ка, ко је су на ста ја ле 
кроз са рад њу са ти мо ви ма у Хр ват
ској, Хо лан ди ји, Ср би ји и Шпа ни ји, 
ука зу ју на њи хо ву и да ље ве о ма ва
жну уло гу у сти ца њу уви да у ког
ни тив ну функ ци о нал ност. На при
мер, сту ди ја о раз у ме ва њу сло же не 
син так се код ког ни тив но нор мал
них, ста ри јих го вор ни ка шпан ског 
је зи ка, ко ја је на пра вље на са ти мом 
на Ин сти ту ту за ге рон то ло шка ис
тра жи ва ња у Сан Се ба сти ја ну, по
ка за ла је да ти го вор ни ци ко ри сте 
ком пен за ци о не ме то де спе ци фич
не за струк ту ру шпан ског је зи ка ка
ко би по сти гли нор мал но раз у ме
ва ње ре че ни ца ко је зах те ва ју ви ше 
рад не ме мо ри је, чи ја функ ци ја сла
би услед про це са ста ре ња. Ре зул
та те смо об ја ви ли на ово го ди шњој 
ме ђу на род ној кон фе рен ци ји ког ни
тив них на у ка у Бер ли ну, а чла нак је 
до сту пан у збир ци ра до ва.

Сту ди ја са јед ним ти пом афа зич
них го вор ни ка срп ског је зи ка по ка
за ла је да код тих па ци је на та по сто
ји спе ци фи чан обра зац у го вор ном 
out pu tu ре фе рен ци је на вре ме кроз 
гла гол ске фор ме, ко ји ука зу је на 
осла бље ну спо соб ност тих го вор ни
ка да ука жу на про шлост и, уства
ри, не од ра жа ва гра ма тич ки по ре
ме ћај је зич ке мор фо ло ги је, као што 
се обич но сма тра. Сту ди ја је ра ђе
на у са рад њи са проф. др Ro e lien Ba
sti a an se са Уни вер зи те та у Гро нин
ге ну и др Дра га ном Ча у ше ви ћем 
са бе о град ског Ин сти ту та „Цвет ко 
Бра јо вић“.

Ре зул та те смо пред ста ви ли на 
CUNY Con fe ren ce on Sen ten ce Pro
ces sing у Сан Деј ви су, Ка ли фор ни
ја, 2009, и об ја ви ли не што ка сни је 
као по гла вље у књи зи „Mul ti di sci pli
nary Aspects of Ti me and Ti me Per
cep tion“, штам па ној у бер лин ској из
да вач кој ку ћи Сприн гер.

Да кле, не у ро и ми џинг је отво рио 
но ве сфе ре ис тра жи ва ња и обе ћа ва 
не слу ће не мо гућ но сти уви да у рад 
мо зга. С дру ге стра не, би хе ви о рал
не и le sionсту ди је има ју оси гу ра но 
ме сто у не у роког ни тив ним ис тра
жи ва њи ма. //

О АуТО Ру
Ва ња Кља је вић док то ри ра ла је из 

обла сти ког ни тив них на у ка на Уни-
вер зи те ту Карл тон у Ота ви. Ње на ин-
те ре со ва ња укљу чу ју афа зи је, не у-
ро лин гви сти ку, ког ни тив не аспек те 
де мен ци је, као и не у ро и ми џинг ме то-
де. Об ја ви ла је књи гу Com pre hen sion 
of Wh-De pe ne den ci es in Bro ca’s Ap ha sia, 
Cam brid ge Scho lars Pu blis hing (2012), и 
број не ра до ве у до ма ћим и стра ним 
ча со пи си ма и збир ка ма.
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Пи ше: др ја смин нур ко вић

У 
по след њих пет го ди на до
де ље не су две Но бе ло ве 
на гра де за ме ди ци ну на
уч ни ци ма ко ји су се ба ви

ли ма тич ним ће ли ја ма. 
У 2010. го ди ни у САД је ре ги стро

ва но 12,9 од сто љу ди ста ри јих од 
65 го ди на, док је ова уз ра сна гру
па чи ни ла осам од сто укуп не свет
ске по пу ла ци је.

За то је да нас, а сма тра се да ће то би ти и у не по сред
ној бу дућ но сти, пре вен ци ја и ле че ње обо ље ња по ве
за них са ста ре њем, цен трал ни за да так у раз ли чи тим 
сек то ри ма би о ме ди цин ских ди сци пли на. Глав на обо
ље ња ко ја се по ве зу ју са ста ре њем су де ге не ра тив не 
бо ле сти (не у ро де ге не ра тив на обо ље ња – Ал цхај ме ро
ва бо лест, Пар кин со но ва бо лест и ами о тро фич на ла те
рал на скле ро за, ма ку лар на де ге не ра ци ја ре ти не, осте о
ар три тис, осте о по ро за и дру ге) и обо ље ња у чи јој осно ви 
ле жи по ре ме ћај ће лиј ске функ ци је (ту мо ри, кар ди о
ва ску лар на обо ље ња, хро нич на оп струк тив на бо лест 
плу ћа и ше ћер на бо лест). Јед на од мо гућ но сти за ле
че ње ових обо ље ња је при ме на ће лиј ске те ра пи је, ко ја 
је са став ни део ре ге не ра тив не ме ди ци не, а под ра зу ме
ва ре па ра ци ју или за ме ну ма тич ним ће ли ја ма оште

ће них ће ли ја ко је су из гу би ле функ ци ју или оних ће
ли ја ко је су од у мр ле.

Де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја ма тич них ће ли ја
Иако се област би о ло ги је ма тич них ће ли ја на гло на

уч но раз ви ла, по сто ји зна ча јан сте пен кон фу зи је и не
сла га ња о при ро ди ма тич них ће ли ја. Ова за бу на мо же 
се де ли мич но при пи са ти же љи за ин ди ви ду ал ним тер
ми ни ма и де фи ни ци ја ма да се опи шу ма тич не ће ли је. 
Ли те ра ту ра о ма тич ним ће ли ја ма пре пу на је тер ми на, 
као што су: „бе смрт но“, „нео гра ни че но“, „кон ти ну и ра но“, 
што та ко ђе ни је ко ри сно. Уко ли ко би се екс пе ри мен тал
но до ка зи ва ла „бе смрт ност“ ма тич них ће ли ја то би ну
жно зна чи ло да ће екс пе ри мент и ре зул та ти над жи ве
ти и ауто ре и чи та о це.

Сва та са зна ња уз уза јам но раз у ме ва ње и екс пе ри
ман тал ну стан дар ди за ци ју мо гу би ти ко ри сна и до ве
сти до до брог на уч ног уте ме ље ња у овој обла сти.

Ма тич не ће ли је су не спе ци ја ли зо ва не ће ли је ор га
ни зма у вр ло ра ном ста ди ју му раз ви ћа, ко је у нор мал
ним усло ви ма у да том тки ву мо гу да се ди фе рен ци ра ју 
у раз ли чи те ти по ве функ ци о нал но спе ци ја ли зо ва них 
зре лих ће ли ја.

Оне има ју ва жну уло гу у ем бри о нал ном раз ви ћу и 
ор га но ге не зи (ем бри о нал не и фе тал не ма тич не ће ли
је), као и у ткив ној хо ме о ста зи и ре ге не ра ци ји (адулт
не ма тич не ће ли је).

У од но су на функ ци ју, ма тич не ће ли је се кла си фи ку
ју на нор мал не и кан цер ске ма тич не ће ли је, а у од но су 

МА ТИЧ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ У ЛЕ ЧЕ ЊУ БО ЛЕ СТИ 
ПО ВЕ ЗА НИХ СА СТА РЕ ЊЕМ

ВЕ ЛИ КА ОЧЕ КИ ВА ЊА 
ОД ЋЕ ЛИЈ СКЕ 
ТЕ РА ПИ ЈЕ
// ПРИ МЕ НА ТЕ ТЕ РА ПИ ЈЕ, КО ЈА ЈЕ СА СТАВ НИ ДЕО РЕ ГЕ НЕ РА ТИВ НЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ, ПОД РА ЗУ МЕ ВА РЕ ПА РА ЦИ ЈУ ИЛИ ЗА МЕ НУ 
ОШТЕ ЋЕ НИХ ИЛИ ОД У МР ЛИХ ЋЕ ЛИ ЈА //

МА ТИЧ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ 
у од но су на функ ци ју

МА ТИЧ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ 
у од но су на из вор изо ла ци је

нор мал не кан цер ске ем бри о нал не фе тал не адулт не

Та бе ла 1. Кла си фи ка ци ја ма тич них ће ли ја у од но су на функ ци ју и из вор изо ла ци је
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на из вор изо ла ци је на ем бри о нал не, фе тал не и адулт
не ма тич не ће ли је (Та бе ла 1).

Три основ не ка рак те ри сти ке обе ле жа ва ју ма тич не 
ће ли је: 1) спо соб ност са мо об на вља ња, 2) по тент ност, 3) 
кло но ге ност. 

Са мо об на вља ње је је дин стве на спо соб ност кон ти ну и
ра не де о бе ма тич них ће ли ја у сми слу соп стве не ре про
дук ци је, што их чи ни по тен ци јал но бе смрт ним. На и ме, 
ма тич не ће ли је де о бом да ју две ће ли је, од ко јих јед на 
ћер ка ће ли ја об но ви соп стве ну по пу ла ци ју, а дру га пу тем 
про ли фе ра ци је и ди фе рен ци ја ци је да је сук це сив но про
ге ни тор не, пре кур сор ске и по том зре ле ће ли је ор га ни зма; 
та ква де о ба на зи ва се аси ме трич на де о ба (Сли ка 1). 

По тент ност (пла стич ност) озна ча ва по тен ци јал ди
фе рен ци ја ци је ма тич них ће ли ја у раз ли чи те спе ци
фич не вр ста ће ли ја. У од но су на по тент ност, ма тич не 
ће ли је мо гу би ти раз вр ста не у ши рок ди ја па зон, од то
ти по тент них, пре ко плу ри по тент них, мул ти по тент них 
до уни по тент них ће ли ја (Блок ди ја грам 1).

У сле де ћем бро ју бли же ће мо об ја сни ти по де лу ма
тич них ће ли ја у од но су на по тент ност. //

но ве тех но ло ги је у свет ској ме ди ци ни                 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Сли ка 1. Аси ме трич на де о ба ма тич не ће ли је

Блок ди ја грам 1. Кла си фи ка ци ја ма тич них ће ли ја у од но су на по тент ност

МАТИЧНА ЋЕЛИЈА

МАТИЧНА ЋЕЛИЈА

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА 
ЋЕЛИЈА

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Но ва са зна ња у би о ло ги ји ма тич них ће ли ја чи не ту 

област једнoм од нај ин те ре сант ни јих те ма у ме ди ци
ни. Је дан од раз ло га за то је по тен ци јал ма тич них ће
ли ја у те ра пи ји де ге не ра тив них бо ле сти. Од овог бро ја 
у не ко ли ко на ста ва ка би ће ре чи о нај но ви јим са зна
њи ма из обла сти ма тич них ће ли ја у све ту, као и о нај
но ви јим ис тра жи ва њи ма ко ја се ра де у на шој зе мљи. 
Тек сто ве је при пре мио др Ја смин Нур ко вић, аси стент 
у Де парт ма ну за би о ме ди цин ске на у ке и ис тра жи вач 
у Ла бо ра то ри ји за ма тич не ће ли је Др жав ног уни вер зи
те та у Но вом Па за ру.

Др Нур ко вић је док то рант на из бор ном под руч ју Ма
тич не ће ли је у би о ме ди цин ским на у ка ма, под мен тор
ством проф. др Ми о дра га Стој ко ви ћа. Ла бо ра то ри ју за 
ма тич не ће ли је во ди ше фи ца За на До ли ћа нин, ле кар 
спе ци ја ли ста оч них бо ле сти, ко ја се постдок тор ски 
уса вр ша ва ла из обла сти ма тич них ће ли ја у Бор доу, у 
Фран цу ској. Ла бо ра то ри ја, ди рект но или ин ди рект но, 
са ра ђу је са еми нент ним на уч ни ци ма из те обла сти у 
на шој зе мљи.
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У 
ор га ни за ци ју 20. Свет ске 
кон фе рен ци је оп ште и по
ро дич не ме ди ци не, че шке 
ко ле ге уло жи ле су озби љан 

ви ше го ди шњи на пор ко ји се ви ше
стру ко ис пла тио:

1) Од по чет ка до кра ја све је функ
ци о ни са ло не на ме тљи во, а са вр ше
но, про пра ће но љу ба зном и су сре

тљи вом до ма ћин ском бри гом за 
го ста;

2) Про грам је осми шљен да је за и
ста по крио све струч не аспек те бри
ге за ге не ра ци је;

 3) Из у зет ном по се ће но сти не са
мо ко ле га са свих кон ти не на та, већ 
и свих свет ских име на у по ро дич
ној ме ди ци ни.

Ду хо ви том (по ме нув ши не са
мо ше сто го ди шње струч не и ор га
ни за ци о не са стан ке, већ и бри гу о 
пред ви ђа њу при род них не по го да) и 
на да све при ја тељ ском до бро до шли
цом, на отва ра њу пр ви је по здра вио 
ви ше хи ља да при сут них уче сни ка, 
Бо ху мил Сај ферт, пред сед ник Ор
га ни за ци о ног од бо ра до ма ћи на. 

СВЕТ СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЛЕ КА РА ОП ШТЕ/ПО РО ДИЧ НЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ WОNCA 2013. ОДР ЖА НА У ПРА ГУ 

БРИ ГА ЗА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ
// МАР ГА РЕТ ЧЕН: ПО РО ДИЧ НИ ДОК ТО РИ – ЗВЕ ЗДЕ У УСПО НУ 
// РИ ЧАРД РО БЕРТС: КО РИ ШЋЕ ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ О НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У РАЗ МЕ НИ 
ЗНА ЊА И КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ – КА РИ КА КО ЈА ЈЕ НЕ ДО СТА ЈА ЛА //
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По себ ну част и на ра дост до ма ћи
на и свих при сут них је учи ни ла др 
Мар га рет Чен (Chan), ге не рал ни ди
рек тор Свет ске здрав стве не ор га ни
за ци је, сво јим пре да ва њем о по ро
дич ним док то ри ма као „зве зда ма у 
успо ну“ у ери нај ра зли чи ти јих не
јед на ко сти у све ту.

У сто пу је пра тио пред сед ник 
WON CA др Ри чард Ро бертс (Ric hard 
Ro berts) ко ји, све стан да не мо же
мо све не прав де и не јед на ко сти у 
до ступ но сти здрав стве не за шти
те са ми ре ши ти, пре до чио да ин
фор ма ци о не тех но ло ги је и њи хо
во ко ри шће ње у раз ме ни зна ња, 
ко му ни ка ци ји и кон сул та ци ји са 
ко ле га ма, али и са па ци јен ти ма, 
пред ста вља ју „ка ри ку ко ја је не до
ста ја ла“ да све на ше зна ње и до бре 
на ме ре спро ве де мо у де ло. Оту да 
и уче шће и све при сут ност ком па
ни је Ин тел на овој Кон фе рен ци
ји, уз пред ста вља ње ино ва тив ног 
при сту па у ле че њу уз ши ро ку упо
тре бу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
од стра не ви це пред сед ни ка сек то
ра за мар ке тинг и про да ју Гор до
на Греј ли ша. На не фор мал ном де

лу отва ра ња, из во ђе ње му зич ког 
про гра ма Тап Тап ор ке стра са ста
вље ног од сту де на та са про бле ми
ма у раз во ју и ди пло ма ца Пра шког 
Ин сти ту та Је длиц ка је про пра ће но 
са нај ду жим апла у зом. Мо де ра тор 
це ре мо ни је Ан дреј Ха вел ка са сво
јим swingjazz ор ке стром Me lody 
Ma kers је по ди гао мно ге уче сни ке 
на но ге већ пр ве ве че ри.

У од лич но про јек то ва ном Кон гре
сном цен тру са хо лом ко ји је за ста
кљен и пру жа па но ра му Пра га све 
и да из ње га не иза ђе те, би ло је до
вољ но про сто ра за из ла га ње бли зу 
1.800 по стер пре зен та ци ја у три да
на. Ср би ју су пред ста вља ле ко ле ге 
из ви ше До мо ва здра вља, од ко јих 
су нај вред ни је би ле ко ле ге из До ма 
здра вља Чу ка ри ца са осам ауто ра и 
10 ра до ва. Пре да ва ња су од ра жа ва
на у исто вре ме у свих шест дво ра на, 
а уз то и ин те ре сант не ра ди о ни це у 
ма њим са ла ма по зи ва ле су на не
пре кид но тра га ње за најса др жа јем 
на у штрб оста лих. Јед но од нај по се
ће ни јих је би ло „Да ли се усу ђу је
мо да бу де мо раз ли чи ти?“ про фе
со ра др Иго ра Шва ба из Љу бља не, 

сА стручних окупљАњА >>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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као део ње го вих ви ше де це ниј ских 
на сто ја ња да об ја сни дру ги ма, а и 
на ма у по ро дич ној ме ди ци ни да 
смо је дин стве ни по ме то да ма, спе
ци фич ни по при сту пу па ци јен ту и 
по ро ди ци, а рав но прав ни у до при
но су ква ли те ту ле че ња, еду ка ци ји 
и ме ди цин ској на у ци.

Не тре ба за не ма ри ти зов „ста ре 
да ме“, јер Пра ха је у че шком је зи
ку жен ског ро да. Ста ри град са гра
ђе ви на ма у гот ском сти лу из 13. ве
ка, као што је Ку ла ко ја пред ста вља 
ка пи ју пре ма Кар ло вом мо сту, нај
ста ри јем у Пра гу, по зна том по чак 
30 ста туа све та ца по ста вље них дуж 
ње га; сред њо ве ков ни aстрономски 
ча сов ник на Ста ро град ском тр гу 
са 12 апо сто ла ко ји се по ја вљу ју на 
про зо ру кад сат от ку ца ва; Пра шки 
за мак по диг нут у 9.ве ку; Ви ше храд 
 се ди ште ди на сти је из 10.ве ка...

Ра ци о нал ни, вред ни, прак тич ни 
и му дри Пра жа ни су се пред ста ви
ли све ту не са мо у струч ном, већ и 
у кул тур ном, исто риј ском и, на да
све, при ја тељ ском ду ху.

 Др Бран ка Ла зић
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Пи ше: проф. Др Ли ди ја 
Кан долф Се ку ло вић

Н
а ци о нал ни Кон грес Удру
же ња дер ма то ве не ро ло га 
Ср би је одр жан је од 12. до 
15. jуна у бе о град ском Цен

тру Са ва. Кон гре су је при су ство ва
ло укуп но 400 уче сни ка из Ср би је 
и ре ги о на – из Ма ке до ни је, Бу гар
ске, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го
ре, Хр ват ске, Сло ве ни је и Ма ђар ске. 
Уче сни ци ску па има ли су при ли
ку да чу ју 28 еми нент них пре да ва
ча по по зи ву из ре ги о на, Евро пе и 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко
ји су, уз нај бо ље дер ма то ве не ро ло
ге из Ср би је, раз ме ни ли нај но ви ја 
са зна ња и ис ку ства. 

Глав не те ме Кон гре са би ле су: 
пре вен ци ја, ди јаг но сти ка и ле че
ње ме ла но ма и ту мо ра ко же (се
си је о дер ма то ло шкој он ко ло ги ји), 
но ве те ра пиј ске оп ци је за псо ри
ја зу, ди јаг но сти ка и ле че ње ауто
и мун ских и ин фла ма тор них бо ле
сти ко же, пол но пре но си ве бо ле сти 
и естет ска дер ма то ло ги ја. 

Не ко ли ко те ма би ло је у се си ја ма 
под на зи вом Сло бод не те ме, где су 
из не ти но ви по да ци у ве зи са кон
такт ним дер ма ти ти сом, дер ма то ло
шком хи рур ги јом, пе ди ја триј ском 
дер ма то ло ги јом и ку та ним ва ску
ли ти си ма. 

Дан пре по чет ка Кон гре са одр жан 
је курс из дер мо ско пи је на ко ме су 
пре да ва чи би ли проф. др Ђу зе пе 

Ар ген ци а но (Gi u sep pe Ar gen zi a no) 
и проф. др Ирис За ла у дек (Iris Za
la u dek) ко ји су во де ћи струч ња ци у 
све ту на по љу ра ног от кри ва ња ту
мо ра ко же, а овaj курс по ха ђа ло је 
ви ше од 300 дер ма то ло га.

Кон грес је све ча но отво рен у На
род ном по зо ри шту у окви ру ко га 
су при год не го во ре одр жа ли проф. 
др Ер вин Ча хлер (Er win Tschac hler), 
бу ду ћи пред сед ник Европ ске ака
де ми је за дер ма то ло ги ју и ве не ро
ло ги ју, проф. др Ђу зе пе Ар ген ци ја

но, пред сед ник Ин тер на ци о нал ног 
Удру же ња за дер мо ско пи ју, и проф. 
др ЖанЖак Гроб (JeanJac que Grob), 
пред сед ник Европ ског удру же ња за 
дер ма то ло шку он ко ло ги ју, а по том 
је из ве де на чу ве на ба лет ска пред
ста ва „Ко то та мо пе ва“. 

У окви ру ра да Кон гре са, у сре ду 
12. ју на у Цен тру „Са ва“ одр жа на је 
и про мо ци ја књи ге „Са вре ме на те
ра пи ја псо ри ја зе“ ауто ра проф. др 
Ра до ша Зе че ви ћа, проф. др Ли ди је 
Кан долф Се ку ло вић, проф. др Да ни
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У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА ДЕР МА ТО ВЕ НЕ РО ЛО ГА 
СР БИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ ОДР ЖАН 2./19. КОН ГРЕС

НАЈ ВЕ ЋИ СКУП 
ДЕР МА ТО ВЕ НЕ РО ЛО ГА 
У РЕ ГИ О НУ
// ВИ ШЕ ОД 400 УЧЕ СНИ КА ИЗ СР БИ ЈЕ И ЗЕ МА ЉА У ОКРУ ЖЕ ЊУ 
ИМА ЛО ПРИ ЛИ КУ ДА ЧУ ЈЕ 28 ЕМИ НЕНТ НИХ ПРЕ ДА ВА ЧА ПО ПО ЗИ ВУ //

Председник Конгреса проф. др Радош Зечевић 
током радног дела Конгреса
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ла Вој во ди ћа и доц. др Жељ ка Ми ју
шко ви ћа. Књи га об је ди њу је са вре
ме не ста во ве о ле че њу псо ри ја зе из 
по сто је ћих ме ђу на род них во ди ча 
и пре по ру ка за ле че ње. На ме ње на 
је дер ма то ло зи ма, али и ле ка ри ма 
при мар не здрав стве не за шти те да 
би би ли упо зна ти са са вре ме ним 
оп ци ја ма у ле че њу псо ри ја зе, ка ко 
би па ци јен та мо гли да упу те дер ма
то ло гу и да спро ве ду те ра пи ју ко ју 
је дер ма то лог ин ди ко вао.

Пред сед ник Ор га ни за ци о ни о ног 
од бо ра Кон гре са био је проф. др Ра
дош Зе че вић, пред сед ник На уч ног 
од бо ра проф. др Ли ди ја Кан долф Се
ку ло вић, а ге не рал ни се кре тар доц. 
др Жељ ко Ми ју шко вић са Кли ни ке 
за ко жне и пол не бо ле сти Вој но ме
ди цин ске ака де ми је у Бе о гра ду.

Пре ма бро ју уче сни ка, те ма, и пре
да ва ча по по зи ву, овај Кон грес пред
ста вља нај ве ћи скуп дер ма то ве не ро
ло га у ре ги о ну у 2013. го ди ни. //

Проф. др Радош Зечевић и председник уДВ Србије проф. др Милош 
николић уручују почасну диплому будућем председнику Европског 
удружења ДВ проф. др Erwinu Tschachleru
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Проф. др Лидија Кандолф Секуловић и доц. др Жељко Мијушковић са гостима Конгреса
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Пи ше: др ни на 
Ми хај ло вић

У 
ор га ни за ци ји 
Кли нич кобол
нич ког цен тра 
„Бе жа ниј ска ко
са“ у Бе о гра ду 

је 5. и 6. ма ја одр жан ме
ђу на род ни кон грес о ан
ти фос фо ли пид ном син
дро му (AFS) Хју зо вом син дро му. 
Скуп, ко ји је одр жан на три де се то
го ди шњи цу де фи ни са ња син дро ма, 
об у хва тио је нај ва жни је аспек те те 
не до вољ но по зна те или, бо ље ре че
но, не до вољ но пре по зна те бо ле сти. 
Уче шће свет ски по зна тих ис тра жи
ва ча у обла сти ре у ма то ло ги је да ло 
је по се бан зна чај кон гре су.

Проф. Gra ham Hug hes из Лон до
на пред ста вио је AFS као бо лест на
шег вре ме на. Проф. Yehu da Sho en
feld из ТелАви ва го во рио je о уло зи 
ин фек ци је и вак ци на ци је у ети о ло
ги ји AFS. Би ла су за па же на и пре да
ва ња проф. МА Kha mas hta, проф R. 
Cer ve ra и проф. З. Алек бе ро ве.

Ру ко во ди лац и глав ни ор га ни за
тор кон гре са, проф. Људ ми ла Сто
ја но вић, из КБЦ „Бе жа ниј ска ко са“, 
на став не ба зе Ме ди цин ског фа кул
те та у Бе о гра ду, у чи јем ам фи те а
тру је упри ли чен кон грес, све вре ме 
је одр жа ва ла ви сок ни во пре да ва
ња. Проф. др Људ ми ла је ин тер
ни старе у ма то лог. Ауто и му не бо
ле сти, по себ но AFS, пред ста вља ју 
њен нај у жи до мен ин те ре со ва ња, 
ка ко на уч ног, та ко и кли нич ког ра
да са па ци јен ти ма. Њен ис тра жи
вач ки и прак ти чан рад у обла сти 

ауто и му них бо ле сти и 
ре у ма то ло ги је одав но 
пре ва зи ла зи гра ни це 
на ше зе мље. То ме до
при но си и са рад ња са 
проф Је ху дом Шен
фил дом и дру гим во
де ћим ис тра жи ва чи
ма– ре у ма то ло зи ма.

У ор га ни за ци ји кон
гре са уче ство вао je, 
са ве ли ким ен ту зи ја

змом, цео тим са рад ни ка КБЦ „Бе
жа ниј ска Ко са“. Пред сед ник ор га
ни за ци о ног од бо ра био je проф. др 
Дра го мир Ма ри са вље вић, а ге не
рал ни се кре тар др Гор да на Бог да
но вић.

Шта је АФС (Хју зов) 
син дром?

За ауто и му не бо ле сти ка рак те ри
стич но је да иму ни си стем не пре
по зна је соп стве на тки ва и ор га не 
и на па да их као да су му стра ни. 
Да би по јед но ста ви ли раз у ме ва ње 
ауто и му них бо ле сти и по бољ ша ли 
ди јаг но сти ку, ис тра жи ва чи се тру
де да их, у од но су на тки ва и ор га не, 
по де ле на спе ци фич не и не спе ци
фич не. До са да је утвр ђе но ви ше од 
80 вр ста ауто и му них бо ле сти. Као 
ти пи чан пред став ник ауто и му них 
бо ле сти обич но се узи ма си стем ски 
ери тем ски лу пус (SEL) ко ји по тен
ци јал но мо же на па сти мно га тки
ва и ор га не. 

Ан ти фос фо ли пид ни син дром ја
вља се као са мо стал на бо лест или 
као удру жен са Лу пус ери те ма то
де сом, ре у ма то ид ним ар три ти сом, 
ди ја бе те сом... За ње га се обич но ка

же да је нај си стем ски ји од свих си
стем ских бо ле сти.

Ве ли ке мул ти цен трич не сту ди
је до ка за ле су не спор ну уло гу AFS 
у сва ком пе том це ре бро ва ску лар
ном ин сул ту код мла дих осо ба, 
сва ке пе те ду бо ке вен ске тром бо
зе, као и код сва ке пе те из гу бље не 
труд но ће.

Син дром су опи са ли проф. др Гра
хам Хјуз из Лон до на и ње го ви са
рад ни ци 1983. го ди не. За AFS се ка
же да уз AIDS спа да у две „но ве“ 
нај бит ни је бо ле сти кра ја 20. ве ка. 
Ети о ло ги ја му је мул ти фак то ри јал
на (иму но ло шки, ге нет ски и фак то
ри спољ не сре ди не од ко јих се пу

МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН ГРЕС ОДР ЖАН У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 
КЛИ НИЧ КОБОЛ НИЧ КОГ ЦЕН ТРА БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА 

ХЈУ ЗОВ СИН ДРОМ 
– БО ЛЕСТ НА ШЕГ 
ВРЕ МЕ НА

Проф. др Људмила Стојановић, 
начелник центра за научно- 
-истраживачки рад КБц 
Бежанијска коса
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Предавачи са учесницима конгреса у холу КБц Бежанијска коса: 
први с лева је проф. др Грахам Хјуз, по коме је АФС добио име Хјузов синдром
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ше ње узи ма као мо гу ћи вр ло ва жан 
узроч ник).

Три јас симп то ма

AFS ка рак те ри ше по ја ва ан ти
фос фо ли пид них ан ти те ла (aFL) ко
ја на па да ју соп стве не фос фо ли пи
де. При мар но је опи сан као три јас 
симп то ма: 1. Вен ска или ар те риј ска 
тром бо за раз ли чи тих ло ка ли за ци
ја; 2.па то ло ги ја труд но ћа у сми слу 
по но вље них спон та них по ба ча ја 
или уги ну ћа пло да; 3. Тром бо ци
то пе ни ја.

Опи са ни су ра зни ти по ви: при
мар ни (PAFS), се кун дар ни (sALS), 
ка та стро фич ни (KAFS), као и дру
ги суб ти по ви AFS.

При мар ни AFS (PAFS) ја вља се 
код пот пу но здра вих осо ба. Се кун
дар ни AFS (sec. AFS) ја вља се код бо
ле сни ка са већ ис по ље ном не ком 
дру гом ауто и му ном бо ле шћу (SEL 
нпр.) али и код бо ле сни ка са ауто
и му ном иди о пат ском тром бо ци то
пе ни јом, АИДС, ма лиг ни те том или 
мо же би ти иза зван ле ко ви ма.

Ан ти фос фо ли пид на ан ти те ла 
(aFL) су обе леж је AFS: 1. лу пус ан

ти ко а гу ланс (LA); 2. ан ти кар ди о
ли пин ска ан ти те ла (aKL) и 3. Be ta 
2glyco pro tein (β2GPI). Фос фо ли пи
ди су ве о ма рас про стра ње не ком по
нен те кар ди о ли пи на и на ла зе се у 
мно гим ће ли ја ма и тки ви ма ор га
ни зма. Ова ан ти те ла ци ља но на па
да ју ор га ни зам и иза зи ва већ опи
са ни три јас симп то ма.

Кли нич ка сли ка

Мар ке ри за те жи ну кли нич ке 
сли ке AFS су ан ти фос фо ли пид на 
ан ти те ла (aFL). Уко ли ко их не ма  
не ма ни ди јаг но зе АFS.

AFS нај че шће по чи ње спон та ним 
по ба ча ји ма или тром бо за ма чи ји је 
узрок хи пер ко а гу ла ци ја. Уво дје ње 
ан ти ко а гу лант не и ан ти а гре га ци
о не те ра пи је знат но је по бољ ша ло 
прог но зу AFS, али упра во те ра пиј
ски про бле ми и да ље оста вља ју овај 
син дром у фо ку су истрaживача ви
ше ме ди цин ских гра на. Ди ску ту
је се о при ме ни иму но гло бу ли на, 
кор ти ко сте ро и да, ри тук си ма ба и, у 
по след ње вре ме, ста ти на. Још увек 
је кон тро верз но пи та ње ле че ње 
асимп то мат ских бо ле сни ка са на

ла зом ан ти фос фо ли пид них ан ти
те ла и се ро не га тив них фор ми AFS. 
У па то ло шким труд но ћа ма про ме
не на ста ју у пла цен ти где aFS до во
де до тром бо за и скле ро зи ра ња крв
них су до ва. AFS је код не плод но сти 
ушао на оба ве зну ли сту ис пи ти ва
ња мо гу ћих узро ка. То је зна чај но, 
јер код не ких бо ле сни ца са мо јед на 
пре вен тив на до за aспирина днев но 
има те ра пиј ски ефе кат.

Не у ро ло шка па то ло ги ја је ве о ма 
ша ро ли ка и по ред тром бо зе мо жда
них ар те ри ја на AFS тре ба ми сли
ти код мла ђих осо ба ко је се жа ле на 
упор не гла во бо ље, симп то ме слич
не мул ти плој скле ро зи, епина па де 
или по ре ме ћај по на ша ња.

Ин фаркт ми о кар да или плућ
на тром бо за, на ро чи то код мла ђих 
осо ба, тре ба да по бу де сум њу на 
АFS. До са да шњи ре зул та ти свих ве
ћих сту ди ја ука зу ју на нео п ход ност 
ди јаг но сти ке AFS код ве ли ке по пу
ла ци је бо ле сни ка, не са мо са тром
бо за ма и гу би ци ма пло да, већ и код 
оних са тром бо ци то пе ни јом, ва ску
ло па ти јом, ми гре ном, ис хе миј ском 
бо ле шћу ср ца, ис хе миј ском не кро
зом ко сти ју, епи леп си јом... //
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Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Бе жа ниј ска ко са“
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1.  ОБА ВЕ ЗА УПИ СА У ИМЕ НИК 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

У скла ду са чл. 167. За ко на о здрав стве ној за шти ти и 
чл. 4. За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, члан
ство у Ко мо ри ОБА ВЕ ЗНО је за док то ре ме ди ци не ко ји 
као про фе си ју оба вља ју по сло ве ле ка ра у здрав стве ним 
уста но ва ма и при ват ној прак си, од но сно у уста но ва ма 
со ци јал не за шти те, за во ди ма за из вр ше ње за вод ских 
санк ци ја, у шко ла ма здрав стве не стру ке, ам бу лан та
ма ме ди ци не ра да ко је обра зу ју по сло дав ци и у дру
гим уста но ва ма у ко ји ма се оба вља здрав стве на де лат
ност.

У скла ду са чл.174. За ко на о здрав стве ној за шти ти, 
оба ве зу упи са у име ник Ко мо ре има ју и док то ри ме
ди ци не ко ји оба вља ју при прав нич ки стаж.

2.  ПО ЧА СНИ И ДО БРО ВОЉ НИ 
ЧЛА НО ВИ КО МО РЕ

Ко мо ра осим ре дов них чла но ва, има и по ча сне и до
бро вољ не чла но ве. По ча сни чла но ви су ли ца ко ја су по
себ но до при не ла раз во ју и ор га ни за ци ји ме ди цин ске 
стру ке или ли ца ко ја су да ла из у зе тан до при нос ра ду, 
ци ље ви ма и за да ци ма Ко мо ре, а за по ча сне чла но ве 
су иза бра ни од лу ком Скуп шти не Ко мо ре на пред лог 
Управ ног од бо ра Ко мо ре. По ча сни не ма ју пра во да би
ра ју и да бу ду би ра ни у ор га не и те ла Ко мо ре и не ма
ју оба ве зу пла ћа ња чла на ри не.

До бро вољ ни чла но ви су док то ри ме ди ци не ко ји ни су 
у оба ве зи да бу ду чла но ви Ко мо ре. До бро вољ ни чла но
ви су: не за по сле ни док то ри ме ди ци не, док то ри ме ди
ци не ко ји не оба вља ју као про фе си ју по сло ве здрав стве
не де лат но сти, док то ри ме ди ци не ко ји су у пен зи ји, а 
ни су рад но ан га жо ва ни и док то ри ме ди ци не др жа вља
ни РС ко ји жи ве и ра де у ино стран ству.

3.  ПРА ВА РЕ ДОВ НИХ 
ЧЛА НО ВА КО МО РЕ

Ре дов ни чла но ви Ко мо ре има ју сле де ћа пра ва:

1. да се ба ве про фе си јом за ко ју су сте кли ли цен цу
2.  да би ра ју и да бу ду би ра ни у ор га не и оста ла рад

на те ла Ко мо ре
3.  да по ста вља ју и раз ма тра ју сва пи та ња из де лат

но сти Ко мо ре са ци љем да се уна пре ђу је ле кар
ска прак са и рад Ко мо ре

4.  да уче ству ју у до но ше њу про гра ма и пла но ва Ко
мо ре

5.  да не по сред но или по сред ством сво јих пред став
ни ка у ор га ни ма Ко мо ре, да ју пред ло ге и из но се 
ми шље ња ра ди за шти те оп штег и по је ди нач ног 
ин те ре са у оба вља њу ле кар ске прак се и уна пре
ђе њу здрав ства

6.  да ко ри сте струч не, по слов не и дру ге ин фор ма
ци је ко ји ма рас по ла же Ко мо ра

7.  да ко ри сте све по вла сти це ко је Ко мо ра уго ва ра са 
дру гим прав ним и фи зич ким ли ци ма

8.  да ко ри сте ма те ри јал ну по моћ из по себ ног фон да 
Ко мо ре за уза јам ну по моћ чла но ви ма Ко мо ре

9.  да ко ри сте ак тив ност Ко мо ре у тра же њу за по сле ња
10. да до би ју бес плат но гла си ло Ко мо ре

4.  ПРА ВО НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ 
МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ПО МО ЋИ

У скла ду са Пра вил ни ком о со ли дар ној по мо ћи чла
но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ви ма њи хо вих 
ужих по ро ди ца, сва ка Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра из 
са ста ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, на по себ ним под ра чу
ни ма во де сред ства ко ја се из два ја ју на ме сеч ном ни
воу, у Фонд, на ме њен за со ли дар ну по моћ чла но ви ма 
РЛК и чла но ви ма њи хо ве уже по ро ди це.

РЕ ГИ О НАЛ НА ЛЕ КАР СКА КО МО РА БЕ О ГРА ДА

ЧЛАН СТВО У КО МО РИ: 
И ОБА ВЕ ЗА И ПРА ВО 
ЛЕ КА РА
// ЈЕ ДАН ОД УСЛО ВА НА КОН КУР СУ ЗА ЗА ПО СЛЕ ЊЕ ЈЕ СТЕ И ПО ТВР ДА 
ДА ЈЕ ДОК ТОР МЕ ДИ ЦИ НЕ УПИ САН У ИМЕ НИК КО МО РЕ И ДА НИ ЈЕ 
ИС ЦИ ПЛИН СКИ КА ЖЊА ВАН //
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Сред ства из прет ход ног ста ва се из два ја ју од сред
ста ва при ку пље них и на пла ће них од чла но ва Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, а на име чла на ри не. Сва ка ре ги о
нал на ле кар ска ко мо ра ме сеч но из два ја и упла ћу је, на 
по се бан под ра чун у ко рист Фон да из нос од 2,5 од сто од 
укуп ног из но са сред ста ва, ко ја на пла ти од чла но ва Ко
мо ре, а на име чла на ри не.

Пра во на нов ча ну по моћ има сва ки члан Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, ко ји ре дов но пла ћа чла на ри ну. Пра во 
на нов ча ну по моћ из овог Фон да има ју и чла но ви уже 
по ро ди це чла на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и то: брач ни 
или ван брач ни друг и из др жа ва на брач на, ван брач на 
или усво је на де ца.

Над ле жна Ко ми си ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре је 
ду жна да по пи сме ном зах те ву чла на Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, ко ји се на ла зи у еви ден ци ји те Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре, одо бри ис пла ту со ли дар не по мо ћи под 
усло вом да је члан Ко мо ре ре дов но пла ћао чла на ри ну, 
у сле де ћим слу ча је ви ма:

• за све те же бо ле сти са Ком пли ка ци ја ма; 
• за по тре бе здрав стве не ре ха би ли та ци је;
• на сту па ња те же ин ва лид но сти; 
• убла жа ва ња по сле ди ца еле мен тар них не по го да; 
• за пру жа ње по мо ћи по ро ди ци умр лог чла на Ко мо

ре;
• за на кна ду тро шко ва по греб них услу га у слу ча ју 

смр ти чла на уже по ро ди це.

5. ПО ВЕ РЕ НИ ПО СЛО ВИ КО МО РЕ

У скла ду са чла ном 7. За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них ра ди ка, Ко мо ра оба вља као јав на овла шће ња и сле
де ће по сло ве:

• На зах тев чла на Ко мо ре или дру гог прав ног или фи
зич ког ли ца из да је из во де из Име ни ка, уве ре ња и по
твр де о чи ње ни ца ма о ко ји ма во ди јав ну еви ден ци ју, 
а ко ји предствља ју јав не ис пра ве,

• Утвр ђу је ви си ну чла на ри не за чла но ве Ко мо ре.
На од лу ку о ви си ни чла на ри не и на док на де за из да

ва ње из во да, уве ре ња и по твр да, са гла сност да је ми ни
стар ство над ле жно за по сло ве здра вља.

6. ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ТВР ДА И УВЕ РЕ ЊА

Упи са ним чла но ви ма Ко мо ре, а на зах тев ле кар ске 
ко мо ре зе мље, у ко јој жи ви док тор ме ди ци не, др жа вља
нин Ре пу бли ке Ср би је, Ле кар ска ко мо ре Ср би је, из да је 
„Cer ti fi ca te of Good Stan ding“.

Је дан од усло ва на кон кур су за за по сле ње је сте и по
твр да да је док тор ме ди ци не упи сан у Име ник Ко мо ре 
и да ни је ди сци плин ски ка жња ван.

Пра во на из да ва ње по твр да, уве ре ња и „Cer ti fi ca te 
of Good Stan ding“, има ју чла но ви Ко мо ре ко ји ре дов но 
пла ћа ју чла на ри ну.

7. ПО ДР ШКА ОДР ЖА ВА ЊУ 
ПРО ГРА МА КМЕ
Од сред ста ва при ку пље них од чла на ри не, Ле кар ска 

ко мо ра Ср би је фи нан сиј ски по др жа ва про гра ме кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, ко ји су за чла но ве 

Ко мо ре бес плат ни и ко ји им омо гу ћа ва ју да стек ну бо
до ве нео п ход не за об на вља ње ли цен це.

Сва ке го ди не одр жа ва ју се про гра ми кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је, у окви ру „Да на срп ске ме ди цин
ске ди ја спо ре“. На тај на чин се омо гу ћа ва на шим ле
ка ри ма за по сле ним у ино стран ству, да раз ме њу ју сво ја 
струч но зна ње и ис ку ство са сво јим ко ле га ма у Ср би ји.

8. ОБА ВЕ ЗА ПЛА ЋА ЊА ЧЛА НА РИ
НЕ И ВИ СИ НА ЧЛА НА РИ НЕ

У скла ду са чла ном 32. За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка, чла но ви ко мо ре ду жни су да уред но пла
ћа ју чла на ри ну, на док на ду за упис у Име ник, као и дру
ге на док на де за рад ко мо ре.

Оба ве зу пла ћа ња чла на ри не има ју ре дов ни и до бро
вољ ни чла но ви.

У скла ду са Од лу ком о ви си ни на кна де за чла на ри
ну за 2013.го ди ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је („Сл. гла сник 
РС“ бр.3172012.го ди не), на ко ју је Ми ни стар ство здра вља 
да ло са глла сност, чла на ри на за ре дов не чла но ве из но
си 0,8 од сто од не то ме сеч не за ра де, и не мо же би ти ни
жа од 400 ди на ра.
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Чла на ри на за до бро вољ не чла но ве (док то ри ме ди ци
не ко ји не оба вља ју као про фе си ју по сло ве здрав стве
не де лат но сти, док то ри ме ди ци не ко ји су у пен зи ји, а 
ни су рад но ан га жо ва ни и док то ри ме ди ци не др жа вља
ни РС ко ји жи ве и ра де у ино стран ству) из но си 0,8 од
сто од не то ме сеч не за ра де, од но сно ме сеч них при ма
ња и не мо же би ти ни жа од 400 ди на ра.

Не за по сле ни док то ри ме ди ци не, ко ји су до бро вољ ни 
чла но ви, има ју оба ве зу пла ћа ња чла на ри не у из но су 
од 10 ди на ра ме сеч но.

Од лу ком о ви си ни на кна де за чла на ри ну за 2013.го
ди ну, сма њен је нај ни жи из нос чла на ри не са 500 ди
на ра на 400 ди на ра.

9. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НЕ УЧ ЛА ЊЕ ЊА 
У КО МО РУ
Основ за до би ја ње ли цен це, по ред за по сле ња, је сте и 

упис у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Сход но чл.259. За ко на о здрав стве ној за шти ти, нов
ча ном ка зном од 30.000 до 50.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај здрав стве ни рад ник ако се не удру жи у ко мо
ру здрав стве них рад ни ка у скла ду са за ко ном

Чла ном 257. За ко на о здрав стве ној за шти ти РС, нов
ча ном ка зном од 500.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 
за пре кр шај здрав стве на уста но ва од но сно дру го прав
но ко је оба вља здрав стве ну де лат ност уко ли ко омо гу
ћи са мо ста лан рад здрав стве ном ко ји ни је до био ли
цен цу, од но сно об но вио ли цен цу.

10. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НЕ ПЛА ЋА ЊА 
ЧЛА НА РИ НЕ 
Члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је чи ни по вре ду угле да 

чла на Ко мо ре уко ли ко не ис пу ња ва оба ве зе чла на Ко
мо ре утвр ђе не за ко ном, Ста ту том и дру гим оп штим ак
том.

Уко ли ко члан Ко мо ре не ис пу ња ва оба ве зу пла ћа ња 
чла на ри не, не оста вру је пра во на ис пла ту со ли дар не 
по мо ћи, и на из да ва ње по твр да и уве ре ња.

У скла ду са чла ном 21. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, ре дов ном чла ну Ко мо ре пре ста је члан ство, не пла
ћа њем чла на ри не шест ме се ци у то ку јед не (ка лен дар
ске) го ди не, од да на упи са у име ник Ко мо ре, а на кон 
ис те ка те го ди не.

Гор да на Це кић
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да
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Д
ом здра вља „Др Ми ло рад  
Ми ка Па вло вић“ у Ин ђи ји 
шест го ди на уза стоп но про
гла шен за нај бо љи у Ср би ји 

у стал ном уна пре ђе њу ра да, у ка те
го ри ји до мо ва здра вља у оп шти на
ма до 50.000 ста нов ни ка, као и по 
осно ву укуп ног сал да бо до ва.

Ди рек тор те уста но ве, прим. др 
Ва са Пе тро вић, у раз го во ру за Гла
сник Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ис ти
че да је Ин ђи ја по ста ла „ре пер“ ква
ли те та ра да при мар не здрав стве не 
за шти те и то не са мо у Ср би ји, не го 
и у Ју го и сточ ној Евро пи и ре пу бли
ка ма не ка да шње Ју го сла ви је. 

Осим то га, ин ђиј ски Дом здра
вља пр ва је уста но ва у Ср би ји ко
ја је до би ла акре ди та ци ју на се дам 
го ди на. Иако ни је био об у хва ћен 

про јек том ко ји је фи нан си ра ла др
жа ва, овај дом здра вља до сер ти фи
ка та је сти гао за са мо го ди ну да на, 
ма ја 2011. Аген ци ја за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва Ср би је оце
ни ла је као „из ван ред но“ (exel lent) 
чак 98,19 од сто од укуп но 545 за да
тих па ра ме та ра. – Си стем акре ди
та ци је уве ден је да би си гур ност и 
без бед ност би ле на нај ви шем ни
воу. По ста ви ли смо кри те ри ју ме ка
кве тре нут но не ма ни ко у Ср би ји, 
ни окру же њу. У то ме је уче ство ва
ло 13 ти мо ва са укуп но 124 за по сле
них. На ши ма те ри ја ли са да су „уџ
бе ни ци“ за акре ди та ци ју дру ги ма 
у зе мљи. За хва љу ју ћи за по сле ни ма 
и проф. Ра ми ћу, ко ји је био ко ор ди
на тор за без бед ност и си гур ност, ус
пе ли смо да наш си стем ква ли те

та, си гур но сти и без бед но сти, бу де 
мно го ви ши не го што др жа ва про
пи су је. То пу но ко шта – ка же прим. 
др Ва са Пе тро вић, ко ји се на че лу те 
ку ће на ла зи већ осам го ди на. 

Др Пе тро вић спе ци ја ли зи рао је 
ги не ко ло ги ју, а по том и ме наџ
мент у здрав ству, ма ги стри рао на 
ФОНу. На че лу но во сад ског До ма 
здра вља био је три го ди не, а бо га то 
ис ку ство има и у обла сти ур гент не 
ме ди ци не.

Шест европ ских 
стан дар да

Пре ма ре чи ма др Пе тро ви ћа, до 
кра ја го ди не тре ба да бу де уве де
но шест европ ских стан дар да ква
ли те та ко је још ни ко не ма у Ср би

ДOM ЗДРА ВЉА „ДР МИ ЛО РАД  МИ КА ПА ВЛО ВИЋ“ У ИН ЂИ ЈИ

ВИ СО КИ СТАН ДАР ДИ 
– НАЈ БО ЉИ ПУ ТО КАЗ
// УС ПЕ ЛИ СМО ДА СЕ ИЗ БО РИ МО ЗА КВА ЛИ ТЕТ ОВЕ КУ ЋЕ, ЈЕР СМО ВЕ РО ВА ЛИ 
У ЉУ ДЕ – КА ЖЕ ДР ВА СА ПЕ ТРО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР // ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ ТРЕ БА 
ДА БУ ДЕ УВЕ ДЕ НО И ШЕСТ ЕВРОП СКИХ СТАН ДАР ДА //
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ји. У том озбиљ ном по слу са ра ђу ју 
са Фа кул те том тех нич ких на у ка у 
Но вом Са ду. 

То ком прет ход них се дам го ди
на, ова уста но ва по ве ћа ла обим и 
са др жај по сло ва за 700 од сто. Па

ра лел но су еду ко ва ни за по сле ни 
и об но вље на ком плет на опре ма. – 
Си стем здрав стве не за шти те мо ра 
би ти јед на ко до сту пан, брз и ква
ли те тан сву да, а не са мо у ве ли
ким цен три ма као што су Бе о град, 

Ниш, Кра гу је вац и Но ви Сад. Ус пе
ли смо да се из бо ри мо за ква ли тет 
ове ку ће, јер смо ве ро ва ли и ула
га ли у љу де.

На ши апа ра ти нај бо љи су по свет
ским ме ри ли ма. У од но су на дру

Прим. др Ва са Пе тро вић са сертификатом о акредитацији

ИС Ку СТВА 
ДРу ГИХ
Сло ве ни ја је 2003, у вре ме ка да 

је проф. др Ду шан Ке бер био њи хов 
ми ни стар (са да екс перт СЗО), ура
ди ла пи лот про је кат за кар ци ном 
гр ли ћа ма те ри це. Се дам го ди на ка
сни је, они су до слов це пре гле да ли 
све же не. Чак и оне Сло вен ке ко је 
жи ве у ино стран ству до би ле су по
зив но пи смо да ка да ста ну но гом на 
сло ве нач ко тле, од мах иду у пр ви 
дом здра вља где ће бес плат но ура
ди ти пре глед и Па па ни ко лау тест. 
То је фа сци нан тан успех. 

Би тан по ка за тељ ква ли те та здрав
стве не за шти те же на је сте ин ци
ден ца обо ље ња. Фин ска ко ја је нај
бо ља има 2,5 обо ле лих на 100.000 , 
Сло ве ни ја 2,8.

По да ци за Ср би ју су алар мант ни: 
сто па из но си чак 36 на 100.000, а то 
је је ди ни кар ци ном ко ји мо же да се 
пре ве ни ра и из ле чи ако се от кри
је на вре ме. У Ср би ји сва ког да на 
од ра ка гр ли ћа ма те ри це обо ли пет 
же на, две же не умру.
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ге, ова ку ћа пру жа од три до пет пу
та ве ћи број услу га, ка ко по оби му, 
та ко и по са др жа ју – на во ди др Пе
тро вић. 

Уче сни ци број них 
про је ка та

Го ди шње се у ла бо ра то ри ји оба
ви 250.000 услу га, а са вре ме ни уре
ђа ји „ште де“ ре а ген се. Ди рек тор ка 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
ка да им је би ла у по се ти, ре кла је 
да на осно ву та квог ра да ла бо ра то
ри је, Дом здра вља тре ба да де ли за
по сле ни ма 13. пла ту. Ап сурд но, ла
бо ра то ри ја пра ви гу би так од 15.000 
евра сва ког ме се ца, јер ра ди мно го 
ви ше у од но су на сред ства обез бе
ђе на за њен рад.

Дом здра вља Ин ђи ја има нај ви
ше пре вен тив них ак тив но сти у Ср
би ји, а по след њих шест го ди на на 
ба за ри ма здра вља ко ји се ор га ни
зу ју на те ри то ри ји оп шти не, два 
пу та го ди шње, у свим на се ље ним 
ме сти ма ра де се бес плат ни пре гле
ди и кон тро ла здрав стве ног ста ња 
ста нов ни штва. – Ме ди ци на је пре
вен ци ја. Још Ари сто тел је го во рио 
да је пре вен ци ја све и да је он пла
ћен да не ра ди. То се че сто за бо ра
вља. На ба за ри ма здра вља ко ји се 
ор га ни зу ју на те ри то ри ји оп шти
не бес плат но је пре гле да но ви ше 
од 25.000, од но сно 60 од сто ста нов
ни ка – ка же др Пе тро вић, на по ми
њу ћи да га ис ку ства сте че на то ком 
МО НИ КА про јек та СЗО, чи ји је био 
но си лац за на шу зе мљу, „те ра ју“ да 
се озбиљ но ба ви пре вен ци јом. Јер, 
је дан ди нар уло жен у пре вен ци ју 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти зна

чи 10.000 ди на ра ма ње у ку ра ти ву, 
а код ма ли гих бо ле сти ди нар уло
жен пре вен ци ју „ште ди“ 100.000 ди
на ра за ле че ње.

Ме ђу здрав стве ним уста но ва ма 
у Ср би ји, ДЗ Ин ђи ја има нај ви ше 
про је ка та, ка ко са Ми ни стар ством 
здра вља, та ко и са ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма: пет про је ка та са 
ром ском по пу ла ци јом, че ти ри са 
Ми ни стар ством здра вља у ве зи са 
пре вен ци јом ма лиг них и кар ди
о ва ску лар них бо ле сти, а са Гло
бал фон дом, нај ве ћим свет ским 
фон дом за бор бу про тив АИДС, 
ту бер ку ло зе и ма ла ри је, ре а ли
зу ју про јек те пре вен ци је АИДС у 
за тво ри ма и ка зне нопо прав ним 
до мо ви ма у Ср би ји.– Ура ди ли смо 
нај ви ше пре гле да у ци љу от кри

ва ња ма лиг них бо ле сти, пра ви ли 
смо сво је ак ци је и, у са рад њи ка ко 
са Оп шти ном, та ко и По кра ји ном, 
и од ра ди ли ве ли ке про спек тив
не сту ди је. Пр ве го ди не, ка да смо 
по че ли да по зи ва мо на ше су гра
ђан ке на пре вен тив ни пре глед за 
кар ци јом гр ли ћа ма те ри це, има
ли смо од зив 55,8 од сто, ка кав ни
је има ла ни јед на зе мља у окру
же њу. То смо ра ди ли соп стве ним 
сред стви ма. По ка за ли смо да ма
ла оп шти на као што је Ин ђи ја мо
же да бри не о здрав стве ној за шти
ти сво јих су гра ђан ки – ука зу је др 
Пе тро вић.

Он упо зо ра ва да се ко ло рек тал
ни кар ци ном „про би ја“ на пр во 
ме сто ме ђу ма лиг ни те ти ма у му
шкој и жен ској по пу ла ци ји. За јед

но са се кре та ри ја том за на у ку по
кра јин ске вла де, за по чет је про је кат 
– во дио га ака де мик Бра ни мир Гу
ду рић – ко ји је по ка зао спе ци фич
но сти на ци о нал них ма њи на, због 
то га што ис хра на ди рект но ути че на 
уче ста ност ко ло рек тал ног кар ци но
ма. Про јек том су об у хва ће не срп
ска, ма ђар ска, сло вач ка и ру син ска 
по пу ла ци ја  укуп но 5.000 љу ди, од 
че га 3.700 срп ске на ци о нал но сти. 
Европ ска ко ми си ја оце ни ла је тај 
про је кат као нај бо љи про је кат Ју
го и сточ не Евро пе. Одо бре но је да 
про је кат бу де ура ђен за це лу Вој
во ди ну, али ка ко се ко му ни ка ци
ја од ви ја на ре ла ци ји Бри сел – Бе
о град, на то ме се ста ло.

Ака де мик Гу ду рић при ка зао је 
тај про је кат у Аме ри ци, где је до
био по хва ле и при зна ња, по што 
Аме ри кан ци као ви ше на ци о нал на 
сре ди на ин си сти ра ју на тим спе ци

СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ 
ЗА МЛА ДЕ

Уве де но је и Са ве то ва ли ште за 
мла де, ко је је до би ло на гра ду као 
нај бо ље са ве то ва ли ште те вр сте у 
Ср би је.

Мла ди су но си о ци свих ак тив но
сти, па та ко вр шњач ких еду ка то ра 
има 880, а во лон те рапро мо те ра ви
ше од 3.500. Др же ћи ра ди о ни це по 
шко ла ма, они се бо ре про тив бо ле
сти за ви сно сти, ал ко хо ла, ду ва на, 
дро ге, као и сек су ал но пре но си вих 
бо ле сти. На пи са ли су и ре жи ра ли 
две пред ста ве ко је се ба ве том те
ма ти ком.
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фич но сти ма. До би ли су и су ге сти је 
ка ко да ура де „до бру при чу“ по ре
ги о ни ма у Вој во ди ни, али је про је
кат стао због фи нан си ја. Са Ре пу
бли ком Срп ском и До мом здра вља 
у Би је љи ни до са да су про шли три 
„фил те ра“ ка ко би тај про је кат у 
окви ру про гра ма пре ко гра нич не 
са рад ње био фи нан си ран из ИПА 
прет при ступ них фон до ва Европ
ске уни је.

Ме ђу број ним де ле га ци ја ма, Ин
ђи ју су по се ти ли и пред став ни ци 
ита ли јан ске ре ги је Трен ти но, про
фе со ри Кла у дио Агу сти ни и Па у ло 
Се ра, ко ји су се за ло жи ли да та ре
ги ја фи нан си ра про је кат у обла сти 
за шти те мен тал ног здра вља ста нов
ни ка те вој во ђан ске оп шти не. Ита
ли ја је јед на од рет ких зе ма ља ко

ја је прак тич но уки ну ла бол нич ко 
ле че ње мен тал но обо ле лих.

 

Ре но ви ра ни сви објек ти

Ка да је реч о про сто ру и опре ми, 
сви објек ти су ре но ви ра ни, до гра
ђе но је 1.500 ква драт них ме та ра у 
До му здра вља, угра ђе ни су кли ма 
уре ђа ји у све про сто ри је. У свим 
про сто ри ја ма и у ход ни ци ма чу је 
се ти ха му зи ка. Сва ка слу жба у До
му здра вља пре по зна тљи ва је по бо
ји про сто ра и уни фор ми. При јат ни
јем ам би јен ту до при но се и пла зма 
те ле ви зо ри у че ка о ни ца ма, као и 
пул то ви уме сто не ка да шњих шал
те ра. Мак си мал но је ис по што ва на 
си гур ност и без бед ност па ци је на
та, и кроз све про сто ри је у свим ам
бу лан та ма До ма здра вља вид но је 
обе ле же на жу та ли ни ја, за укла ња
ње ме ди цин ског от па да.

У објек ту у Ин ђи ји са да је из
дво је на пе ди ја три ја, дис пан зер за 
плућ не бо ле сти и апо те ка. У окви ру 
исте згра де на пра вље на је и По ли
кли ни ка. Дом здра вља „Др Ми ло
рад  Ми ка Па вло вић“ има у са ста ву 
објек те у још де вет ме ста у оп шти
ни. Ам бу лан те се на ла зе у Љу ко ву, 
Јар ков ци ма, Но вим Кар лов ци ма, 
Ста ром Слан ка ме ну, Слан ка ме нач
ким ви но гра ди ма, Чор та нов ци ма, 
Ма ра ди ку и Бе шки. Здрав стве ну 
за шти ту обез бе ђу је 24 са та у ам бу
лан та ма у Ин ђи ји и Бе шки, где је 
пре не ко ли ко го ди на на пра вљен 
пункт Ур гент не ме ди ци не, пр вен
стве но ра ди ука зи ва ња по мо ћи на 
Ко ри до ру 10.

 У До му здра вља у то ку је про је
кат за по бољ ша ње здрав стве них и 

со ци јал них усло ва жи во та нај ста
ри јих су гра ђа на ко ји су бо ле сни и 
са ми. Отво рен је и Пре вен тив ни 
цен тар, ко ји се ба ви пре вен ци јом 
ма лиг них и кар ди о ва ску лар них бо
ле сти. За раз ли ку од оста лих до мо
ва здра вља у Ре пу бли ци, ов да шње 
Са ве то ва ли ште за ди ја бе тес ни ка
да ни је пре ста ја ло да ра ди. Под се
ћа мо, та са ве то ва ли шта уки ну та су 
2007, а по но во отво ре на но вем бра 
2012. го ди не.

Де фи бри ла то ри 
на јав ним ме сти ма

Пре шест го ди на по ста ви ли смо 
ауто мат ске де фи бри ла то ре на јав
ним ме сти ма у Ин ђи ји. На њи ма 
ра де па ра ме ди ку си, ко ји има ју сер
ти фи ка те Европ ског ре су сци та ци о
ног са ве та и ко ји сво је зна ње об на
вља ју сва ке го ди не. Сви су про шли 

обу ку и има ју ли цен це. Апа ра ти су 
по ста вље ни на пи ја ци, спорт ском 
цен тру, ба зе ну, ста ди о ну и у згра
ди Оп шти не. Па ра ме ди ку си „ку пу ју 
вре ме“ за па ци јен та са за сто јем ср
ча ног ра да до до ла ска ме ди ци на ра 
– ка же ди рек тор ДЗ Ин ђи ја.

У свим ам бу лан та ма још од 2006. 
по сто ји пу на опре ма за кар ди о пул
мо нал ну и це ре брал ну ре су сци та
ци ју, ука зи ва ње нео п ход не жи вот не 
пот по ре, од но сно CPCR. У ДЗ Ин ђи
ја ме ди ци на ри су за вр ши ли обу ку 
пре ма Европ ском са ве ту за ре су
сци та ци ју, сви има ју бел гиј ске ли
цен це, а јед номдва пут го ди шње 
има ју ре е ду ка ци ју за про ве ру ли
цен це. 

За по тре бе хит не по мо ћи, за јед но 
са оп шти ном, ку пље на су два но ва 

ре а ни мо би ла, као и два но ва са ни
тет ска тран спорт на во зи ла са кли
ма уре ђа ји ма за пре воз па ци је на та 
на хе мо ди ја ли зу у Срем ску Ми тро
ви цу. По сто ји и но ви во зни парк за 
Слу жбу кућ не не ге и те рен ски рад.– 
Слу жба ур гент не ме ди ци не до ма 
здра вља Ин ђи ја нај бо ља је у Ср би ји, 
не за то што ја то ка жем, већ то по ка
зу ју па ра ме три. При ме њу је мо тех
но ло ги ју ко ју дру ги не при ме њу ју, 
ра ди мо ди јаг но сти ку и те ра пи ју ко
ју дру ги не ра де. Ми смо пр ва уста
но ва ју го и сточ не Евро пе ко ја ра ди 
хи по тер ми ју на те ре ну, а ка да се па
ци јент „вра ти у жи вот“ не ма ни ка
квих по сле ди ца, упр кос ас фик си ји 
и хи пок се ми ји. Има мо ма лу ла
бо ра то ри ју ко ја ра ди све ур гент не 
па ра ме тре, али и нај бо ља во зи ла – 
ре а ни мо би ле, пре ма кри те ри ју ма 
Европ ског са ве та за ре су сци та ци ју. 
Ин ђи ја је до сти гла успе шност ре а
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ЕЛЕК ТРОн СКИ 
ЗДРАВ СТВЕ нИ „КАР ТОн“
Ком пле тан елек трон ски „кар тон“ уве ден је ов де пре 

се дам го ди на. Наш про грам има европ ске сер ти фи ка
те, а обез бе ђу је мно го ви ше по да та ка не го што тра жи 
РФ ЗО: од 100 од сто пре ма кри те ри ју ма ко је је тра жио 
Фонд, ин фор ма тич ки си стем у Ин ђи ји ис пу ња ва 154 
од сто. Опре ма је вр хун ска, ви ше стру ки си сте ми за
шти те обез бе ђу ју да не до ђе до па да и гу бље ња по да
та ка. То је „ср це си сте ма“, али у си сте ма ти за ци ји још 
не ма пред ви ђе ног рад ног ме ста за ин фор ма ти ча ре.
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ни ма ци је од 33 од сто про шле го ди
не и 36 од сто то ком 2013. То је ве ри
фи ко ва но, ка ко у пи са ној та ко и у 
елек трон ској фор ми. Успе шност у 
све ту кре ће се у ра спо ну од је дан 
до 40 од сто – на гла ша ва др Пе тро
вић. Он под се ћа да су 2008, за хва
љу ју ћи бр зој ин тер вен ци ји хит не 
по мо ћи, сма ње не по сле ди це уде са 
пољ ског ауто бу са на ауто пу ту код 
Ин ђи је, ка да су, на жа лост, стра да
ли пољ ски гра ђа ни, за шта су до би
ли при зна ње пољ ске Вла де и Ми
ни стар ства спољ них по сло ва. Дом 
здра вља Ин ђи ја имао је та да за пет 
ми ну та две еки пе на те ре ну, за на
ред них пет још пет еки па, за се дам 
ми ну та још пет, а за 29 ми ну та збр
ну ти су сви по вре ђе ни.

Ка да је реч о ма ни фе ста ци ја ма 
од ме ђу на род ног зна ча ја, ме ди ци
на ри из Ин ђи је има ју им по зант но 
ис ку ство: по кри ва ли су ЕГ ЗИТ, као и 
ве ли ки кон церт гру пе Red Hot Chi li 
Pеppers на ко ме је би ло 100.000 љу
ди и то на на чин ка кав до та да ни је 
за бе ле жен у Евро пи. Осим пољ ске 
бол ни це са 30 ле жа је ва, би ло је ор
га ни зо ва но и 14 здрав стве них пунк
то ва у аре ни и ан га жо ва но осам во
зи ла. У то ку ве че ри пре гле да на су 
684 па ци јен та, а са мо је дан (ко ји је 
у ВИП ло жи пао на спе пе ни ца ма) 

тран спор то ван је у Но ви Сад ра ди 
да љег ис пи ти ва ња. Слич на ор га ни
за ци ја са ни тет ске слу жбе би ла и на 
Ег зи ту: 15 ле жа је ва, шест пунк то ва, 
а за по се ти о це су нео п ход не услу
ге би ле бес плат не. 

Ула га ње у еду ка ци ју 
за по сле них

Дом здра вља у Ин ђи ји има 350 
за по сле них, од ко јих је 85 док то
ра. У по след њих осам го ди на 16 ле
ка ра за вр ши ло је спе ци ја ли за ци ју. 
На пра вље на је смо ду го роч на сли
ка раз во ја си сте ма здрав стве не за
шти те у оп шти ни, та ко да ће у на
ред них 25–30 го ди на Ин ђи ја има ти 
аде ква тан број спе ци ја ли ста. 

Уме сто да гра ђа ни бу ду упу ћи ва
ни у Но ви Сад или Бе о град, мно го 
еко но мич ни је, сма тра др Пе тро вић, 
би ло би да спе ци ја ли сти до ла зе јед
ном не дељ но у Ин ђи ју и пре гле да
ју па ци јен те у но вој По ли кли ни ци. 
На тај на чин уште де ло би се мно го 
нов ца и вре ме на. 

Стра те ги ја ку ће је да сва ке го ди
не што ви ше за по сле них про ђе не
ки вид еду ка ци је. По след њих го ди
на еду ка ци јом су об у хва ће ни сви 
за по сле ни. Њи хо ви ра до ви за па
же ни су и на гра ђе ни на до ма ћим 

и стра ним кон гре си ма, а вид но су 
из ло же ни у про сто ри ја ма До ма 
здра вља.– Оно на че му сам пр во 
ин си сти рао је сте про ме на кул ту ре 
по на ша ња и кул ту ре ди ја ло га. Сви 
за по сле ни су про шли и ци ља ну еду
ка ци ју Фа кул те та ор га ни за ци о них 
на у ка у обла сти пер со нал не ко му
ни ка ци је, ко му ни ка ци је са ме ди ји
ма и ко му ни ка ци је у кри зним си ту
а ци ја ма. Ци ља ну еду ка ци ју про шло 
је и не ме ди цин ско осо бље – ука зу
је др Пе тро вић.

Та ко су њи хо ве спре ма чи це да
нас еду ко ва не хи ги је ни чар ке, са за
вр ше ним не мач ким кур се ви ма са 
прак тич ном и те о риј ском на ста вом, 
за шта има ју и сер ти фи ка те. Про ме
ње на су и хе миј ска сред ства ко ја се 
ко ри сте за дез ин фек ци ју и одр жа
ва ње обје ка та, а за 50 од сто сма ње
на је фи зич ка ак тив ност хи ги је ни
чар ки, уз ра зна те ле скоп ска и дру га 
ме ха нич ка по ма га ла. – Мо же мо да 
ура ди мо пу но у здрав ству, са мо ако 
бу де мо до бри до ма ћи ни. То је нај ва
жни ја ствар. Ни су „на по љу“ па мет
ни ји од нас. Са мо су ра ци о нал ни ји 
и др жа ва их „пра ти“, са ци љем да се 
по ве ћа обим и са др жај услу га, а сма
њи број обо ле лих – за кљу чио је, на 
кра ју раз го во ра, др Ва са Пе тро вић.

 Ја сми на То ма ше вић

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Пише: пред сед ник 
Син ди ка та ле ка ра и 

фар ма це у та Ср би је 
спец. ане сте зи је и 
ре а ни ма то ло ги је 
др Дра ган цве тић

Ја сно је да су питањa здра вља, усло ва и на чи на на 
ко ји се ле чи мо и жи во та уоп ште не што што љу де по
себ но ин те ре су је и че му увек по све ћу ју па жњу. Али, 
нај но ви ји слу чај ГАК На род ни фронт по ко зна ко ји 

пут отва ра исте ди ле ме и иста пи та ња. А то је, шта се 
пи ше, ка ко се пи ше и шта се ти ме по сти же?

Здрав ство, ме ди ци на је спе ци фич на, ви со ко струч
на област, па та ко пра ће ње и пи са ње о њој зах те ва, та
ко ђе, од ре ђе ну струч ност. Огро ман број ле ка ра пре да
но и од го вор но оба вља свој по сао и здрав стве ни си стем 
у Ср би ји функ ци о ни ше, пре све га, за хва љу ју ћи њи хо
вом ен ту зи ја зму и са ве сно сти. То се зна и то ни је ни
ка ква тај на! Али, и ле ка ри су љу ди, као и сви дру ги и 
гре шке су, на жа лост, мо гу ће. Ја сно је да је јав ност на то 
по себ но осе тљи ва, јер су у пи та њу здра вље и жи во ти љу
ди. Ме ђу тим, че му и ко ме слу же бом ба стич ни на сло
ви у ко ји ма се ка же да ле ка ри уби ја ју по бол ни ца ма, 
да узи ма ју ор га не, кра ду бе бе, да кра ду на ре цеп ти ма 
и слич но. На сло ви и тек сто ви у ко ји ма се уна пред зна 
да је ле кар крив! Где ис тра га у ства ри ни је ни по треб
на и где се ства ра кли ма сум ње у сва ки ис ход ко ји се 
не би укла пао у „ме диј ску пре су ду“. 

Си гур но је да се мо ра ју ана ли зи ра ти и ис тра жи ти све 
окол но сто под ко ји ма је до шло до смр ти бе бе у ГАК На

род ни фронт. Али, ко ја је свр ха об ја вљи ва ња пу ног име
на и пре зи ме на, па и сли ке aк тера, ако то ни је ства ра ње 
не га тив ног од но са јав но сти, и пре ма тој осо би, и пре ма 
ле ка ри ма уоп ште. И то у вре ме ка да су но ви не пу не из
ве шта ја да је М. Н. пу цао у З. К. да је О. Ш. из бо но жем Д. 
С. и слич но. Има ли тај ле кар чи ја се сли ка и име об ја
вљу ју, ика ква пра ва?! Има ли пра во на по ште ну ис тра гу, 
пра во да не што ка же, об ја сни, од но сно пра во пре све га 
на струч ни суд? А то се не ра ди пре ко но ви на! 

На рав но да ле ка ри не тре ба и не сме ју да бу ду „бе
ли ме две ди“, не до дир љи ви, да се о њи ма не сме ни шта 
ре ћи. На про тив, ми и наш рад тре ба да бу де мо под лу
пом и па жњом јав но сти. Али, о евен ту ал ним гре шка
ма се мо ра од го вор но пи са ти. Не на на чин да се са мо 
по диг не ти раж! И са мо ука зи ва ње у јав но сти да се не
што не же ље но де си ло је до вољ но да по кре не и ре дов
ни и ван ред ни струч ни над зор, кри вич ну ис тра гу и у 
ко ли ко је по треб но ре дов ни суд, Етич ки од бор и Суд 
ча сти ЛКС ко ји мо же од у зе ти ли цен цу за рад, при вре
ме но или трај но. И о то ме се оба ве шта ва ју и ле ка ри 
пре ко сво јих гла си ла, а он да на рав но тре ба оба ве сти
ти и ши ру јав ност. 

Све из ме ђу је штет но и у слу жби ства ра ња не по ве
ре ња из ме ђу ле ка ра и па ци је на та. Да ли се ико пи
та ко ли ко љу ди су тра тре ба да уђе у опе ра ци о не са ле 
у Ср би ји, у по ро ди ли шта, да ура ди ри зич не ди јаг но
стич ке про це ду ре, да лег не у бол ни це оче ку ју ћи по
моћ. Ка ко се они и чла но ви њи хо вих по ро ди ца осе
ћа ју чи та ју ћи тек сто ве о нео д го вор ним, не струч ним 
и ба ха тим ле ка ри ма. Тек сто ве за ко је ни ко не од го
ва ра! Пу на од го вор ност ле ка ра мо ра да по сто ји, али 
и од го вор ност оних ко ји пи шу о на шем по слу. На ша 
од го вор ност је сва ка ко ве ћа, али оно што за јед нич ки 
тре ба да ра ди мо то је ства ра ње од но са по ве ре ња, а не 
ат мос фе ре сум ње и стра ха! То мо же сви ма на ма са мо 
да ко ри сти. //

СА ОП ШТЕ ЊЕ СЛФС ПО ВО ДОМ СЛУ ЧА ЈА 
ГАК НА РОД НИ ФРОНТ

Ат мос фе ра 
стра ха и ме диј ског 

лин ча
ЗА ШТО СУ ЛЕ КА РИ „ОМИ ЉЕ НИ ЦИЉ“ НА НО ВИ НАР СКОМ СТУ БУ СРА МА
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ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ НА РАД НОМ МЕ СТУ 

мо бинг и ка ко га 
пре по зна ти

СВА КО ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ НО СИ РИ ЗИК ТРАЈ НОГ ОШТЕ ЋЕ ЊА 
ЗДРА ВЉА // ЗДРАВ СТВЕ НЕ ТЕ ГО БЕ И СИМП ТО МИ ЖР ТВЕ ЈА ВЉА ЈУ СЕ 

НА СО ЦИ ЈАЛ НОЕМО ЦИ О НАЛ НОМ НИ ВОУ, ФИ ЗИЧ КОМ НИ ВОУ 
ИЛИ У ВИ ДУ ПРО МЕ НА У ПО НА ША ЊУ

Пишу: 
др Зо ри ца Тер зић Шу пић, 

до цент, Ин сти тут за 
со ци јал ну ме ди ци ну, 

Ме ди цин ског фа кул тета, 
уни вер зи те та у Бе о гра ду и 

др Сер геј Ла за ров, 
спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, 

спе ци ја ли ста јав ног 
здра вља, Град ски за вод за 

јав но здра вље Бе о град

Р
ад но ме сто пред ста вља јед
но од при о ри тет них ме ста за 
про мо ци ју здра вља у 21. ве ку. 
Рад но ме сто ди рек но ути че 

на фи зич ко, мен тал но, еко ном ско и 
со ци јал но бла го ста ње не са мо рад
ни ка, већ и на здра вље њи хо вих по
ро ди ца, за јед ни це и дру штва уоп
ште. По ред фи зич ких, хе миј ских и 
би о ло шких фак то ра ри зи ка на рад
ном ме сту, све ве ћи про блем пред
ста вља ју тзв. пси хо со ци јал ни фак
то ри, ко ји су у еви дент ном по ра сту. 
Мо дер ни за ци ја и гло ба ли за ци ја у 
ве ћој ме ри до при но се ре дук ци ји 
и кон тро ли фи зич ких и хе миј ских 
ри зи ка, али са дру ге стра не ути чу 
на по раст оних фак то ра ко је пре по
зна је мо као стрес од но сно тзв. тен
зи је на по слу, што је пре све га ве
за но за „кли му“ на рад ном ме сту и 
ме ђу људ ске од но се. 

Чо век је пси хо со ци јал но би ће, чи
ја се са мо по твр да и кре а тив ност у 
нај ве ћој ме ри мо гу ре а ли зо ва ти на 
соп стве ном рад ном ме сту. Уко ли ко 
нам је циљ уна пре ђе ње и очу ва ње 
здра вља рад ни ка то би тре ба ло да 
има мо на уму ка ко би на ше пре
вен тив не ак тив но сти, про мо ци ја 

здра вља и ин тер вен ци је би ле ефи
ка сне. Пси хо со ци јал не штет но сти 
у ра ду су зна ча јан јав но здрав стве
ни про блем, јер мо гу по го ди ти би ло 
ког рад ни ка, а по зна то је да до бро 
здра вље зна чи до бре рад не спо соб
но сти. 

Иако се мал тре ти ра ња (енгл. bul
lying) на рад ном ме сту де ша ва ју го
ди на ма, ис тра жи ва ња на ову те му 
по че ла су ре ла тив но ско ро. Пси хи ја
тар по име ну Ке рол Брод ски (Car roll 
Brodsky), 1976. го ди не је у Сје ди ње
ним аме рич ким др жа ва ма спро ве
ла јед но од пр вих ис тра жи ва ња и 
об ја ви ла књи гу „Мал тре ти ран чо
век“. Иако је ње но де ло би ло ре во лу
ци о нар но, књи га је иза зи ва ла ма ло 
ин те ре со ва ње. Де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка њен рад по бу ђу је ин
те ре со ва ње ка да је јав ност Ве ли ке 
Бри та ни је уз бур ка ла се ри ја Би Би
Си еми си ја но ви на ра Ан дреа Адам
са о мал тре ти ра њу на по слу. Швед
ски пси хо лог и пси хи ја тар Hajnc 
Le in mann (1980), се сма тра пи о ни
ром и ини ци ја то ром ис тра жи ва ња 
ди рект них и ин ди рект них кон фли
ка та на рад ном ме сту ко ја иза зи ва
ју ак тив ну јав ну де ба ту и по кре ћу 
да ља ис тра жи ва ња у Скан ди нав

ским зе мља ма о агре си ји на рад
ном ме сту, мал тре ти ра њу и мо бин
гу. У Швед ској је 1993. го ди не до не та 
за кон ска од ред ба про тив мал тре ти
ра ња и вик ти ми за ци је на по слу. У 
Фран цу ској, Ма ри  Франс Ири го
јен (Ma rieFran ce Hi ri goyen) пси
хи ја тар, пси хо а на ли ти чар и пси
хо те ра пе ут, пу бли ко ва ла је књи гу 
„Емо ци о нал но зло ста вља ње и раз
је да ње иден ти те та“ 1998. го ди не и 
би ла ва жан ини ци ја тор у овој обла
сти у сво јој зе мљи. Свет ска здрав
стве на ор га ни за ци ја, 2003. го ди не 
из да ла је бро шу ру „По ди за ње све
сти о пси хич ком уз не ми ра ва њу на 
ра ду“. То ком по след њих де сет до 
пет на ест го ди на, ин те ре со ва ње за 
на уч ноис тра жи вач ки и прак ти чан 
рад про тив зло ста вља ња на рад ном 
ме сту, је по ра сло и про ши ри ло се у 
Евро пи, а и ши ром све та.

Тер ми но ло шке 
раз ли ке

По сто је струч не рас пра ве о упо
тре би тер ми на ко ји се од но се на 
мал тре ти ра ње на рад ном ме сту, 
као и кон зи стент но сти о њи хо вој 
упо тре би. У ли те ра ту ри се сре ћу 
сле де ћи тер ми ни, мал тре ти ра ње 
(енгл. bullying), мо бинг или пси
хич ки те рор (енгл. mob bing), зло ста
вља ње за по сле них (енгл. em ployee 
abu se), емо ци о нал но зло ста вља ње 
(енгл. emo ti o nal abu se), уз не ми ра
ва ње (енгл. ha ras sment), не при ја
тељ ско по на ша ње (енгл. ho sti le ba
ha vi o ur), не при хва тљи ва по на ша ња 
(енгл. unac cep ta ble be ha vi o urs), не
при јат на по на ша ња (енгл. aver si ve 
be ha vi o urs). По сто се по јам мал тре
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ти ра ње ко ри сти у зе мља ма ен гле
ског го вор ног под руч ја, а по јам мо
бинг у мно гим дру гим Европ ским 
зе мља ма и зе мља ма ван ен гле ског 
го вор ног под руч ја, мо жда по сто је 
не ке се ман тич ке раз ли ке и ко но та
ци је, чи ја је на ме ра и свр ха да се од
но се на исти фе но мен. 

По сто је ми шље ња да се би ло ко је 
раз ли ке у упо тре би тер ми на мо гу 
од но си ти ви ше на кул ту рал не раз
ли ке са мог фе но ме на у раз ли чи
тим зе мља ма не го на са ме раз ли ке 
у пој мо ви ма, од но сно схва та њи ма. 
На су прот ово ме, сма тра се да тер
ми не тре ба упо тре бља ва ти пре ма 
њи хо вом пра вом зна че њу, јер не у
јед на че ност у упо тре би, раз ли чи
ти те о риј ски кон цеп ти и ме то до ло
шке ма не ис тра жи ва ња до во де и до 

раз ли чи тих по да та ка о пре ва лен
ци мо бин га ко ји се кре ће од два од
сто до 17 од сто или осци ли ра из ме
ђу 12 од сто и 15 од сто у се вер ним и 
за пад ним Ероп ским зе мља ма. По
да ци че твр тог Европ ског ис тра жи
ва ња о усло ви ма на ра ду по ка зу ју 
да око че ти рипет од сто за по сле
них у зе мља ма Ју жне Евро пе па ти 
од мал тре ти ра њу на по слу. Уз не ми
ра ва ње (енгл. ha ras sment) об у хва та 
ши рок спек тар по на ша ња офан зив
ног ка рак те ра. Обич но се схва та као 
по на ша ње са на ме ром да се не ко 
уз не ми ри или на се ки ра, и то се ка
рак те ри стич но по на вља. У прав ном 
сми слу, то је на мер но по на ша ње ко
је се за сни ва на прет њи или уз не
ми ра ва њу. Сек су ал но уз не ми ра ва

ње се од но си на упор не и не же ље не 
сек су ал не по ку ша је, обич но на рад
ном ме сту, где су по сле ди це од би
ја ња по тен ци јал но ве о ма не по вољ
не за жр тву.

Мал тре ти ра ње (енгл. bullyng) је 
упо тре ба си ле или при ну де да се 
зло ста вља ју или за стра шу ју оста
ли. По на ша ње мо же би ти стал но и 
укљу чу је не рав но те жу дру штве не 
или фи зич ке сна ге. По на ша ње мо
же да укљу чи вер бал но мал тре ти
ра ње или прет ње, фи зич ки на пад 
или при ну ду и мо же ви ше пу та 
би ти усме ре но на по је ди не жр тве, 
мо жда на осно ву дру штве ног ста
ле жа, ра се, ве ре, по ла, сек су ал но
сти, из гле да, по на ша ња или спо
соб но сти. Пре ма не ким ауто ри ма, 
ако се мал тре ти ра ње спро во ди од 

стра не гру пе, он да је то мо бинг. Жр
тва мал тре ти ра ња се по не кад на
зи ва „ме та“.

Мо бинг или пси хич ки те рор 
(енгл. mob bing) у рад ном окру же
њу, пре ма Леј ма ну, зна чи не при ја
тељ ску и не е тич ну ко му ни ка ци ју 
ко ја је усме ре на на си сте ма ти чан 
на чин од стра не јед ног или ве ћег 
број ли ца, углав ном пре ма јед ном 
по је дин цу. Та ко ђе, по сто је слу ча је
ви у ко ји ма је мо бинг уза ја ман све 
док је дан од уче сни ка не по ста не 
гу бит ник. Ове ак ци је су че сте (ско ро 
сва ки дан) и то ком ду жег пе ри о да 
(нај ма ње шест ме се ци) и због сво је 
уче ста ло сти и тра ја ња, ре зул ти ра ју 
зна чај ним пси хич ким, пси хо со мат
ским и со ци јал ним пат ња ма. Ова 

де фи ни ци ја ели ми ни ше при вре ме
не су ко бе и фо ку си ра се на оне си
ту а ци је ка да до ла зи до ис по ља ва ња 
пси хи ја триј ске и/или пси хо со мат
ских па то ло шких ста ња. 

Јед на од де фи ни ци ја мо бин га на
ве де на је у фран цу ском За ко ну со
ци јал не мо дер ни за ци је из 2002. го
ди не ко ју је де фи ни са ла фран цу ска 
пси хо ло шки ња Ма риФранс Ири го
јен: „Мо бинг је пси хо ло шко мал тре
ти ра ње ко је се по на вља пу тем ак
ци ја ко ји ма је циљ или по сле ди ца 
де гра ди ра ње усло ва ра да, ко је мо
гу до ве сти до на па да и на не ти ште
ту људ ским пра ви ма и људ ском до
сто јан ству, ути ца ти на фи зич ко и 
мен тал но здра вље или ком про ми
то ва ти жр тви ну про фе си о нал ну бу
дућ ност.“ Ма риФранс Ири го јен је 
мно гим за кључ ци ма по твр ђи ва ла 
Леј ма но ве ста во ве, али за раз ли ку 
од ње га, ње но ми шље ње је да за мо
бинг ни је зна чај но по сто ја ње пси
хо ло шког те ро ра као кон ти ну и ра
ног по на ша ња у тра ја њу од нај ма ње 
шест ме се ци, већ су ро вост мо рал не 
агре си је ко ја мо же да бу де та квог 
ин тен зи те та да жр тва мно го ра ни
је осе ти по сле ди це мо бин га. Не ка да 
је до во љан и са мо је дан мо бинг да 
ра зо ри лич ност ин ди ви дуе.

Вер ти кал ни 
и хо ри зон тал ни

По де ла мо бин га мо же би ти пре ма 
кри те ри ју му сме ра мо бин га, мо ти
ва и узро ка. Та ко ђе, по сто ји и по ли
тич ки мо бинг, мо бинг у здрав ству, и 
дру гим де лат но сти ма (нпр. др жав
на упра ва, од бра на, школ ство, уго
сти тељ ство итд.). У од но су на смер 
спро во ђе ња мо бин га, ко је зло ста
вљач (мо бер), а ко жр тва мо бин га, 
мо бинг се де ли на хо ри зон тал ни и 
вер ти кал ни. 

Хо ри зон тал ни мо бинг се ја вља 
ме ђу рад ни ци ма ко ји су у јед на
ком по ло жа ју на ска ли хи је рар хи
је у уста но ви. Осе ћај угро же но сти, 
за вист и љу бо мо ра мо гу под ста ћи 
же љу да се ели ми ни ше не ки ко ле
га по себ но ако се ми сли да ње го ва 
ели ми на ци ја мо же да до ве де до на
прет ка у ка ри је ри мо бе ра. Чи та ва 
гру па рад ни ка због не ких уну тра
шњих про бле ма, на пе то сти и љу бо
мо ре мо же да иза бе ре јед ног рад
ни ка, „жр тве ног јар ца“, на ко ме ће 
до ка зи ва ти да су спо соб ни ји и ја чи, 
спро во де ћи над њим раз не об ли ке 
мо рал ног мал тре ти ра ња и пси хич
ке тор ту ре. 

ПЕТ ОСнОВ нИХ ФА ЗА
По сто ји пет основ них фа за мо бин га. Пр ва фа за је по тен ци јал на осно

ва мо бин га и пред ста вља не ре шен кон фликт ме ђу са рад ни ци ма ко ји као 
крај њи ис ход има по ре ме ћај у ме ђу људ ским од но си ма. По чет ни су коб се 
убр зо за бо ра вља, а за о ста ле агре сив не те жње усме ра ва ју се пре ма ода
бра ној осо би. У дру гој фа зи по ти сну та агре си ја еска ли ра у пси хо те рор. 
Услед сплет ки, по ни же ња, прет њи и пси хич ког зло ста вља ња и му че ња, 
жр тва гу би сво је про фе си о нал но и људ ско до сто јан ство и по чи ње да се 
осе ћа и по ста је ма ње вред ном. Ово је пра ће но гу бит ком угле да, по др шке, 
пра ва гла са итд. у свом рад ном окру же њу. У тре ћој фа зи већ обе ле же на 
и пер ма нент но зло ста вља на осо ба по ста је „џак за бок со ва ње“, „де жур ни 
кри вац“ за све про пу сте и не у спе хе ко лек ти ва. Че твр ту фа зу ка рак те ри
ше очај нич ка „бор ба за оп ста нак’’ жр тве, код ко је се та да по ја вљу је син
дром из га ра ња на по слу (burnout), пси хо со мат ски и де пре сив ни по ре
ме ћај. У пе тој фа зи на кон ви ше го ди шњег те ро ри са ња, жр тве обо ле ва ју 
од хро нич них бо ле сти и по ре ме ћа ја, на пу шта ју ћи по сао или чак по се
жу за су и цид ним из ла зом.
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Вер ти кал ни мо бинг је нај и зра
же ни ја вр ста мо бин га, а пред ста
вља пси хич ки те рор ко ји над ре ђе
ни (ди рек тор, шеф) спро во ди пре ма 
под ре ђе ном рад ни ку. Овај об лик 
мо бин га по знат је под на зи вом 
bos sing. Вер ти кал ни мо бинг под
ра зу ме ва раз не си ту а ци је, као што 
су: прет по ста вље ни зло ста вља јед
ног (под ре ђе ног) рад ни ка, прет по
ста вље ни зло ста вља јед ног по јед
ног рад ни ка док не уни шти чи та ву 
гру пу тзв стра те шки мо бинг или бо
синг, и јед на гру па рад ни ка (под
ре ђе ни) зло ста вља ју јед ног прет
по ста вље ног. У 55 од сто слу ча је ва 
ра ди се о вер ти кал ном, а у 45 од сто 
слу ча је ва о хо ри зон тал ном мо бин
гу. Са мо у пет од сто слу ча је ва је мо
бинг гру пе рад ни ка пре ма прет по
ста вље ном.

Стра те шки 
и емо тив ни

Пре ма мо ти ву мо бин га, раз ли ку је 
се стра те шки и емо тив ни мо бинг. 

Стра те шки мо бинг под ра зу ме
ва по тре бу за сма ње њем бро ја за
по сле них због ин те ре са пред у зе ћа. 
Ја вља се као по сле ди ца до го во ра 
упра вљач ког ти ма о спро во ђе њу ор
га ни зо ва ног мо бин га. До го вор под
ра зу ме ва и са ста вља ње спи ска не
по жељ них рад ни ка на ко је се кре ће 
по уна пред са чи ње ном пла ну ак
тив но сти чи ји је циљ да та гру па 
рад ни ка да от каз, не тра же ћи от
прем ни ну, до куп ста жа или би ло 
ко ју дру гу по год ност као на док на
ду за од ла зак из пред у зе ћа. Овој вр
сти мо бин га су на ро чи то из ло же ни 
рад ни ци ко ји су тех но ло шки ви
шак. Не по жељ ни су и они рад ни ци 
ко ји се не адап ти ра ју пре ма мо де лу 
ко ји пред у зе ће сма тра оп ти мал ним 
кор по ра тив ним мо де лом. 

Емо тив ни или ефек тив ни мо бинг 
од ви ја се на лич ном ни воу. Узрок за 
по кре та ње мо бин га про на ла зи се у 
осо би на ма жр тве и осо би на ма мо
бе ра. По ја вљу је се као по сле ди ца 
љут ње, љу бо мо ре, за ви сти или ан
ти па ти је.

До по ја ве мо бин га до ла зи услед: 
сла бо сти у ру ко во ђе њу, не а де кват
ног по на ша ња ру ко вод ства, не до
вољ но раз гра ни че них над ле жно сти 
и по де ле за да та ка, ја ке хи је рар хи
је, не до вољ но тран спа рент не ат
мос фе ре, не до ста та ка у ин тер ном 
ин фор ми са њу. Ве о ма ва жан узрок 
по ја ве мо бин га у не кој рад ној сре
ди ни је ло ша рад на кли ма у ко јој 

вла да ју за вист, зло ба, не при ја тељ
ство и при ти сци. 

Бе за злен по че так

Мо бинг по чи ње на из глед бе за зле
ним ак тив но сти ма. Све што жр тва 
мо бин га ка же или ура ди се из вр ће и 
ко ри сти као ар гу мент за осу ду. Над
ре ђе ни, ако се ја вља у уло зи мо бе
ра, пре ста је да по здра вља рад ни ка 
при ли ком су сре та или не од го ва ра 
на ње гов по здрав, не пи та га за ми
шље ње већ сам од лу чу је у ње го во 
име. Суп тил на игра зло ста вља ња не 
упу ћу је на, јер на си ља у кла сич ном 
сми слу и не ма. У осно ви је пре кид 
и ис кљу чи ва ње жр тве из ефек тив не 
ко му ни ка ци је што је оста вља де зор
јен ти са ном и оне мо гу ћу је ње но ре
а го ва ње, јер у та ко за ма гље ном по
слов ном окру же њу она по чи ње да 
се пре и спи ту је чи ме је то иза зва ла. 
Уз ова кво по на ша ње нај че шће иду 
сар ка зам, пре зир, ла жи, под сме
ва ње при че му зло ста вљач обич но 
се бе пред ста вља као жр тву. Мо бинг 
укљу чу је па ко сне, окрут не и бол не 
по ступ ке по пут уце на, оне мо гу ћа
ва ња на прет ка у по слу, шпи ју ни ра
ње, кле ве те, угро жа ва ње лич но сти 
жр тве, на пад на ње но про фе си о нал
но, со ци јал но и при ват но де ло ва ње. 
Мо бинг је у осно ви на ср тај на људ
ска и гра ђан ска пра ва по је дин ца. 

Ри зик трај ног оште ће ња 
здра вља 

Сва ко зло ста вља ње, па та ко и оно 
на рад ном ме сту, но си ри зик трај
ног оште ће ња здра вља. Ин тен зи тет 
и вр сте по сле ди ца на здра вље за ви
се од: на чи на мо рал ног зло ста вља
ња, ду жи не тра ја ња, ка рак те ри сти ка 
жр тве. Здравствне те го бе и симп то
ми жр тве ја вља ју се на со ци јал но – 
емо ци о нал ном ни воу (по ре ме ћај 
рас по ло же ња, де пре си ја, анк си о
зност, кри зе пла ча, оп се сив не иде
а ци је, осе ћај де пер со на ли за ци је, на
па ди па ни ке, со ци јал на изо ла ци ја, 
емо тив на оту пље ност); фи зич ком 
ни воу (до во де до гла во бо ље, по ре
ме ћа ја ис хра не, гу би та ка рав но те
же са вр то гла ви ца ма, по ре ме ћа ја у 
ди ге стив ном трак ту, по ја ве при ти
ска у гру ди ма, не до стат ка ва зду ха, 
ср ча не те го бе, хи пер тен зив не кри зе, 
као и ко жне про ме не); у ви ду про ме
на у по на ша њу (ис по ља ва ју се кроз 
агре сив ност, па си ви за ци ју, по ре ме
ћај ис хра не, по ве ћа ње или сма ње ње 
уно са хра не, уче ста ло ко ри шће ње 

ал ко хо ла, ци га ре та, ле ко ва, опи ја
та, и сек су ал не по ре ме ћа је).

Од свих по ре ме ћа ја нај и зра же ни
ји су упра во пси хич ки по ре ме ћа ји. 
Од по чет них ре ак ци ја са мо о кри
вља ва ња, уса мље но сти и лич ног 
обез вре ђи ва ња, па до по ре ме ћа ја 
при ла го ђа ва ња или пост тра у мат
ског син дро ма (ПТСП). По ре ме ћај 
пси хич ке при ро де, не рет ко, ма ни
фе сту је се не по ве ре њем и не при ја
тељ ством пре ма око ли ни, стал ним 
осе ћа јем на пе то сти, ис цр пље но сти, 
де мо ра ли са но сти због стал ног по
ни жа ва ња, ома ло ва жа ва ња, исме
ја ва ња и од ба че но сти. У ме ђу на род
ној кла си фи ка ци ји бо ле сти МКБ10 
по сто је не ке од ди јаг но за ве за не за 
ове те го бе (З 56.2  страх од гу бит
ка по сла, З 56.3 – стре со ге ни усло ви 
ра да и З 56.4 – не сла га ње са прет по
ста вље ним или ко ле га ма).

Мо бинг ме ђу бе лим 
ман ти ли ма

Сма тра се да је зло ста вља ње на 
ра ду нај ра спро стра ње ни је у др жав
ној са мо у пра ви и од бра ни, за тим у 
обра зов ном си сте му, си сте му здрав
стве не за шти те, итд. Као и у дру гим 
зе мља ма и у Ср би ји про блем ко ји у 
по след њих де се так го ди на бе ле жи 
раст и по ста је рас про стра њен је мо
бинг од но сно „зло ста вља ње на ра ду 
и у ве зи са ра дом“. Ме ђу здрав стве
ним рад ни ци ма, код нас, ис тра жи
ва ња су ма ло број на. Пр во ис тра
жи ва ње ко је је спро ве де но, би ло је 
2008. го ди не, у че ти ри бе о град ска 
до ма здра вља што је би ло пред мет 
ин те ре со ва ња ма стер ра да из обла
сти јав ног здра вља „Мо бинг, пси хо
ло шки те рор на рад ном ме сту, уче
ста лост и об ли ци код за по сле них у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти 
у Бе о гра ду.“ У ис тра жи ва њу је уче
ство ва ло 1.214 за по сле них. Про сеч
на ста рост ан ке ти ра них из но си ла 
је 42,66 ± 9,97 го ди на. Ако би се са
мо по сма тра ле ме ди цин ске се стре у 
од но су на ле ка ре и ко спро во ди мо
бинг, оне су би ле ста ти стич ки зна
чај но ви ше из ло же не од стра не ко
ле га ши ре њу не про ве ре них гла си на 
кле ве та, пре при ча ва ју сек су ал них 
ин три га са на ме ром да се де гра ди
ра ју; над ре ђе ни су их оп ту жи ва ли 
за про пу сте ко ји се или ни су до го
ди ли или су се до го ди ли без њи хо ве 
кри ви це; ко ле ге су их исме ва ле због 
на чи на го во ра, др жа ња, хо да, оде
ва ња; ко ле ге су их та ко ђе ома ло ва
жа ва ле због по ла, на ци о нал но сти, 
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со ци јал ног по ре кла, при ват ног жи
во та; има ле су осе ћај да су де жур
ни кри вац; би ле су ма ње укљу че не 
у про грам еду ка ци је; осе ћа ле су да 
им се ре зул та ти на рад ном ме сту 
обез вре ђу ју; над ре ђе ни су их сек су
ал но угро жа ва ли; же ле ле су да про

ме не рад но ме сто; осе ћа ле су за мор 
због по сла ко ји ра де; има ле су пси
хич ких те го ба и би ле су на бо ло ва
њу због де ша ва ња на рад ном ме сту; 
и ове вр сте мо бин га де ша ва ле су се 
ду же од шест ме се ци. Ово ис тра жи
ва ње је би ло ви ше усме ре но на од
но се на са мом рад ном ме сту, и ни је 
узе ло у об зир дру ге осо бе ко је мо гу 
да спро во де на си ље на рад ном ме
сту, на при мер па ци јен те, по ро ди
це па ци је на та, као и ме ре ко је би 
тре ба ло да се по сто је и да се спро
во де у рад ном окру же њу у слу ча
ју на си ља на рад ном ме сту. Та ко ђе, 

ре зул та ти овог ис тра жи ва њу су по
ка за ли да се 16,3 од сто ис пи та ни ка 
из ја сни ло о по сто ја њу ба рем јед не 
вр сте мо бин га у тра ја њу ду жем од 
шест ме се ци. Овај по да так на ла зи се 
у оп се гу ре зул та та до би је них у ис
тра жи ва њи ма спро ве де ним у дру

гим европ ским др жа ва ма, а ко ји се 
кре ћу од пет од сто ме ђу за по сле ни
ма у бол ни ца ма у Фин ској до 38 од
сто за по сле них у здрав стве ном сек
то ру у Ве ли кој Бри та ни ји. Ка да су у 
пи та њу зе мље у окру же њу до би је ни 
ре зул та ти у овом ис тра жи ва њу нај
бли жи су ре зул та ти ма сту ди је спро
ве де не ме ђу здрав стве ним про фе
си о нал ци ма Бо сне и Хер це го ви не 
то ком 2004. и 2005. го ди не у ко јој се 
26 од сто ис пи та ни ка из ја сни ло као 
жр тва кон стант ног мо бин га.

Без об зи ра на за кон ску ре гу ла
ти ву, За ко на о спре ча ва њу зло ста

вља ња на ра ду, За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, и За ко на о ра ду, 
тре ба узе ти у об зир и спе ци фич но
сти на ше зе мље као др жа ве у тран
зи ци ји, где по сто ји пер ма нент ни 
страх од гу бит ка по сла као и не
по сто ја ња ја сно де фи ни са них пра
ви ла по на ша ња, не до вољ но раз
ви је ног ме ђу соб ног по што ва ња и 
за до во ља ва ју ћег ни воа по слов не 
ко му ни ка ци је.

Осо бе ко је зло ста вља ју би ло да су 
ко ле ге или не ко из за јед ни це мо гу 
сво је не а де кват но по на ша ње да ис
по ља ва ју још увек без аде кват них 
санк ци ја. У при лог то ме да на си ље, 
мо бинг до би ја раз ме ре епи де ми
је го во ри ве ли ки број при ја вље них 
слу ча је ва код не вла ди них ор га ни
за ци ја, син ди кал них ор га ни за ци ја 
и пра во суд них ор га на где се нај ве
ћи број од но си на мо бинг у здрав
стве ним уста но ва ма. Та ко ђе, тре
ба би ти оба зрив и због зло у по тре бе 
мо бин га од на вод не жр тве, па су 
због то га по треб не еду ка ци је шта је 
мо бинг, ка ко га пре по зна ти, спре
чи ти, а шта су оба ве зе на рад ном 
ме сту. //

>>> О постојању бар једне врсте мобинга 
у трајању дужем од шест месеци изјаснило 
се 16,3 одсто испитаника <<<
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Пишу: прим. др Сне жа на 
Ра ди во је вић и 

прим. др не вен ка Па вло вић

Г
ро зни ца За пад ног Ни ла 
(ГЗН) је ин фек тив но обо
ље ње из гру пе зо о но за, 
ви ру сне ети о ло ги је, ко је 

се на љу де и жи во ти ње пре но
си убо дом за ра же ног ко мар ца. 
Узроч ник је ви рус гро зни це За
пад ног Ни ла (ВЗН) ко ји је пр ви пут 
изо ло ван и иден ти фи ко ван 1937. 
го ди не, у обла сти За пад ни Нил у 
Уган ди. На кон от кри ва ња ви рус се 
про ши рио са aфричког кон ти нен
та на Бли ски ис ток, де ло ве Ази је 
и Аустра ли је, Цен трал ну и Ис точ
ну Евро пу и Ме ди те ран. Да нас је 
тај ви рус нај ра спро стра ње ни ји ар
бо ви рус (ви рус ко ји се пре но си ар
тро по да ма) на све ту.

Ви рус мо же да за ра зи љу де, пти
це, ко мар це, ко ње и дру ге си са ре. 

Цир ку ла ци ја ви ру са је при сут на 
на Европ ском кон ти нен ту од ше зде
се тих го ди на про шлог ве ка, али се 
по ве ћа ње бро ја обо ле лих љу ди бе
ле жи у по след ње две де це ни је и 
има тен ден ци ју по ра ста у бу дућ
но сти. Фак то ри ко ји су до при не ли 
та квој епи де ми о ло шкој си ту а ци
ји су кли мат ске про ме не, ин тен
зи ван ме ђу на род ни са о бра ћај, ши
ре ње узроч ни ка и век то ра на но ва 
ге о граф ска под руч ја, че шће из ла
га ње љу ди ди вљим жи во ти ња ма и 
ин сек ти ма, про ме не у ми кро ор га
ни зми ма (ре зи стен ци ја на ан ти
ми кроб не ле ко ве, по раст ви ру лен
ци је). 

Глав ни век тор гро зни це За пад ног 
Ни ла је ко ма рац из ро да Cu lex али 
и ко мар ци дру гих ро до ва (Aedes ae
gypti, Aedes al bo pic tus, Anop he les). 
До са да је ви рус За пад ног Ни ла изо
ло ван код 43 вр сте ко ма ра ца. 

Основ ни на чин пре но ше ња ин
фек ци је на љу де и дру ге жи во ти ње 
је убод за ра же ног ко мар ца. Ко мар
ци се за ра зе при ли ком си са ња кр
ви за ра же них пти ца.

У рет ким слу ча је ви ма ин фек ци ја 
мо же да се пре не се пу тем тран сфу
зи је за ра же не кр ви, тран сплан та
ци јом тки ва и ор га на и вер ти кал но 
са мај ке на де те (тран спла цен тар
но и то ком до је ња). Ви рус За пад ног 
Ни ла се не пре но си ме ђу љу ди ма 
пу тем кон так та. 

Код око 80 од сто ин фи ци ра них 
осо ба бо лест про ти че асимп то мат
ски, а око 20 од сто за ра же них осо
ба има бла гу кли нич ку сли ку у ви
ду гро зни це, гла во бо ље, муч ни не, 
по вра ћа ња, по не кад се ја вља оток 
лим фних жле зда или оспа на ко жи 
гру ди, ле ђа или сто ма ка. Код јед ног 
обо ле лог на 150 ин фи ци ра них до ла
зи до раз во ја те шке кли нич ке сли
ке са зна ци ма упа ле мо зга (ен це

фа ли тис) или упа ле мо жда ни ца и 
кич ме не мо жди не (ме нин ги тис), 
од но сно не у ро ин ва зив ног об ли ка 
бо ле сти.

Не по сто ји ети о ло шка те ра пи ја 
ин фек ци ја иза зва них ви ру сом За
пад ног Ни ла. Ле че ње је симп то мат
ско.

Гро зни ца За пад ног Ни ла је обо
ље ње ко је има се зон ски ка рак тер, 
од но сно нај ви ше је за сту пље но у 
пе ри о ду нај ве ће ак тив но сти век
то ра – ко ма ра ца. Пр ви обо ле ли се 
ре ги стру ју углав ном у дру гој по
ло ви ни ју ла ме се ца, а нај ве ћи број 
обо ле лих осо ба се ре ги стру је то ком 
ав гу ста и сеп тем бра.

Пре вен ци ја ин фек ци је В3Н се за
сни ва на ме ра ма за су зби ја ње ко
ма ра ца и на лич ним за штит ним 
ме ра ма. 

ПР ВО ОТ КРИ ЋЕ 
ГРО ЗнИ цЕ ЗА ПАД нОГ 
нИ ЛА нА ПОД Руч ју 
БЕ О ГРА ДА 2012. ГО ДИ нЕ

У на шој зе мљи гро зни ца За пад ног 
Ни ла пр ви пут је от кри ве на у ху ма
ној по пу ла ци ји у 2012. го ди ни. 

Ана ли зом по да та ка до ста вље них 
Град ском за во ду за јав но здра вље, 
Бе о град и ре зул та та епи де ми о ло
шког над зо ра спро ве де ног у пе ри
о ду јул – но вем бар 2012. го ди не, на 
под руч ју Бе о гра да од гро зни це За
пад ног Ни ла обо ле ло је укуп но 69 
осо ба. Сви обо ле ли су би ли хо спи та
ли зо ва ни у Кли ни ци за ин фек тив

лекАри пишу >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ОПА СНА ВИ РУ СНА ЗО О НО ЗА 
НИ ЈЕ ЗА О БИ ШЛА БЕ О ГРАД 

Гро зни ца 
За пад ног Ни ла

ДО СА ДА ЈЕ ВИ РУС ЗА ПАД НОГ НИ ЛА ИЗО ЛО ВАН КОД 43 ВР СТЕ 
КО МА РА ЦА // ОСНОВ НИ НА ЧИН ПРЕ НО ШЕ ЊА ИН ФЕК ЦИ ЈЕ НА ЉУ ДЕ 

И ДРУ ГЕ ЖИ ВО ТИ ЊЕ ЈЕ СТЕ УБОД ЗА РА ЖЕ НОГ КО МАР ЦА
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не и троп ске бо ле сти са кли нич ком 
сли ком ме нин ги ти са и ен це фа ли
ти са. У на ве де ном пе ри о ду за бе ле
же но је и осам смрт них ис хо да. Све 
умр ле осо бе су би ле ста ри је од 60 
го ди на и хро нич ни су бо ле сни ци.

Ме ђу обо ле ли ма нај за сту пље ни је 
су би ле осо бе ста ро сти пре ко 50 го
ди на  89,1 од сто, а ме ђу њи ма 71,8 
од сто је има ло не ко хро нич но обо
ље ње, од но сно по ве ћан ри зик за те
жи об лик бо ле сти. Уче шће обо ле лих 
му шка ра ца из но си ло је 63,8 од сто, 
а же на 36,2 од сто.

Обо ле ли од гро зни це За пад ног 
Ни ла су ре ги стро ва ни на под руч
ју 13 оп шти на Бе о гра да. Нај ви ше 
обо ле лих је са те ри то ри је Оп шти
не Па ли лу ла (18,2 од сто) и Во ждо
вац (14,5 од сто), сле де Но ви Бе о град 
(12,6 од сто), Гроц ка и Зве зда ра (по 
10,9 од сто).

У од но су на на чин за ра жа ва ња 
33,3 од сто обо ле лих има ло је по ве
ћа ну из ло же ност убо ди ма ко ма ра
ца у пе ри о ду од три не де ље пре по
ја ве симп то ма (бо ра вак у при ро ди 
и шу ми, ку ћа/ви кен ди ца бли зу ре
ке, бо ра вак на ре ци, рад у ба шти и 
воћ ња ку), а код оста лих обо ле лих 
на чин за ра жа ва ња је не по знат. У 
свим слу ча је ви ма обо ле ле осо бе у 

пе ри о ду ин ку ба ци је ни су пу то ва
ле ван зе мље. 

Ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи
ма узо ра ка кр ви и ли кво ра код 69 
обо ле лих ис пи та ни ка ди јаг но сти
ко ва на је гро зни ца За пад ног Ни ла, 
од то га 45/54,9 од сто по твр ђе них и 
24/29,3 од сто ве ро ват них слу ча је ва, 
на осно ву ла бо ра то риј ских кри те
ри ју ма – при су ство ан ти те ла IgM 
кла се у ли кво ру и/или се ру му. Ла
бо ра то риј ске ана ли зе су оба вље не 
у на ци о нал ној ре фе рент ној ла бо
ра то ри ји за АР БО ви ру се, Ин сти ту

та за ви ру со ло ги ју, вак ци не и се ру
ме „Тор лак“. 

За вод за би о ци де и ме ди цин ску 
еко ло ги ју је то ком ав гу ста 2012. го
ди не, од са ку пље них 3.000 ко ма ра
ца Cu lex pi pi ens са три ло ка ли те
та на те ри то ри ји Бе о гра да, по слао 
150 пу ло ва жен ки на де тек ци ју ге
но ма West Ni le Vi ru sa (WNV) у На
ци о нал ну ре фе рент ну ла бо ра то ри ју 
за ави јар ну ин флу ен цу Ре пу бли ке 
Ср би је у Ве те ри нар ском спе ци ја
ли стич ком ин сти ту ту „Кра ље во“ у 
Кра ље ву. WNV је по твр ђен у 10, од 
150 пу ло ва Cu lex pi pi ens ко ри шће
њем ме то де RT – PCR (West Ni le).

 
АК Ту ЕЛ нА 
ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА 
СИ Ту А цИ јА ГРО ЗнИ цЕ 
ЗА ПАД нОГ нИ ЛА нА 
ТЕ РИ ТО РИ јИ БЕ О ГРА ДА 
у 2013. ГО ДИ нИ

У скла ду са пре по ру ка ма Ин сти
ту та за јав но здра вље Ср би је „Др 
Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“ за спро
во ђе ње епи де ми о ло шког над зо ра 
над гро зни цом За пад ног Ни ла, од 

дру ге по ло ви не ју ла до 20. ав гу ста 
2013. го ди не, Цен тру за кон тро лу и 
пре вен ци ју бо ле сти Град ског за во
да за јав но здра вље, Бе о град при ја
вље на су 64 слу ча ја обо ље ва ња од 
не у ро ин ва зив ног об ли ка гро зни це 
За пад ног Ни ла (46 по твр ђе них и 18 
ве ро ват них). У на ве де ном пе ри о ду 
ре ги стро ва на су че ти ри смрт на ис
хо да (два из Бе о гра да и два ван Бе
о гра да). Све че ти ри умр ле осо бе су 
ста ри је од 50 го ди на и хро нич ни су 
бо ле сни ци, од но сно при па да ју ка
те го ри ји ста нов ни штва са по ве ћа

ним ри зи ком од те жег об ли ка бо
ле сти.

Све обо ле ле осо бе са те шком кли
нич ком сли ком ме нин ги ти са (упа
ла мо жда ни ца и кич ме не мо жди
не) и ен це фа ли ти са (упа ла мо зга), 
од но сно не у ро ин ва зив ним об ли
ком бо ле сти, хо спи та ли зу ју се на 
Кли ни ци за ин фек тив не и троп ске 
бо ле сти.

Ме ђу обо ле ли ма 51 осо ба је са те
ри то ри је Бе о гра да: са Па ли лу ле и 
Но вог Бе о гра да – по пет, из Зе му на 
– шест, Чу ка ри це – се дам, Во ждов ца 
– осам, Ста рог гра да и Ба ра је ва – по 
две, Мла де нов ца – три, Обре нов ца 
– че ти ри, Зве зда ре – пет, а Сав ског 
вен ца, Гроц ке, Ра ко ви це и Со по та 
– по јед на.

Од укуп ног бро ја обо ле лих (64) од 
гро зни це За пад ног Ни ла нај ви ше 
су за сту пље не осо бе ста ро сти пре
ко 50 го ди на – 50 (78,1 од сто), за тим 
сле де обо ле ли уз ра ста од 40 до 49 
го ди на – шест (9,4 од сто), од 30 до 
39 го ди на – пет (7,8 од сто) и од 20 – 
до 29 го ди на – три (4,7 од сто). 

Пре ма по да ци ма о на чи ну ин
фек ци је (из ло же ност ри зи ку за
ра жа ва ња у пе ри о ду од три не де
ље пре по ја ве симп то ма), код свих 
обо ле лих на чин за ра жа ва ња је не
по знат. Ни јед на од обо ле лих осо ба 
ни је ниг де пу то ва ла.

Код свих обо ле лих ин фек ци ја ви
ру сом гро зни це За пад ног Ни ла ла
бо ра то риј ски је потврђенa у на ци
о нал ној ре фе рент ној ла бо ра то ри ји 
за АР БО ви ру се, Ин сти ту та за ви ру
со ло ги ју, вак ци не и се ру ме „Тор лак“ 
(при су ство ан ти те ла кла се IgM у ли
кво ру и /или се ру му обо ле лих).

До 15. ав гу ста у Европ ској уни ји 
ре ги стро ва но је 30 слу ча је ва обо
ле ва ња од гро зни це За пад ног Ни
ла и 119 слу ча је ва у су сед ним зе
мља ма.

Пре ма по да ци ма За во да за би о ци
де и ме ди цин ску еко ло ги ју, у пр вој 
не де љи ав гу ста ме се ца на те ри то
ри ји гра да Бе о гра да ме то дом слу
чај ног узор ка по ста вље не су клоп ке 
за узор ко ва ње ко ма ра ца на 145 ло
ка ци ја. Ана ли зом тих узо ра ка (PCR 
RT) де тек то ва но је при су ство ви ру
са За пад ног Ни ла у 42 узор ка на ши
рем под руч ју Бе о гра да, што са ло ка
ли те ти ма од 31. ју ла чи ни укуп но 66 
по зи тив них ло ка ци ја (на не ким ло
ка ли те ти ма је по но вље но узор ко ва
ње и по зи тив ност се одр жа ва, а ис
пи ти ва ни су но ви ло ка ли те ти, ко ји 
су по ка за ли по зи тив ност у ав гу сту, 
а би ли не га тив ни у ју лу).

>>> Ви рус За пад ног Ни ла се не пре но си ме ђу љу ди ма 
пу тем кон так та. Код око 80 од сто ин фи ци ра них осо ба 
бо лест про ти че асимп то мат ски, а око 20 од сто за ра же них 
осо ба има бла гу кли нич ку сли ку у ви ду гро зни це, 
гла во бо ље, муч ни не, по вра ћа ња, по не кад се ја вља оток 
лим фних жле зда или оспа на ко жи гру ди, ле ђа или 
сто ма ка. Код јед ног обо ле лог на 150 ин фи ци ра них 
до ла зи до раз во ја те шке кли нич ке сли ке са зна ци ма 
упа ле мо зга (ен це фа ли тис) или упа ле мо жда ни ца 
и кич ме не мо жди не (ме нин ги тис), од но сно 
не у ро ин ва зив ног об ли ка бо ле сти <<<
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Основ не ме ре пре вен ци је ин фек
ци је ви ру сом За пад ног Ни ла се за
сни ва ју на ме ра ма за су зби ја ње ко
ма ра ца и на лич ним за штит ним 
ме ра ма. 

Нај е фи ка сни ји на чин пре вен ци је 
је спре ча ва ње убо да ко мар ца. У ту 
свр ху тре ба: – из бе га ва ти из ла га ње 
ко мар ци ма у вре ме њи хо ве нај ве ће 
ак тив но сти, у су мрак и зо ру,– из бе
га ва ти под руч ја са ве ли ким бро јем 
ин се ка та (шу ме, мо чва ре и др.),– 
при ли ком бо рав ка у при ро ди и на 
отво ре ном ко ри сти ти сред ства (ре
пе лен те) ко ја од би ја ју ин сек те, на 
от кри ве ним де ло ви ма те ла– но си ти 
оде ћу ко ја по кри ва ру ке и но ге.

Дру ги део ме ра пре вен ци је од но
си се на сма ње ње/ели ми на ци ју ко
ма ра ца у за тво ре ном и на отво ре
ном про сто ру. Пре по ру чу је се:

–  По ста вља ње за штит не мре же на 
про зо ре и упо тре ба за штит них 
сред ста ва (пре па ра та) у ви ду та
бле та, тач но сти и слич но.

–  На отво ре ном, где се ра ди, игра 
или бо ра ви, ису ши ва ње из во ра 
ста ја ће во де ко ја је по треб на за 
све фа зе раз во ја ко ма ра ца и ели
ми ни са ње ме ста на ко ја се скла
ња ју ко мар ци (на тај на чин сма
њу је се број ме ста на ко ја ко мар ци 
мо гу да по ло же сво ја ја ја. Нај ма
ње јед ном не дељ но тре ба ис пра
зни ти во ду из по су да за цве ће, 
по су да за хра ну и во ду за кућ не 
љу бим це, кан ти, бу ра ди, ли мен
ки, укра сних ба зе на и др. Укло ни
ти од ба че не гу ме и дру ге пред ме
те у ко ји ма мо же да се на ку пља 
ста ја ћа во да.

–  Си сте мат ско су зби ја ње лар ви и од
ра слих фор ми ко ма ра ца је ва жна 
ме ра ко ју спро во де овла шће не 
струч не слу жбе на ни воу Гра да.

–  Ја ча ње епи де ми о ло шког и епи зо
о ти о ло шког над зо ра над гро зни
цом За пад ног Ни ла, ма пи ра ње 
ста ни шта ко ма ра ца и узор ко ва
ње ко ма ра ца из ри зич них под
руч ја (ло ка ли те та).

ЗА КЉу чАК

По ја ва обо ље ва ња од гро зни це За
пад ног Ни ла у ху ма ној по пу ла ци
ји на под руч ју Бе о гра да пред ста вља 
до га ђај ко ји мо же да има озбиљ не 
по сле ди це по јав но здра вље. 

Из тих раз ло га раз у ме ва ње епи
де ми о ло ги је обо ље ња и еко ло ги
је пре но са узроч ни ка гро зни це За
пад ног Ни ла пред ста вља основ за 
раз вој ин те гри са ног си сте ма над
зо ра у ху ма ној по пу ла ци ји и еко ло
шког над зо ра ра ди де тек ци је узроч
ни ка у ре зер во а ри ма и век то ри ма. 
Основ ни јав но здрав стве ни циљ си
сте ма над зо ра је пре вен ци ја по ја ве 
обо ље ва ња ме ђу љу ди ма. //

лекАри пишу >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> Гро зни ца За пад ног Ни ла је обо ље ње ко је има 
се зон ски ка рак тер, од но сно нај ви ше је за сту пље но 
у пе ри о ду нај ве ће ак тив но сти век то ра – ко ма ра ца. 
Пр ви обо ле ли се ре ги стру ју углав ном у дру гој по ло ви ни 
ју ла ме се ца, а нај ве ћи број обо ле лих осо ба се ре ги стру је 
то ком ав гу ста и сеп тем бра <<<

До за кљу че ња овог бро ја, на 
осно ву ана ли зе по да та ка 
до ста вље них Ин сти ту ту 
Ба тут да на 17. сеп тем бра 

и ла бо ра то риј ских кри те ри ју ма, 
пре ма пре по ру ка ма Европ ског 
цен тра за кон тро лу бо ле сти, зва
нич но je при ја вље но 210 слу ча је
ва обо ле ва ња од гро зни це За пад
ног Ни ла. 

Од укуп ног бро ја обо ле лих осо
ба, 171 има/је има ло кли нич ку 
сли ку ме нин ги ти са, ен це фа ли
ти са или ме нин го ен це фа ли ти са. 
Од 203 хо спи та ли зо ва не обо ле ле 
осо бе 101 је от пу ште на из бол ни
це – на во ди се на сај ту Ин сти ту та 
за јав но здра вље Ср би је „Др Ми
лан Јо ва но вић – Ба тут“.

Ве ћи на обо ле лих осо ба је са те
ри то ри је Гра да Бе о гра да (124), по 

оп шти на ма: Ста ри Град (2), Мла
де но вац (10), Па ли лу ла (13), Зе мун 
(15), Ба ра је во (6), Но ви Бе о град (7), 
Чу ка ри ца (16), Обре но вац (8), Во
ждо вац (12), Зве зда ра (13), Сав ски 
ве нац (2), Ра ко ви ца (5), Гроц ка (8), 
Со пот (3), Вра чар (1), Сур чин (2) и 
Ла за ре вац (1).

Пре о ста лих 86 обо ле лих особa 
je са те ри то ри је: Ју жно ба нат ског 
окру га (36); По ду нав ског окру га 
(12); Срем ског окру га (8); Ко лу бар
ског окру га (10); Сред ње ба нат ског 
окру га (4); Ју жно бач ког окру га (4); 
Ма чван ског окру га (3); Бра ни чев
ског окру га (2); Ја бла нич ког окру
га (1); Се вер но ба нат ског окру га (1); 
Мо ра вич ког окру га (2); Се вер но
бан чког окру га (2); За пад но бач ког 
окру га (1) .

Од 201 обо ле ле осо бе, 168 је у уз
ра сту пре ко 50 го ди на и ме ђу њи

ма 129 оболeлих осо ба има не ко 
хро нич но обо ље ње.

Ре ги стро ва на су 22 смрт на ис хо
да ко ја се мо гу до ве сти у ве зу са 
ин фек ци јом ви ру сом гро зни це За
пад ног Ни ла, 11 из Гра да Бе о гра да, 
две умр ле осо бе на те ри то ри ји Ру
ма и по јед на умр ла осо ба на те ри
то ри ји оп шти на Те ме рин, Вр шац, 
Вла со тин це, Пан че во, Сме де ре во, 
Ве ли ка Пла на, Зре ња нин, Али бу
нар и Ко вин. Умр ле осо бе би ле су 
ста ри је од 50 го ди на и хро нич ни 
бо ле сни ци, од но сно, при па да ле су 
ка те го ри ји ста нов ни штва са по ве
ћа ним ри зи ком од те жег об ли ка 
бо ле сти.

Ле та ли тет из но си 10,9 од сто, што 
је у окви ру уоби ча је ног ра спо на 
од че ти ри до 14 од сто за обо ле ле 
од не у ро ин ва зив ног об ли ка бо
ле сти.

епи де ми о ло шка 
си ту а ци ја
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лекАри пишу >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Пишу: прим. др Смиљ ка 
Ра дић и прим. др Дра ги ца 

ни ко лић

Д
ок то ри се че сто осе ћа ју „у 
шкрип цу„са па ци јен ти ма. 
Ин тер ак ци је са па ци јен ти
ма мо гу иза зва ти у док то ра 

осе ћа ња фру стри ра но сти, љут ње, 
не спо кој но сти... Је дан од на чи на 
за бо ље раз у ме ва ње ових зах тев
них си ту а ци ја је уче ство ва ње у Ба
линт гру пи.

ЗА ШТО БА ЛИнТ ГРу ПА?

Ба линт гру па, на зва на по пси
хо а на ли ти ча ру др Мај клу Ба лин
ту, је еду ка тив на, тре нинг гру па од 
осам до12 чла но ва са јед ним или 
два груп на во ди те ља, ме то до ло
шки пред ста вља ком би на ци ју ис
ку стве не и су пер ви зи о не гру пе док

то ра ко ја се ре дов но са ста је и у ко јој 
се пре зен ту ју „кли нич ки слу ча је ви“ 
ка ко би се бо ље раз у мео од нос ле
карпа ци јент. Ба линт гру пе су мо
ћан ис ку стве ни ме тод ле кар ског 
тре нин га у те ра пе ут ској ко му ни ка
ци ји и ефек тив ној упо тре би од но са 
док торпа ци јент. Ко ри сте се за уче
ње и сти ца ње ши ро ког спек тра про
фе си о нал них и ин тер пер со нал них 
ком пен тен ци. Иако су док то ри на у
че ни и тре ни ра ни да тра же „пра ви“ 

од го вор на ме ди цин ски про блем, у 
Ба линт гру пи је фо кус на по ве ћа њу 
спо соб но сти док то ра да по ве же не
гу, ле че ње и бри гу за па ци јен та. 

Чла но ви Ба линт гру пе мо гу би ти: 
док то ри, оста ли здрав стве ни про
фе си о нал ци, сту ден ти, пси хо ло зи, 
пе да го зи, со ци о ло зи, оста ле про
фе си је.

РАД у БА ЛИнТ ГРу ПИ

Ба линт гру па ко ја тра је 90 ми ну
та по чи ње пре зен та ци јом јед ног од 
уче сни ка „кли нич ког слу ча ја“ ко
ји мо же укљу чи ти не ку ме ди цин
ску ин фор ма ци ју, али се углав
ном кон цен три ше на ин тер ак ци ју 
ле карпа ци јент и при ро ду ди ле
ме ко ја је до ве ла до то га да из не
се „слу чај“ гру пи. Гру па ди ску ту је о 
„слу ча ју“ са гле да ва ју ћи обе стра не: 
док то ра, па ци јен та и њи хов од нос и 
от кри ва ју ћи раз ли чи те и но ве пер

КА КО ДО БО ЉЕГ РАЗ У МЕ ВА ЊА ОД НО СА ЛЕ КАР – ПА ЦИ ЈЕНТ?

Ба линт ме тод 
и уна пре ђе ње 
ко му ни ка ци је

у Балинт групи фо кус је на по ве ћа њу спо соб но сти док то ра да по ве же не гу, ле че ње и бри гу за па ци јен та
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спек ти ве о па ци јен ту и осе ћа њи ма 
док то ра. Успех у ра ду за ви си од по
што ва ња, по вер љи во сти, гра ни ца, 
то ле ран ци је пре ма раз ли чи тим 
ми шље њи ма и по др шке раз ли ка ма 
у ми шље њи ма, по ште ног од но са и 
си гур но сти у гру пи. Са др жај ра да у 
гру пи је по вер љив. Чла но ви Ба линт 
гру пе мо гу да се са ста ју ме се ци ма 
или го ди на ма раз ви ја ју ћи ко хе зи
ју и по ве ре ње то ком вре ме на про
ве де ног у гру пи.

Ка ко Ба линт гру па по ма же ле ка
ри ма?– да спо зна ју да и дру ги има
ју те шко ће у ин тер ак ци ји са па ци
јен ти ма и сен зи би ли шу ле ка ра да 
пре по зна соп стве на осе ћа ња и мо
ти ва ци је као и да бр же и лак ше пре
по зна је пси хо ло шко и пси хо со мат

ско– да раз ви ја ју ве ће раз у ме ва ње, 
ем па ти ју за па ци јен те и да под сти
че док то ра да слу ша при чу па ци
јен та– да раз ми шља ју ка ко осе ћа ња 
и ми сли ути чу на од нос ле карпа
ци јент– да схва та ју зна че ње све
сних и не све сних од го во ра па ци
јен ти ма– да уна пре де ве шти не за 
сна ла же ње у „те шким“ си ту а ци ја ма 
са па ци јен ти ма– да бо ље ра де свој 
по сао ка да се по ја ви нео д ре ђе ност 
и не си гур ност– да ефи ка сни је до
но се од лу ке у ве зи са ме ди цин ским 
про бле ми ма– да охра бре док то ре да 
про це њу ју ве шти не ко му ни ка ци је, 
пре по зна ју и раз у ме ју сво ја огра ни
че ња– да има ју бо љу пер цеп ци ју о 
по сто ја њу „сле пих мр ља“ у ко му ни
ка ци ји са па ци јен ти ма и раз у ме ва
њу па ци јен та као осо бе и ње го вих 
про бле ма– као „ан ти дот“ син дро му 
из га ра ња у ра ду ле ка ра– да док то
ри про ме не ста во ве ка ко би од нос 
ле карпа ци јент упо тре би ли у те ра
пе ут ске свр хе и да има ју ве ћу ини
ци ја ти ву у сва ко днев ном ра ду– да 
осве сте ин ди ви ду ал ни при ступ па
ци јен ту и тра га ју за ал тер на тив ним 
на чи ни ма у од го во ру на „те шке“ си
ту а ци је– да спо зна ју да по не кад не
ма ја сних од го во ра и ре ше ња.

Ви ше ин фор ма ци ја о Ба линт ме
то ду на веб сај ту Ба линт дру штва 
Ср би је: www.ba lint sr bi ja. org //

>>> Ба линт гру пе су мо ћан 
ис ку стве ни ме тод ле кар ског 
тре нин га у те ра пе ут ској 
ко му ни ка ци ји и ефек тив ној 
упо тре би од но са док тор 
– па ци јент <<<

шАрене стрАне >>>>>>>>>

КОН ТАКТ ОБ НО ВЉЕН ПО СЛЕ 
СКО РО 50 ГО ДИ НА ОСВЕ ЖИО СЕ ЋА ЊА

СУ СРЕТ 
СА ДРА ГИМ 
ПРО ФЕ СО РОМ

Г
е не ра ци ја сту де на та 1964/65. 
не раз ли ку је се мно го од са
да шњих ге не ра ци ја, иако ће 
сле де ће го ди не би ти 50 го ди

на од ка ко смо се упи са ли на фа
кул тет. Ве ли ки број на ших ко ле га 
је, што се и са да де ша ва, од мах по 
за вр шет ку сту ди ја оти шао у ино
стран ство. Јед на ве ли ка гру па је у 
Швај цар ској и има не ко ли ко ува
же них чла но ва од ко јих су по је ди
ни за вр ши ли ка ри је ру као на став
ни ци. 

На јед ном од на ших дру же ња 
при се ћа ли смо се дав них сту дент
ских да на. Нај ви ше смо при ча ли о 
на шем аси стен ту са ин тер не ме

ди ци не др Све то за ру Кне же ви ћу. 
Са про фе со ром Кне же ви ћем смо, 
но ше ни свих ових го ди на сва ко
днев ним оба ве за ма, са свим из
гу би ли кон такт. Др Ми ха ел – Ми
ки Под ви нец, ко ји је пред сед ник 
швај цар ског удру же ња за са рад њу 
са ино стран ством ре као је да би га 
тре ба ло на ћи и до пу нио то ре че ни
цом: „Мо жда мо же мо у не че му да 
му по мог не мо“.

Трагање се исплатило

Ре че ноучи ње но! По че ла је по
тра га за про фе со ром са ин тер не Б 
кли ни ке Све том Кне же ви ћем. На

Професор Све то за р Кне же ви ћ са студентима

>>>>>>>>>
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шАрене стрАне >>>>>>>>

ша дру га ри ца др Илин ка Ђур ђић 
(са да Ву ко вић) убр зо је утвр ди ла 
пре ко про фе сор ке Љу би це Бо жи
но вић да је про фе сор Кне же вић 
још увек ак ти ван и ви та лан и про
сле ди ла му на ше те ле фо не. Ве ли ки 
су би ли ра дост и уз бу ђе ње ка да се 
проф Кне же вић ја вио истим креп
ким гла сом као у дав не сту дент ске 
да не и по звао нас да га по се ти мо. 
Ми ки (Под ви нец) на пи сао је дир
љи во пи смо за про фе со ра и по слао 
нам да му га уру чи мо.

Про фе сор нас је са че као већ на 
сте пе ни шту, из љу би ли смо се, ма
ло се на ша ли ли на ра чун на ших 
„мла дих“ го ди на и у раз го во ту бр зо 
пре шли на сту дент ске да не и на шу 
ге не ра ци ју. Про фе сор је био вид но 
уз бу ђен ка да је чуо ко ли ко је вред
них и ува же них љу ди про и за шло 
из на ше ге не ра ци је. На бра ја ле смо 
му име на на ших ко ле га про фе со
ра: Ђор ђа Кон ти ћа, Зо ра на Ку ља че 
и Си ме Мар ја но ви ћа са оф тал мо
ло ги је, Гра ди ми ра Го лу бо ви ћа са 
га стро ен те ро ло ги је, Ми ро сла ве Ја
шо вић са пси хи ја три је, Вла ди сла ве 
Ве со вић и Љи ља не Ра до ва но вић са 
фи зи ја три је... Спи сак би био дуг да 
се на бро је и сва дру га име на. При
ча ли смо о жи вот ним пу те ви ма и 

успе шним ка ри је ра ма на ших ко ле
га ши ром Ср би је и све та.

Евоциране успомене

Про фе сор Кне же вић је ис при
чао да има два си на. Је дан је у Ср
би ји фар ма це ут, ве о ма је бри жан, 
у шта смо се уве ри ле кад је у јед
ном тре нут ку за зво нио те ле фон и 
син га је пи тао да ли је све до бро. 
Дру ги син је кар ди о лог, има при
ват ну ор ди на ци ју у Њу Џер си ју са 
10 за по сле них ле ка ра и ба ви се мо
дер ном кар ди о ло шком ди јаг но сти
ком. „На сле дио“ је свог оца ко ме це
ла на ша гру па ду гу је из ван ред ну 
при пре му из ин тер не ме ди ци не, а 
по себ но кар ди о ло ги је. Да нас зна мо 
ко ли ко нам је, у то ку це лог на шег 
про фе си о нал ног жи во та, зна ње ко
је нам је пре нео про фе сор Кне же
вић ко ри сти ло за до бро бит на ших 
па ци је на та.

Ве че је бр зо про те кло и на ра
стан ку смо се до го во ри ли да се од 
са да че шће ви ђа мо. Про фе сор нас 
је по звао на пр ви сле де ћи су срет 
и обе ћао да ће том при ли ком сам 
спре ми ти свој чу ве ни спе ци ја ли
тет ша ра на на ђу ве чу.

 Др Ни на Ми хај ло вић

Професор Кнежевић у свом дому
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Пише: Прим. 
др Пре драг 

Ро гу лић

С
рем ска Ми тро ви ца је дан 
је од нај ста ри јих гра до ва 
Евро пе. Имао је три раз ли
чи та име на: Sir mi um, Ci vi tas 

San cti De me trii и са да шње Срем ска 
Ми тро ви ца. Цар ски је град Рим
ског цар ства у до ба Те трар хи је у ко
ме је ро ђе но шест Рим ских ца ре
ва, а још ви ше у ње му је сто ло ва ло. 
Град је имао око 100.000 ста нов ни
ка уз ком плет но уре ђе ну ин фра
струк ту ру, во до вод, ка на ли за ци ју, 
по пло ча не ули це, хи по дром, ма ли 
ко ло се ум итд. У овој го ди ни обе
ле жа ва ња Ми лан ског едик та, на
гла сио бих да је цар Кон стан тин 
ви ше од 500 да на сво је вла да ви не 
бо ра вио у Сир ми ју му и сма тра се 
да је нај зна чај ни је од лу ке и до нео 
у овом гра ду.

Осим ста нов ни штва, кроз град 
про ла зе број не ле ги је са сво јих по
хо да, за тим тр гов ци и ра зни дру ги 
пут ни ци. Са њим у гра ду се по ја
вљу ју и пр ви ле ка ри, на ро чи то вој
ни. Про на ђен је чи тав низ хи рур
шких и ме ди цин ских ин стру ме на та 
из тог до ба. Te ca vul ne ra ria на сли ци 
је дан је од тих про на ла за ка. При па
да ла је вој ним Рим ским ле ка ри ма. 
У гра ду је би ло ви ше епи де ми ја ку
ге, од ко јих је пр ва за бе ле же на 270 
го ди не. До нео ју је цар Кла у ди је ко
ји је и под ле гао бо ле сти у Sir mi u mu. 
Вој ни хи рур зи оба вља ли су и чи тав 
низ опе ра ци ја. У сред њем ве ку ме
ди ци на је углав ном ве за на за цр
кве и ма на сти ре, а њо ме се ба ве ви
да ри, тра ва ри, ис це ли те љи са ви ше 
или ма ње успе ха и оба ви је ни вер
ском дог мом мрач ног сред њег ве ка. 
Пре ма Све том Ди ми три ју, му че ни ку 
по гу бље ном на Сав ском мо сту, град 
до би ја дру го име Ci vi tas San cti De
me trii, а од то га Дми тро ви ца и, на 
кра ју, Ми тро ви ца.

Из град ња бол ни це

Град се ме ња кроз исто ри ју и по
ла ко до би ја об ли ке ма њег гра да у 
АустроУгар ској мо нар хи ји, али на 



58 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013 СЕПТЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 59

стра те шки ва жном по ло жа ју, те је 
до ми нан тан ути цај вој ске на раз вој 
и уре ђе ње жи во та у гра ду.

Ме ди ци на се раз ви ја у два прав
ца: 1823. го ди не по чи ње из град ња 
бол ни це у гра ду и све ча но је отво
ре на 7. ма ја 1826. го ди не. По ве ља о 
осни ва њу и из град њи бол ни це чу
ва се у Му зе ју гра да и ка ли граф
ски пре ци зно је де ло ка де та Си мо
на Пе то ше ви ча. Бол ни ца има са мо 
две со бе са укуп но 35 кре ве та, и у 
њој ор ди ни ра под ле кар Ру долф, а 
под над зо ром пу ков ског ле ка ра др 
Кар ла Ро та. Бол ни ца 1881. го ди не 
по ста је Окру жна град ска бол ни ца, 

на кон уки да ња вој не гра ни це. 
Рад у њој пре у зи ма ју ци вил

ни ле ка ри. 
Пре по род бол ни це по

чи ње од 1885. го ди не кад 
упра вља ње пре у зи ма 
др Ни ко ла Ву јић. Беч ки 
ђак, уче ник чу ве ног Те

о до ра Бил ро та, др Ни ко ла 
Ву јић раз ви ја хи рур шке ве

шти не и оба вља за то до ба нај
ком пли ко ва ни је хи рур шке за хва те, 
на ро чи то из обла сти аб до ми нал не 
хи рур ги је.

Опе ра ци је на цре ви ма, ре ша ва
ње рек то ва ги нал них фи сту ла, ам
пу та ци је дој ке ра ди кар ци но ма  
са мо су не ке од опе ра ци ја ко је су 
се из во ди ле у ми тро вач кој бол ни
ци у то вре ме. Уво ди но во екс тер
но оде ље ње у бол ни цу, про ши ру је 
је. Са мо че ти ри го ди не на кон уво
ђе ња ренд ген ског зра ка у прак
тич ну при ме ну 1899. го ди не, др 
Ни ко ла Ву јић до но си пр ви ренд
ген апа рат у Срем ску Ми тро ви цу 
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и по чи ње ње го ва сва ко днев на упо
тре ба у прак си. Го ди не 1916. овај ве
ли кан ме ди ци не из не на да уми ре, 
пре ма ми шље њу др Бран ка Ро гу ли
ћа, још јед ног ле ка ра ко ји је ве о ма 
ра но и успе шно ко ри стио рент ген 
апа рат  од ком пли ка ци ја пре ко
мер не до зе зра че ња ко јем је био 
из ло жен то ком ра да. До при нос др 
Ни ко ле Ву ји ћа уво ђе њу са вре ме
них ме ди цин ских по сту па ка, ре
ор га ни за ци ји здрав стве не слу жбе 
и опре ма њем бол ни це уз огро ман 
ху ма ни тар ни и здрав стве но про
све ти тељ ски рад, не са гле див је и 
чи ни га ги ган том ме ди ци не. То 
до ка зу је да се на овим про сто ри
ма ни је вр хун ска ме ди ци на ни и
је ра ди ла са мо у ве ли ким гра до ви
ма, већ на про тив, че сто је из ма њих 
сре ди на до но ше на у пре сто ни це, а 
је дан од при ме ра је и рад др Ни ко
ле Ву ји ћа.

На кон Пр вог свет ског ра та, бол
ни ца је по чет ком 1922. ге не рал но 
об но вље на. По ред хи рур шког и за
ра зног оде ље ња, отво ре на су још и 
ин тер но и ко жнове не рич но оде ље
ње. Од хи рур шког одва ја се ги не ко

ло шко оде ље ње, за слу гом др Жи во
ји на По по ви ћа ко ји је име но ван за 
ше фа хи рур шког оде ље ња. Ве о ма 

хра бар и да ле ко вид гест. Бол ни ца 
по ста је Оп шта јав на бол ни ца Ду
нав ске Ба но ви не.

При ват но ле кар ство

Још је дан сег мент раз во ја ме ди
цин ске слу жбе у Ми тро ви ци ва ља 
по ме ну ти. То је по сто ја ње при ват
ног ле кар ства. По сао град ског и ко
тар ског фи зи ка оба вља ли су мно ги 
углед ни ле ка ри по пут др Ми ло ша 
Мо ји ћа, др Уро ша Бо ри ћа, др Или
ја пл. Ба јић и дру ги, у Ми тро ви ци 
по из ве шта ју Жу па ни је Срем ске ра
ди де вет ле ка ра 1909. го ди не. од че га 
че ти ри има ју при ват ну прак су. Та
ко ђе, у из ве шта ји ма од 1917. го ди не 
по ми њу се и два зу ба ра ко ји има ју 
при ват ну прак су у гра ду. 

Нај ве ћи број ле ка ра тог пе ри о
да по ти че из углед них по ро ди ца, 
шко ло ва ли су се на пре сти жним 
уни вер зи те ти ма Бе ча, Гра ца, Бу
дим пе ште, ода кле у сво ју сре ди ну 
до но се нај са вре ме ни ју ме ди цин
ску док три ну и ве шти не ко је по чи
њу да при ме њу ју у ле че њу ста нов
ни штва, што се зна чај но од ра жа ва 

Општа болница

Др ни ко ла Ву ји ћ
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на по бољ ша ње здрав стве ног ста ња 
ста нов ни штва. Зна ча јан до при нос 
бор би про тив тра хо ма др Ду ша на 
Га ји ћа ре ци мо, др Уро ша Бо ри ћа 
у бор би про тив епи де ми ја ко ле ре. 
Уво ђе ње нај са вре ме ни је ди јаг но
сти ке, ла бо ра то ри ја и рент ген апа
ра та у при ват ну ор ди на ци ју др 
Бран ка Ро гу ли ћа још сре ди ном два
де се тих го ди на про шлог ве ка, као и 
уво ђе ње са вре ме ног во ђе ња по ро
ђа ја у ком пли ко ва ни јим слу ча је ви
ма, пре гле ди уха де це, са мо су не ке 
од ме то да ко је су у ма ле сре ди не до
но си ли ле ка ри са пре сти жних уни
вер зи те та Евро пе.

Осим струч ног ра да, не са гле див 
је ути цај ових љу ди на уку пан жи
вот гра да. Ви со ко обра зо ва ни, са 
зна њем ви ше стра них је зи ка, ши ро
ке кул ту ре, ти љу ди у сво јој сре ди ни 
до но се но ве иде је, по гле де, на ви ке. 
Ба ве ћи се пре во ди лач ким, књи жев
ним ра дом, му зи ком и дру гим ак
тив но сти ма, ле ка ри уз ди жу ни во 
гра до ва као што је Срем ска Ми тро
ви ца у сва ком, а не са мо ме ди цин
ском по гле ду.

Иако ни је ра дио у Срем ској Ми
тро ви ци, мо рам на по ме ну ти да је 
ов де 22. ок то бра 1847. го ди не ро ђен 
др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут, је дан 
од ро до на чел ни ка са вре ме не Срп ске 
ме ди ци не и осни вач Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Ње го ва би ста 
кра си круг Ми тро вач ке бол ни це.

Упо ре до са раз гра на ва њем ра да 
ле ка ра, по чи њу да се отва ра ју и са
вре ме не апо те ке у гра ду. Пр во су ле
ка ри има ли сво је при руч не апо те
ке, а пр ву зва нич ну апо те ку у гра ду 
отво рио је 1806. Jo ha nes Ne po mu ce
nus Mussha mer. По том се отва ра ју и 
дру ге апо те ке са шко ло ва ним фар
ма це у ти ма.

Та ко ђе у гра ду кра јем XIX и по
чет ком XX ве ка ра ди се дам шко
ло ва них ба би ца од че га шест при
ват них и јед на град ска. Та да шње 
ба би це за вр ша ва ле су ба бич ке шко
ле у Пе шти и Бе чу. Има ле су ве ли ку 
ауто но ми ју у ра ду, али уз са рад њу 
са ле ка ри ма ко је су по зи ва ле у сва
ком ком пли ко ва ни јем слу ча ју.

На кон Дру гог свет ског ра та, уво
ђе ња но вог дру штве ног си сте ма, 
за бра не ба вље ња при ват ном прак
сом, здрав стве ни си стем гра ду 
функ ци о ни ше у окви ру др жав ног 
здрав стве ног си сте ма. Бол ни ца би
ва об но вље на, про ши ре на. Гра дом 
и се ли ма ши ри се мре жа ам бу лан
ти, а фор ми ра се и Хи ги јен ски за
вод у гра ду.

Не ис та ћи још две лич но сти 
оста ви ло би овај кра так осврт не
до вр ше ним. То су прим. др Ђор ђе 
Па ни шић, је дан од на ста вља ча хи
рур шких ве шти на ко је су у бол ни
цу уне ли др Ни ко ла Ву јић и ње го ви 
след бе ни ци, и уте ме љи вач хи рур
шке шко ле ко ја је сво ја ис ку ства 
цр пи ле из бли зи не аутопу та кроз 
тра у ма то ло ги ју и кроз кла сич ну хи
рур ги ју ле че ћи ста нов ни штво Сре
ма, Ма чве и Сем бе ри је.

Дис пан зер за же не

Дру ги је прим. др Ра ди вој Гр чић, 
уте ме љи вач слу жбе ги не ко ло ги је 
и аку шер ства у Срем ској Ми тров
ци. Не ко ли ко пу та ги не ко ло ги ја се 
из два ја ла и вра ћа ла под „окри ље“ 
хи рур шке слу жбе. Но, тек по врат

ком др Ра ди во ја Гр чи ћа са спе ци
ја ли за ци је 1952, а зва нич но 1955. из
дво је на је као са мо стал на слу жба 
и од та да по чи ње њен убр за ни раз
вој. Уво де се нај са вре ме ни је про це
ду ре у аку шер ству и ги не ко ло ги ји. 
Са вре ме но пра ће ње и во ђе ње по ро
ђа ја, ин дук ци ја по ро ђа ја, то ко ли ти
ци у пре вен ци ји пре вре ме них по
ро ђа ја, са мо су не ке од про це ду ра 
ко је се ру тин ски спро во де у по ро
ди ли шту.

Ци то ло шка ла бо ра то ри ја, кол по
ско пи ја као ру тин ска ме то да, нај
са вре ме ни је опе ра тив не тех ни ке, 
ва ги нал не опе ра ци је, ра ди кал не 
опе ра ци је у ги не ко ло ги ји, са мо су 

део ле пе зе ра да ги не ко ло шке слу
жбе. 

Фор ми ра ње Дис пан зе ра за же не, 
као и ре дов но спро во ђе ње си сте
мат ских пре гле да по се ли ма у ци
љу ра ног от кри ва ња пре кан це ро за 
и ра ка гр ли ћа ма те ри це, да ли су 
убр зо зна чај не по зи тив не ре зул та
те, мо жда по зи тив ни је од тре нут не 
си ту а ци је. Стал на еду ка ци ја, пра
ће ње са вре ме не ли те ра ту ре би ла је 
оба ве за сва ког ле ка ра уз по зна ва ње 
бар јед ног стра ног је зи ка. Уче шће 
на до ма ћим и ме ђу на род ним кон
гре си ма са ра до ви ма ко ји су би ли 
за па же ни би ло је уоби ча је но. Слу
жба је по ста ла по ка зна за еду ка ци
ју ка дро ва из ве ћих цен та ра. Др Гр
чић сво јим ауто ри те том и рад ним 
ела ном про из вео је мно штво вр
сних ги не ко ло га и мо же се ра ћи с 
пра вом да је уте ме љио Ми тро вач
ку шко лу ги не ко ло ги је. Она и да
нас функ ци о ни ше са ма ње или ви
ше успе ха, а у скла ду са тре нут ним 
ста њем здрав ства у Ср би ји.

Крат ком ре тро спек ти вом по ку
шао сам да ука жем на спој исто ри је 
јед ног гра да ко ји је од цар ског гра
да про жи вео ме та мор фо зе у рав ни
чар ски гра дић и ме ди ци не ко ја је 
пра ти ла успо не и па до ве за ви сно од 
исто риј ског и дру штве ног тре нут
ка у ко ме се на ла зио град и љу ди у 
ње му. Ути цај ле ка ра на то ко ве жи
во та и раз во ја Срем ске Ми тро ви це 
не из бри си во су утка ни у сва ку по ру 
овог гра да на оба ли Са ве. И ми слим 
да та ко увек тре ба и да бу де. Ма ле 
сре ди не не пра вед но за по ста вље
не по не кад, че сто су но си о ци и ра
сад ни ци са вре ме них иде ја и то ко ва 
јед ног дру штва и ме ди ци не као ње
го вог де ла. Не пра вед но за по ста вља
ње ове чи ње ни це увек пре или ка
сни је до во ди до уру ша ва ња си сте ма 
ко ји не мо же би ти за сно ван на псе
у до е ли ти зму и цен тра ли за ци ји.

По не кад је по треб но да се под
се ти мо исто риј ских чи ње ни о ца из 
на ше стру ке. Сто га их тре ба чу ва ти, 
бе ле жи ти и оста вља ти за бу ду ћа по
ко ле ња. Ми баш у овом по слу ни
смо на ро чи то вред ни. На ро чи то у 
ма њим сре ди на ма. За то ра до ве љу
ди ко ји су уло жи ли огро ман труд да 
отрг ну од за бо ра ва ове исто риј ске 
чи ње ни це и са чу ва ју их тре ба из у
зет но це ни ти и њи ма ду гу је мо за
хвал ност. Је дан од них је и проф. др 
Јо ван Мак си мо вић чи је сам ра до ве 
кон сул то вао при ли ком пи са ња овог 
члан ка и за то му се не из мер но за
хва љу јем. //

иЗ историје медицине >>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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У
з по др шку Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, одр жа на је 20. и 21. 
сеп тем бра Кон фе рен ци ја „Ре про дук тив но здра
вље и де мо граф ски трен до ви у Ср би ји“ у бе о

град ском До му син ди ка та.

У скло пу Кон фе рен ци је одр жа на су два кур са:

1.  Курс пр ве ка те го ри је „Очу ва ње ре про дук тив ног 
здра вља као је дан од им пе ра ти ва здрав стве не по
ли ти ке у Ср би ји“, одр жан је 20. сеп тем бра. Курс је 
акре ди то ван од стра не Здрав стве ног са ве та као 
курс I ка те го ри је. Уче шће је пре да ва чи ма до не ло 
по 12, а слу ша о ци ма по шест бо до ва.

2.  Курс пр ве ка те го ри је „Де мо граф ски трен до ви у 
Ср би ји  да ли је здрав стве ни си стем Ср би је спре
ман да од го во ри на иза зов“ одр жан је 21. сеп тем
бра. Курс је та ко ђе акре ди то ван од стра не Здрав
стве ног са ве та, а пре да ва чи су оства ри ли по 11 
бо до ва, слу ша о ци по шест бо до ва за об но ву ли
цен це.

По ла зни ци оба кур са по пу ња ва ли су на по чет ку ула
зни упит ник, а на кра ју из ла зни упит ник.

Пр вог да на одр жа на су пре да ва ња:

•  Ме сто ре про дук тив ног здра вља у на ци о нал ним 
стра те ги ја ма Ср би је, пре да ва ње прим. др Дра ган 
Илић, ди рек тор Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“;

•  Мо гућ но сти за сма ње ње пе ри на тал ног и ма тер нал
ног мор би ди те та и мор та ли те та у Ср би ји – проф. др 
Ми лан Ђу кић из Ги не ко ло шкоаку шер ске кли ни
ке На род ни фронт;

•  Иза зо ви 21. ве ка у збри ња ва њу но во ро ђан ча ди у Ср
би ји, др сци. Ни ве ска Пре крај ски, из Ин сти ту та за 
нео на то ло ги ју;

•  Пол но пре но си ве и ин фла ма тор не бо ле сти ма ле 
кар ли це и њи хов ути цај на ре про дук тив но здра
вље, др сци. Ми лан Бје кић из Град ског за во да за 
ко жне и ве ре рич не бо ле сти;

•  Уло га и ме сто кон тра цеп ци је у очу ва њу ре про дук
тив ног здра вља, др Бо јан ва сић из ГАК На род ни 
фронт; 

•  Ути цај ста ро сти парт не ра на здра вље по том ства, 
прим. др Спа со Ан ђе лић из ГАК На род ни фронт, 
пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра
да.

•  Ме ди ко ле гал ни аспек ти у ги не ко ло ги ји и аку шер
ству, проф. др Ђор ђе Алем пи је вић са Ме ди цин
ског фа кул те та;

•  Про мо ци ја ре про дук тив ног здра вља кроз здра вље у 
свим по ли ти ка ма, др сци. Ду ши ца Ма ти је вић из 
Град ског за во да за јав но здра вље Бе о град.

Дру гог да на Кон фе рен ци је, у окви ру Кур са I ка те го
ри је „Де мо граф ски трен до ви у Ср би ји – да ли је здрав
стве ни си стем Ср би је спре ман да од го во ри на иза зов“, 
одр жа на су пре да ва ња:

•  Де мо граф ски трен до ви у Евро пи – уло га CPME и 
на ци о нал них ме ди цин ских асо ци ја ци ја у при ме
ни по ли ти ке „Здра вље за све до 2020“, др Ка трин 
Фјелд стед, пот пред сед ни ца Стал ног ко ми те та ле
ка ра Евро пе (CPME);

•  Де мо граф ска кре та ња у Ре пу бли ци Ср би ји i при род
ни при ра штај, др Злат ко Спа сић, пред став ник ЛКС 
у Здрав стве ном са ве ту Ср би је;

•  Де мо граф ски трен до ви и здра стве ни си стем Ср би
је, др Алек сан дар Ра до са вље вић, пред сед ник РЛК 
за Ју го и сточ ну Ср би ју;

•  Шта се мо же за кљу чи ти о про фи лу здра стве них рад
ни ка Ср би је пре ма зва нич ним ста ти стич ким по да
ци ма?  доц. др Ми ле на Шан трић Ми ли ће вић са 
Ин сти ту та за со ци јал ну ме ди ци ну;

•  Су о ча ва ли се Ср би ја са мањ ком ле ка ра? Има мо 
ли од го вор на де мо граф ски иза зов, прим. др Та
тја на Ра до са вље вић, ди рек тор ка Ле кар ске ко мо
ре Ср би је;

•  Де мо граф ски трен до ви – во де ћи узро ци смрт но сти 
у по след њих де сет го ди на,

•  Гор да на Бје ло брк, шеф од се ка за де мо гра фи ју Ре
пу блич ког за во да за ста ти сти ку. //

УЗ ПО ДР ШКУ ЛКС, РЛК БЕ О ГРА ДА, 
ОДР ЖА НА ДВА БЕС ПЛАТ НА КУР СА КМЕ 

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА 
О РЕ ПРО ДУК ТИВ НОМ 
ЗДРА ВЉУ
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Пише: прим. др Спасо 
Анђелић, 

ГАК народни фронт, 
Београд

С
ам на ста нак но вог 
жи во та под јед на ко 
је уз бу дљив, не са мо 
за бу ду ће ро ди те ље, 

већ и за ле ка ре ко ји ће пра
ти ти раз ви так и раст но вог 
би ћа све до по ро ђа ја на кон 40 не де
ља труд но ће. На ро ђе ње здра вог но
во ро ђен че та ути чу раз ли чи ти фак
то ри, они ко ји ути чу пре труд но ће, и 

фак то ри ко ји ути чу то
ком тра ја ња труд но ће. 
Здра ви сти ло ви жи во та 
труд ни це и ње ног парт
не ра, као и са вре ме ни 
при ступ во ђе ња труд
но ће, мо гу у зна чај ној 
ме ри по зи тив но ути ца
ти на здра вље де те та. 

Фак то ри ко ји мо гу пре 
са ме труд но ће ути ца ти 
на здра вље де те та су: 

– На след ни фак то ри код оба ро
ди те ља за ко је да нас по сто је ве о ма 
ефи ка сне ме то де ис пи ти ва ња, а ко
ји, пак, мо гу ути ца ти на сам ток труд

но ће и здра вље но во ро ђен че та.
– Ста рост ро ди те ља пред ста вља 

зна ча јан фак тор на стан ка, то ка 
труд но ће, по ро ђа ја и ис хо да, али и 
здра вља тек ро ђе ног де те та . 

На и ме, по зна то је да фер тил на 
спо соб ност же не опа да по сле 30 
го ди не жи во та,са зна чај ним па дом 
на кон 35 го ди на. То се од но си, ка ко 
на на ста нак труд но ће при род ним 
пу тем, та ко и на на ста нак труд но
ће аси сти ра ним ре про дук тив ним 
тех ни ка ма.

Исто та ко, про це нат хро мо зом ских 
ано ма ли ја у ди рект ној је про пор ци
ји са го ди на ма труд ни це и по ве ћа ва 

Утицај животне доби 
партнера на здравље 

потомства
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се не ко ли ко пу та у раз ма ку од са мо 
пет го ди на у по ре ђе њу 30. са 35. го
ди ном жи во та (Down: 1: 1000 пре ма 
1:250). Тај од нос је мно го ве ћи на кон 
35. го ди не и у 40. го ди ни из но си 1:69, 
а у 45. го ди ни 1:19, за Down syndro
me, док је за ане у пло и ди је тај број 
дво стру ко ве ћи. Ин ци ден ца хро мо
зом ских ано ма ли ја је зна чај но ви
ша код мул ти плих труд но ћа.

По ве ћан мор би ди тет и мор та ли
тет мај ки се уоча ва код ста ри јих 
труд ни ца на ро чи то у слу ча ју пр
вих труд но ћа у по ро ђа ју.

Уло га му шког парт не ра у ли те
ра ту ри је ма ње за сту пље на. Пре
по ру ка је не ких ауто ра да се код 
му шкар ца ста ри јих од 45. го ди не 
ста ро сти труд ни ци ура ди ра на ам
ни о цен те за.До ступ на са зна ња го
во ре да са го ди на ма опа да сте пен 
фер ти ли те та и по ве ћа ва мо гућ ност 
кон ге ни тал них ано ма ли ја.

Стил жи во та и на ви ке зна чај но 
ути чу на ток, и ис ход труд но ће, а 
ти ме и на здра вље но во ро ђен че та.

Са ве ту је се да се ис ко ри сти пе
ри од пре за че ћа за сти ца ње од ре
ђе не фи зич ке кон ди ци је. У ве ћи ни 
слу ча је ва труд но ћа не ће зна чи ти 

од у ста ја ње од уоби ча је не фи зич
ке ак тив но сти. Ре дов не ве жбе мо
гу олак ша ти ва ре ње, спре чи ти оп
сти па ци ју, по бољ ша ти цир ку ла ци ју, 
ди са ње, ми шић ни то нус и ела стич
ност ко же. Труд ни ца тре ба да зна 
да је при ли ком фи зич ке ак тив но
сти ве о ма ва жно др жа ти се прин
ци па уме ре но сти. Ова ко сте че но 
оп ште до бро ста ње олак ша ће ће, ка
ко труд но ћу, та ко и по ро ђај, и ин
ди рект но ути ца ти на здра вље но
во ро ђен че та.

То ком труд но ће ва жно је при др
жа ва ти се пра ви ла здра ве ис хра
не.Тре ба из бе га ва ти хра ну бо га ту 
ма сти ма и ше ће ри ма. Аде кват ном 
при прем мом хра не, из бе га ва њем 
си ро вог ме са, нео пра ног во ћа и по
вр ћа, спре ча ва се по тен ци јал но уно
ше ње ин фек тив них аге на са, као што 
су тоxоплаз моза, ли сте ри ја и др.

На ви ке у ис хра ни мо гу де ло ва
ти и на ток труд но ће и на на ста
нак не са мо не у год но сти у труд но
ћи (умор, ју тар ња муч ни на, гр че ви 
у но га ма, оп сти па ци ја и сл.), већ и 
ком пли ка ци је као што су ане ми ја, 
пре е кламп си ја, као и пре вре ме ни 
по ро ђај, пре ма ла и пре ве ли ка те

жи на но во ро ђен че та. Ра зно ли ка ис
хра на за до во ља ва по треб не ко ли
чи не свих нео п ход них са сто ја ка.

Код труд ни ца ко је ин тен зив но пу
ше то ком труд но ће че шће се ја вља
ју кр ва ре ња у ра ној труд но ћи као и 
спон та ни по ба ча ји, по ре ме ћај пла
цент ног кр во то ка ко ји узро ку је за о
ста так у ра сту бе бе. Код ових труд
ни ца де ца има ју дво стру ко ве ћи 
број смет њи са ди са њем и уче ста
ли ја је из не над на смрт но во ро ђен
че та. По зна то је да у на шој сре ди ни 
37 од сто труд ни ца пу ши.

На осно ву ли те ра ту ре ал ко хол је 
ва жан фак тор ри зи ка у на стан ку 
пре на тал них оште ће ња де те та. Ал
ко хол без ика квих про бле ма про
ла зи пла цент ну ба ри је ру и ула зи у 
крв фе ту са. С об зи ром на не до вољ
ну ен зим ску ак тив ност је тре фе ту са 
у сми слу раз град ње ал ко хо ла и са
свим ма ла ко ли чи на оста је у кр ви 
де те та два до три пу та ду же не го у 
кр ви мај ке, где као ће лиј ски ток син 
иза зи ва смет ње у ра сту, а са дру ге 
стра не ано ма ли је у раз вит ку. Ал ко
хол се не пре по ру чу је труд ни ца ма 
ни у ма лим ко ли чи на ма то ком чи
та ве труд но ће.
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На сли чан на чин де лу ју и опој не 
дро ге, при че му се ко ка ин сма тра 
те ра то ге ном, јер ути че на раз ли чи
те ано ма ли је уро ге ни тал ног трак та, 
хе ро ин за ви сни це нај че шће има ју 
не при ме ре ни по раст те ле сне те жи
не и по ја ву пре е кламп си је, а зна ча
јан про блем је и ало и му ни за ци ја. 

То ком труд но ће се на ме ће по
тре ба за из бе га ва њем раз ли чи тих 
ток сич них и опа сних ма те ри ја из 
жи вот не и рад не сре ди не. На ро чи
то обра ти ти па жњу на упо тре бу хе
миј ских сред ста ва ко ја се ко ри сте у 
до ма ћин ству.

Као по се бан со ци јал ни про блем 
из дво ји ли смо на си ље у по ро ди ци, 
што мо же ути ца ти на ток и ис ход 
труд но ће. Од из у зет ног зна ча ја је 
по др шка парт не ра, по ро ди це али 
и љу ди из рад не и жи вот не сре ди
не то ком труд но ће, по ро ђа ја и пост
по ро ђај ном пе ри о ду .

СА ВРЕ МЕ НО 
ВО ЂЕ ЊЕ ТРУД НО ЋЕ

При ме на са вре ме них про то ко ла у 
во ђе њу труд но ће ко ја под ра зу ме ва 
ре дов не кон тро ле, у сми слу ла бо ра

то риј ских, ул тра звуч них, и кли нич
ких ис пи ти ва ња, по ве ћа ва шан су за 
ра ђа ње здра вог де те та. Прак са је да 
се труд но ћа кон тро ли ше нај ма ње 
јед ном ме сеч но, док се у по след њем 
три ме стру кон тро ле оба вља ју на 15 
од но сно се дам да на. 

У ком пли ко ва ним труд но ћа ма 
кон тро ле су че шће, а ис пи ти ва ња 
оп се жни ја. Пре ма по да ци ма из ли
те ра ту ре 15 од сто труд но ћа су ри зич
не и зах те ва ју по се бан трет ман.

Са вре ме на ме ди цин ска са зна
ња и про це ду ре омо гу ћа ва ју бла
го вре ме ну ди јаг но сти ку, али и ле
че ње раз ли чи тих по ре ме ћа ја то ком 
труд но ће.

Па жљи во во ђе ње по ро ђа ја, уз при
ме ну ак ту ел них ме то да пра ће ња и 
пред у зи ма ње аде кват них ме ра и по
сту па ка, сма њу ју про це нат по ро ђај
них тра у ма код но во ро ђен че та .

ЗА КЉУ ЧАК:

Три гру пе фак то ра су пре суд не за 
ра ђа ње здра вог по том ства.

1.  Труд но ћа и ра ђа ње у пе ри о ду 
од 20 до 30 го ди на

2.  Пра вил на ис хра на, од го ва ра ју
ћа фи зич ка ак тив ност, из бе га
ва ње пу ше ња, ал ко хо ла и опој
них сред ста ва то ком труд но ће, 
здра ва рад на и жи вот на сре ди
на, по др шка парт не ра и по ро
ди це

3.  Са вре мен ме ди цин ски трет ман 
и не га пре, у то ку труд но ће, у 
вре ме по ро ђа ја и по сле ње га

Бла го вре ме но пла ни ра ње по ро
ди це, при др жа ва ње здра вих сти ло
ва жи во та од стра не труд ни це, као 
и аде кват но пра ће ње то ка труд но
ће и по ро ђа ја од стра не ги не ко ло
га и ме ди цин ског осо бља су до ве ли 
до то га да труд но ћа ни ка да ни је би
ла та ко си гур на и да ни ка да ра ни
је бе бе ни су има ле то ли ко из гле да 
да се ро де жи ве и здра ве.

По след њих де це ни ја по сто ји зна
ча јан тренд од ла га ња ра ђа ња у ка
сни јој жи вот ној до би. То ути че на 
по ве ћа ње мор би ди те та и мор та ли
те та мај ки и но во ро ђен ча ди.

Ва жно је да се на ве де не чи ње ни
це у мно гој ве ћој ме ри ис ти чу и ко
ри сте у еду ка ци ји мла дих ге не ра
ци ја. //
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ГАК народни Фронт

Г
о то во да не ма кон тро верз ни је те ме ко ја је кра
јем про шлог и то ком овог ве ка то ли ко уз бур ка
ла јав ност, би ло струч ну, би ло оп шту, као што је 
кон тра цеп ци ја.

То је ве ро ват но због то га што је кон тра цеп ци ја, од 
са мог стар та сма тра на ме то дом ко јом се спре ча ва на
ста ја ње по том ства, ти ме ути че на на та ли тет, али и на 
ре про дук тив но здра вље по пу ла ци је. Исто та ко, са ма те
ма кон тра цеп ци је но си са со бом раз ли чи те аспек те ко
ји су до при не ли да не ви ди мо и по тен ци јал но до бре 
стра не ко је, не са мо да не мо ра ју би ти опо зит ре про
дук тив ном здра вљу, већ је мо же мо ко ри сти ти и у ци
љу уна пре ђе ња.

Аспек ти ко је са др жи по јам кон тра цеп ци ја су:

• Ме ди цин ски аспект 
• Прав ни (суд ско ме ди цин ски) аспект 
• Мо рал ни аспект 
• Етич ки аспект 
• Вер ски аспект 

Го то во да не ме зе мље, сре ди не, где кон тра цеп ци ја ни
је под ста кла раз ли чи те мо рал не, етич ке, вер ске, кул ту
ро ло шке де ба те. Тек по след њих го ди на са вре ме на кон
тра цеп ци ја по сма тра се са дру гог аспек та и све ви ше 
про фе си о на ла ца, али и гра ђа на уоп ште, са гле да ва и 
дру гу, до бру стра ну.

Са стро го ме ди цин ског аспек та, са ма кон тра цеп ци
ја мо же би ти у слу жби очу ва ња ре про дук тив ног здра
вља кроз:

• ЕДУ КА ЦИ ЈУ МЛА ДИХ

•  СПРЕ ЧА ВА ЊЕ ШИ РЕ ЊА ПОЛ НО 
ПРЕ НО СИ ВИХ БО ЛЕ СТИ

•  УТИ ЦАЈ КОМ ПЛИ КА ЦИ ЈА ПРЕ КИ ДА 
ТРУД НО ЋЕ НА РЕ ПРО ДУК ТИВ НО ЗДРА ВЉЕ

•  ПЛА НИ РА ЊЕ РА ЂА ЊА У ОП ТИ МАЛ НОЈ 
ЖИ ВОТ НОЈ ДО БИ

Има ју ћи у ви ду да се у пр ви сек су ал ни од нос кре
ће до ста ра но,

  же не му шкар ци 

13–14. година 15,3%  27,6%

14–15. година 36 %  32.4%

16. година 48,7 %  39%

на ме ће се по тре ба за еду ка ци јом мла дих, и то еду ка
ци јом кроз уста но ве и др жав ни сyстем. Ко ре ни еду ка
ци је, у вре ме ка да су ме ди ји отво ре ни, ка да се сву где 
пот пу но отво ре но го во ри о сек су, си гур но су у са мој по
ро ди ци, у ко јој се пр во на ме ће по тре ба да се до ста ра
но, у од но су на ра ни је го ди не, раз го ва ра о те ма ма ко
је су до са да би ле та бу.

Има ју ћи у ви ду да при том пр вом од но су ма ло де вој
чи ца и де ча ка раз ми шља о то ме да тре ба спре чи ти не 
са мо труд но ћу, већ и сек су ал но пре но си ве бо ле сти, да 
ма ло њих раз ми шља о про бле ми ма ко је ни си труд но
ћа ра не жи вот не до би, ако и о ком пли ка ци ја ма ар те
фи ци јал ног пре ки да труд но ће нео п ход но је еду ка ци
ју спро во ди ти у:

• По ро ди ци 
• Пред школ ској и школ ској сре ди ни 
• За јед ни ци 
• Спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма 

Са ма еду ка ци ја би тре ба ло да са др жи сти ца ње основ
них зна ња о сек су ал ном вас пи та њу, о ме то да ма кон тра
цеп ци је не са мо у ци љу спре ча ва ња не же ље них труд но
ћа већ и у пре вен ци ји сек су ал но пре но си вих бо ле сти, као 
и о би о ло шки нај бо љем пе ри о ду жи во та за ра ђа ње.

Спре ча ва ње ши ре ња сек су ал но пре но си вих бо ле сти 
је је дан од им пе ра ти ва свих стра те ги ја за очу ва ње и по
бољ ша ње ре про дук тив ног здра вља. Сек су ал но пре но
си ве бо ле сти по ве ћа ва ју мор та ли тет и мор би ди тет. Оне 
су по зна ти ко фак тор у на стан ку пре ма лиг них и ма лиг
них бо ле сти. Оне ути чу на ин фер ти ли тет и зна ча јан су 
фак тор у очу ва њу ре про дук тив ног здра вља.

У вре ме шту рих и не пре ци зних по да та ка, а ка да зна
мо у прак си да го но ре је и да ље има, пре вен ци ја се на
ме ће као јед но од нај моћ ни јих оруж ја. Исто ва жи и за 
си фи лис, ефек ти чи јег не пре по зна ва ња и не ле че ња су 
по зна ти и оп штој по пу ла ци ји.

континуирАнА медицинскА едукАцијА >>                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Улога и место 
контрацепције у очувању 

репродуктивног 
здравља
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О ХИВ/АИДСу се по след њих де це ни ја до ста при ча, 
али тренд по ра ста и да ље по сто ји са ја сним ути ца јем на 
ре про дук тив но здра вље чи та ве свет ске по пу ла ци је. 

По себ но је за ни мљи ва по след њих го ди на Chlamydia 
trac ho ma tis, као узроч ник раз ли чи тих об ли ка и сте пе
на за па ље ња ре про дук тив них ор га на и же не и му шкар
ца, али и као из роч ник ин фер ти ли те та па ро ва. Сма тра 
се да да нас са мо у Сједињеним америчким државама 
има око 2,8 ми ли о на слу ча је ва. Упра во због то га CDC 
пре по ру чу је го ди шњи скри нинг свих же на мла ђих од 
25 го ди на, као и ста ри јих уко ли ко по сто је фак то ри ри
зи ка. Сто па ин ци ден це у Ср би ји на 100.000 ста нов ни
ка је 15,3 (2011. год).

Сву где у све ту се ста вља на гла сак на пре вен ци ји пол
но пре но си вих бо ле сти са по зна тим про то ко лом ко ји је 
дао CDC ко ји се са сто ји од сле де ћих ко ра ка:

– Еду ка ци ја (ка ко се ши ре, као се мо же мо за шти ти
ти, као се ле че…)

– Ап сти нен ци ја (уз др жва ње од сек су ал них од но са и 
да ље оста је као зна ча јан ко рак у спре ча ва њу ши ре ња 
СТД)

– Вак ци на ци ја (ХПВ, ХБВ)
– Обо стра на мо но га ми ја (30 од сто же на то ком жи во

та, 23,6 од сто му шка ра ца)
– Сма ње ње бро ја сек су ал них парт не ра

Нај зна чај ни је ме то де кон тра цеп ци је ко је се мо гу 
ко ри сти ти као до бро оруж је у ци љу пре вен ци је пол
но пре но си вих бо ле сти су ба ри јер не ме то де и то: му
шки кон дом, жен ски кон дом, ди ја фраг ма (у ком би на
ци ји са бак те ри цид ним, ви ро цид ним и ми ко цид ним 
кре ма ма.)

По зна то је да је ар те фи ци јал ни пре кид труд но ће нај
ло ши ји и нај не при ме ре ни ји на чин кон тра цеп ци је ко
ји се и да ље ма сов но ко ри сти ка ко у не раз ви је ним и 
сред ње раз ви је ним зен ља ма, та ко и у нај ра зви је ни јим 
зе мља ма све та. По зна то је ка кав ути цај ком пли ка ци
је та кве ин тер ве ци је мо гу има ти на ре о про дук тив но и 
здра вље уоп ште. Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“, у 2011. 
го ди ни оба вље но је 21.154 пре ки да труд но ће, ме ђу тим, 
сма тра се да је тај број мно го стру ко ве ћи због ве ли ког 
бро ја не е ви ден ти ра ња пре ки да труд но ћа, по себ но у не

ким при ват ним уста но ва ма. У на шој зе мљи ар те фи ци
јал ни пре кид труд но ће пред ви ђен је за ко ном до 10. не
де ље ста ро сти труд но ће.

Ком пли ка ци је пре ки да труд но ће по де ље су у три ка
те го ри је и то на

1. Не по сред не 
– Кр ва ре ње (1/1000 пре ки да)
–  По вре де ва ги не, цер вик са (10/1000), и ма те ри це 

(4/1000 пре ки да)
– Ком пли ка ци је ане сте зи је (1/ 100 000 ма јор)

2. Ра не ком пли ка ци је
– Кр ва ре ње
– Ин фек ци је
– Пси хич ки про бле ми

3. Ка сне ком пли ка ци је
– Пел вич на ин фла ма тор на бо лест
– Екс то пич не труд но ће
– ИН ФЕР ТИ ЛИ ТЕТ

Пре ма ис пи ти ва њу спро ве де ном 2009. го ди не на ГАК 
На род ни фронт 41,1 од сто же на не ко ри сти ни ка кву кон
тра цеп ци ју то ком од но са, док 56,5 од сто ко ри сти не ку 
од ме то да. Од тог бро ја 58,5  88,2 од сто са мо по вре ме
но ко ри сти не ку од ме то да док са мо 11,8 од сто ко ри сти 
кон тра цеп ци ју ре дов но.

Има ју ћи све то у ви ду, до бро бит са вре ме них, и аде
кват но ода бра них и при ме ње них кон тра цеп тив них ме
то да био би:

– Ути цај на свест мла дих
– Спре ча ва ње ши ре ња пол но пре но си вих бо ле сти
–  Сма ње ње бро ја ар те фи ци јал них пре ки да труд но ћа 

и њи хо вих ком пли ка ци ја
– Сма ње ње сто пе ин фер ти ли те та
–  Пла ни ра ње труд но ћа у оп ти мал ној жи вот ној до би 

за ра ђа ње (од 20. до 30. го ди не жи во та)

Кон тра цеп ци ја у 21. ве ку мо же да бу де ме тод за уна
пре ђе ње ре про дук тив ног здра вља и по ве ћа ња сто пе на
та ли те та. //

континуирАнА медицинскА едукАцијА >>                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Пише: др Злат ко Спа сић

С
та нов ни штво у све ту бе ле жи 
не пре кид ни по раст број но
сти. У 19. ве ку, на све ту је би
ло око ми ли јар ду љу ди, по

сле Дру гог свет ског ра та тај број је 
био дво стру ко ве ћи, да би нас да
нас на пла не ти би ло ви ше од се дам 
ми ли јар ди. 

У Ср би ји је кре та ње бро ја ста нов
ни ка из гле да ло дру га чи је. Пред Бер
лин ски кон грес 1874. го ди не, Ср би
ја је има ла 1.353.890 ста нов ни ка, а 
по сле осло бо ђе ња ве ћег де ла ју го и
сточ не Ср би је од Ту ра ка (по чет ком 
20. ве ка) око 2.500.000 љу ди. Иако је 
у Пр вом свет ском ра ту Ср би ја из гу
би ла 1.250.000 љу ди (28 од сто ста нов
ни штва), на кон ње га у Ср би ји жи ви 
4.800.000 љу ди  због при са је ди ње
ња Вој во ди не (1.500.000 љу ди) и Ко
со ва и Ме то хи је (900.000 љу ди). Пред 
Дру ги свет ски рат у Ср би ји је жи ве
ло 6.500.000 љу ди, а на кон ње га тај 
број је по но во до стиг нут тек 1948. го
ди не. По чет ком 70их го ди на у Ср
би ји је жи ве ло 7,2 ми ли о на љу ди, 
да би мак си мум до сти гао 90их го
ди на 20. ве ка – 7,8 ми ли о на. Да нас 
Ср би ја (без Ко со ва и Ме то хи је) има 
7.120.666 ста нов ни ка, а број ста нов
ни ка се из ме ђу два по след ња по пи
са сма њио за 377.355 (пет од сто). 

Уко ли ко се на ста ви ова кав де мо
граф ски тренд, пре ма нај оп ти ми
стич ни јим про це на ма 2050. го ди не 
Ср би ја ће има ти око шест ми ли о на 

ста нов ни ка (ко ли ко је има ла по сле 
Дру гог свет ског ра та), а као на род 
ће мо не ста ти за 250 го ди на. У по
след њих 50 го ди на у Ср би ји се не 
ра ђа до вољ но де це ни за про сту ре
про дук ци ју ста нов ни штва, од но сно 
про сту за ме ну ге не ра ци ја. Број до
ма ћин ста ва је 2.497.187 (та ко ђе сма
њен), а про сеч но до ма ћин ство бро
ји 2,2 чла на (по прет ход ном по пи су 
2,5). Нај ве ћи де мо граф ски пад је у 
ју жној и ис точ ној Ср би ји. 

Ста нов ни штво Ср би је јед но је 
од нај ста ри јих по пу ла ци ја у све
ту. Про сеч на ста рост ста нов ни
штва 41,4 го ди не, а би о ло шки тип 
ста нов ни штва је ре гре си ван. Про
сеч ни жи вот ни век је 71,4 го ди на 

за му шкар це и 76,6 го ди на за же не. 
Удео ста рих љу ди у по пу ла ци ји је 
17 од сто, а удео мла дих 12 од сто. Од 
435.491 до ма ћин ства у Ср би ји, сва ко 
пе то је ста рач ко и са мач ко. Узро ци 
по ве ћа ња ста ре ња ста нов ни штва 
су: 1. пад фер ти ли те та и ње го во ду
го го ди шње за др жа ва ње на ни ском 
ни воу; 2. ни зак на та ли тет; 3. ви сок 
мор та ли тет; 4. ми гра ци је. 

Гу сти на ста нов ни штва је 92–96 
ста нов ни ка на ки ло ме тар ква драт
ни, а из ра же на је уну тра шња ми

гра ци ја ка ве ли ким ур ба ним цен
три ма (Бе о град, Но ви Сад и Ниш), 
док се „пе ри фе риј ске обла сти“ др
жа ве по ла ко пра зне. Нај ин тен зив
ни је се пра зне се о ска на се ља и у 
на ред них 25 го ди на не ста ће че твр
ти на се ла у Ср би ји, а нај че шће од
ла зе мла ди љу ди, ста ро сти од 25. до 
34. го ди не. Ка да не ма мла дих – не
ма ни по том ства, па се та ко у по
след њих 10 го ди на, у 500 се о ских 
на се ља ни је ро ди ло ни јед но де те. 
Ру рал ни про стор се га си и де мо
граф ски и при вред но.

Оте жа ва ју ћи фак тор пред ста вља 
чи ње ни ца да се ова кав де мо граф
ски раз вој де ша ва у вре ме ду бо ке 
еко ном ске кри зе. Ова ква кри за под

ра зу ме ва ви со ку сто пу не за по сле
но сти.

Ова ква еко ном ска си ту а ци ја ути
че зна чај но на ме ха нич ка, али и на 
при род на кре та ња ста нов ни штва. 
Обе вр сте кре та ња ста нов ни штва ће 
би ти при ка за не у на став ку тек ста.

Ми гра ци је (ме ха нич ка кре та ња 
ста нов ни штва)

На број ста нов ни ка ути чу са мо 
спо ља шња еми гра ци ја и ими гра ци
ја. Спо ља шња еми гра ци ја (тзв. „ин
ди ка тор без на ђа“), пре ма по пи су из 

МО ЖЕ ЛИ СЕ ПРО МЕ НИ ТИ НЕ ГА ТИВ НИ 
ДЕ МО ГРАФ СКИ ТРЕНД? 

Де мо граф ска си ту а ци ја 
у Ср би ји и при род ни 

при ра штај
СТА НОВ НИ ШТВО СР БИ ЈЕ ЈЕД НО ЈЕ ОД НАЈ СТА РИ ЈИХ 

ПО ПУ ЛА ЦИ ЈА У СВЕ ТУ: ПРО СЕЧ НА СТА РОСТ ЈЕ 41,4 ГО ДИ НЕ, 
А БИ О ЛО ШКИ ТИП СТА НОВ НИ ШТВА ЈЕ РЕ ГРЕ СИ ВАН

>>> Уко ли ко се на ста ви ова кав де мо граф ски тренд, 
пре ма нај оп ти ми стич ни јим про це на ма 2050. го ди не 
Ср би ја ће има ти око шест ми ли о на ста нов ни ка, 
а као на род ће мо не ста ти за 250 го ди на <<<



68 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013 СЕПТЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 69

континуирАнА медицинскА едукАцијА >>                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2011. го ди не, бро ји 455.095 гра ђа на 
(без ли ца ал бан ске и бо шњач ке на
ци о нал но сти). Спо ља шња ими гра
ци ја из но си 300.000 љу ди (из не
ка да шњих ре пу бли ка СФРЈ) и 1.850 
из оста лих зе ма ља све та. Ср би ја је 
тра ди ци о нал но зе мља еми гра ци је, 
а од 2008. до 2010. го ди не из Ср би
је је го ди шње од ла зи ло 15.000 љу ди. 
Еми гран ти су углав ном љу ди ста
ро сти од 20 до 40 го ди на, од но сно 
део ста нов ни штва са мак си мал ном 
рад ном и ре про дук тив ном спо соб
но шћу, а до ми ни ра ста нов ни штво 
са ис то ка и ју га Ср би је. То су кра је
ви ко ји се пра зне, а де по пу ла ци ја је 
по сле ди ца: ни ског жи вот ног стан
дар да, ви со ких це на, не за по сле но
сти и ни ског ква ли те та жи во та уоп
ште. Де мо граф ски пра зан про стор 
по пу ни ће ими гран ти (углав ном са 
про сто ра Ко со ва и Ме то хи је и из 
Ази је). То ће из ме ни ти по сто је ћи 
по пу ла ци о ни са став у Ср би ји.

ПРИ РОД НА КРЕ ТА ЊА 
СТА НОВ НИ ШТВА:

1.  На та ли тет (број жи во ро ђе не де це 
на 1000 ста нов ни ка за го ди ну да
на) је у опа да њу – са 9,6 на хи ља ду 
ста нов ни ка у 2006, на 9,4 на хи ља
ду ста нов ни ка у 2010. го ди ни. На
та ли тет ис под 12/1000 ста нов ни ка 
се сма тра не по вољ ним.

2.  Фер ти ли тет, плод ност ста нов
ни штва (број ро ђе не де це на 
1.000 фер тил них же на тј. од 15. 
до 49. го ди не, за го ди ну да на) у 
Ср би ји је 1,4. Ефек тив ни фер ти
ли тет се до би ја ако се ра чу на ју 
са мо жи во ро ђе на де ца. Брач ни 
фер ти ли тет (број де це по брач
ном па ру на 1.000 па ро ва за го
ди ну да на је 0,8.

3.  Мор ти на та ли тет (број мр тво ро
ђе не на 1.000 ро ђе не де це за го
ди ну да на) је те шко упо ре див, 
због раз ли чи тих кри те ри ју ма 
за мр тво ро ђе ност. Код нас (као 
и у све ту) 75 од сто мр тво ро ђе
не де це је пре вре ме но ро ђе но 
(pre ma tu ru si). 

4.  Мор та ли тет (број умр лих на 
1.000 ста нов ни ка за го ди ну да
на) у Ср би ји је 14,2 на хи ља ду. 
Пре ци зни је по дат ке да ју спе
ци фич не сто пе мор та ли те та  
у од но су на узрок смр ти (бо ле
сти или ста ња ко ја су нај че шћи 
узрок смр ти) и у од но су на би о
ло шка обе леж ја (нај зна чај ни ји: 
ма тер нал ноаку шер ски и мор
та ли тет одој ча ди). Пре ма узро

ку смр ти, ре до след узро ка је 
сле де ћи: кар ди о ва ску лар не бо
ле сти, ма лиг не нео пла зме, на
сил не смр ти. Ма тер нал ноаку
шер ски мор та ли тет (ин ди ка тор 
ква ли те та здрав стве не слу жбе 
у ве зи са ра ђа њем) у Ср би ји из
но си 13,85 на 100.000 жи во ро ђе
не де це, што у прак си из но си 
од шест до де вет умр лих по ро
ди ља на 67.000 по ро ђа ја. Мор
та ли тет одој ча ди (ин ди ка тор 
ква ли те та пе ди ја триј ске слу
жбе, по себ но нео на то ло шке) у 
Ср би ји је сма њен од 6,7/1.000 у 
2010, на 6,3/1.000 у 2011. го ди ни. 

5.  При род ни при ра штај (од нос 
раз ли ке бро ја жи во ро ђе не де

це и бро ја умр лих на хил ја ду 
ста нов ни ка у јед ној го ди ни) у 
Ср би ји је не га ти ван и из но си 
5,2/1000. То пред ста вља сма
ње ње бро ја ста нов ни ка, јер је у 
Ср би ји број умр лих за 35.000 ве
ћи од бро ја жи во ро ђе них.

6.  Ви тал ни ин декс (број жи во ро
ђе них на 100 умр лих пао је са 69 
у 2006, на 66,2 у 2010. го ди ни.

7.  Нуп ци ја ли тет (број скло пље них 
бра ко ва на 1.000 ста нов ни ка у 
јед ној го ди ни) у Ср би ји из но си 
5,21/1000. Број скло пље них бра ко
ва је у опа да њу, а про сеч на ста
рост при сту па њу у брак је 32,5 
го ди на (му шкар ци) и 28,8 го ди на 
(же не). Ван брач но ро ђе не де це је 
22,8 од сто, а же не ван бра ка ро де 
нај че шће са мо јед но де те.

8.  Ди вор ци ја ли тет (број раз ве де
них бра ко ва на 1.000 ста нов ни
ка у јед ној го ди ни) у Ср би ји је 
1,16/1.000 ста нов ни ка, од но сно 
222,07 на 1.000 скло пље них бра
ко ва). Про сеч на ста рост при раз
во ду је 40–41 го ди на (му шкар
ци) и 37–38 го ди на (же не).

Оп шти циљ одр жи вог де мо граф
ског раз во ја у Ре пу бли ци Ср би ји је 
ста ци о нар но ста нов ни штво (ста
нов ни штво у ко ме ће све ге не ра
ци је би ти при бли жно исте број
но сти). За очу ва ње и евен ту ал ни 
по раст бро ја ста нов ни ка у Ср би
ји у на ред них 50 го ди на, по раст 
плод но сти је нео п хо дан, али не и 
до во љан услов. Мно го зна чај ни
ју ком по нен ту пред ста вља спољ
на ими гра ци ја. Ком би на ци ја ових 
две ју ком по нен ти да ла би нај бо љи 
де мо граф ски учи нак, а на ци о нал
ни са став би се нај ма ње из ме нио 
ка да би ими гран те чи ни ли љу ди, 
ко ји су прет ход но еми гри ра ли из 
Ср би је (по врат ни ци).

Ре пу бли ка Ср би ја по ку ша ла је да 
на ђе од го вор на те ку ђа де мо граф
ска кре та ња, па је у окви ру по пу ла
ци о не по ли ти ке 2008. го ди не усво је
на Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња. 
Ме ђу тим, у прак си се спро во де са
мо две ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке 
др жа ве у овој обла сти: ро ди тељ ски 
до да так и пу на на док на да за ра де 
за по сле ној мај ци за вре ме по ро
диљ ског од су ства у тра ја њу од го
ди ну да на (уз ак ци је ло кал них са
мо у пра ва „Труд но ћом до по сла“). 
Зна чај на уло га ме ђу тим, на ме ње
на је здрав стве ној слу жби.

Из во ри по да та ка:– Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку– Цен тар за де
мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти
ту та дру штве них на у ка– Ин сти тут 
за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је 
„Ми лан Јо ва но вић Ба тут“– Ле кар
ска ко мо ра Ср би је– Збор ник ра до ва 
56. ги не ко ло шкоаку шер ске не де
ље СЛД– Пу бли ка ци је и ча со пи си: 
„Де мо граф ски пре глед“, „Ста нов
ни штво“, „Фи ло зо фи ја и дру штво“, 
„Гла сник ге о граф ског дру штва“. //



70 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013

континуирАнА медицинскА едукАцијА >>                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Глав ни узро ци ло ше де мо граф ске си ту а ци је у Ср би
ји су:

– Не га ти ван ми гра ци о ни сал до
– Де по пу ла ци ја
–  Ин тен зив но ста ре ње ста нов ни штва
– Ни зак фер ти ли тет
– Ви сок мор та ли тет
– Ни зак при род ни при ра штај

Ова ко де фи ни са не узро ке ка рак те ри ше ме ђу соб на 
усло вље ност и по ве за ност, као и са би ра ње (си нер ги зам) 
у ис по ља ва њу штет них ути ца ја на де мо граф ску си ту а
ци ју. За то и пред лог ак ци је за пре ва зи ла же ње мо ра да 
пред ста вља удру же но и по ве за но де ло ва ње др жа ве и 
здрав стве не слу жбе.

При том ци ље ве мо же мо свр ста ти у три сме ра: по том
ство, зна ње и рад, а за ду же ња за њи хо во оства ре ње ја
сно де фи ни са ти и по де ли ти. При том се мо ра ју узе ти у 
об зир пре све га оте жа ва ју ћи и оне мо гу ћа ва ју ћи фак то
ри, чи ји ути цај тре ба не у тра ли са ти или зна чај но ума
њи ти у по чет ном де лу ак тив но сти.

ОТЕ ЖА ВА ЈУ ЋИ 
ФАК ТО РИ

1.  Не га ти ван ути цај на фер ти ли тет има не за до во ља
ва ју ћи нуп ци ја ли тет (брач ност), ко ји се ре а ли зу је 
у ре ла тив но ка сном жи вот ном до бу:

– у 2012.го ди ни у Ср би ји је би ло 1.634.692 же не у фер
тил ном до бу (од 15 до 49 го ди на), али ре ал но је то са мо 
око 1.000.000 же на – оне ко је су у оп ти мал ном до бу за 
ра ђа ње (од 20 до 36 го ди на)

– јед на че твр ти на ста нов ни ка ста ри јих од 15 го ди на 
ни је у бра ку, а пе ти на же на је не у да та

– про сек го ди на при сту па њу у брак је 30 го ди на
– у ста ро сној гру пи од 30 до 35 го ди на, тре ћи на му

шка ра ца је нео же ње на, а 17,5 од сто же на је не у да то.

2. Не га ти ван ути цај на при род ни при ра штај има не
за до во ља ва ју ћи со ци јал ни ам би јент:

– ви со ка сто па не за по сле но сти (ви ше од 25 од сто)
– ме сеч ни при ход до ма ћин ства у 2010. г. је био 438 

евра и од та да је у стал ном па ду
– 57 од сто мла дих љу ди (од 25 до 34 го ди не), од но сно 

сва ки дру ги мла ди чо век у Ср би ји, жи ви код ро ди те

ља, а сва ки тре ћи од њих не оства ру је ни ка кав при ход. 
Жи вот са ро ди те љи ма је дан је од глав них узро ка ка
сног сту па ња у брак, а (пре ма ис ку стви ма прав ни ка и 
пси хо ло га) и во де ћи узрок раз во да бра ка

– 97.000 љу ди хра ни се у на род ним ку хи ња ма, ме ђу 
ко ји ма и 9.840 де це. Ве ћи на де це у Ср би ји жи ви у не
ма шти ни и не а де кват ним усло ви ма за раст и раз вој 
(по да ци UNI CEFa)

– по сто ји со ци јал на не си гур ност и не при пре мље ност 
љу ди на но ва пра ви ла жи во та и ра да (ли бе рал ни, од
но сно тзв. „ди вљи ка пи та ли зам“).

– Све то узро ку је емо тив ну кри зу, осе ћај стра ха и ства
ра усло ве за ма ни пу ла ци ју стра хом. Пре ма ан ке ти ли
ста „Блиц“, до ми ни ра страх од бо ле сти (55,3 од сто) – 
услед не по ве ре ња у здрав стве ни си стем (66,8 од сто), 
страх од кри зе и си ро ма штва (23,1 од сто), и страх за бу
дућ ност по том ства (80 од сто).

3. Не ја сно де фи ни са ни ци ље ви, за да ци и ме ре де мо
граф ске по ли ти ке

– По сто ји ко ли зи ја де мо граф ског ин те ре са др жа ве 
и ин ди ви ду ал ног ин те ре са, ба зи ра ног на те о ри ји по
што ва ња људ ских пра ва. Не спо ји ва је по ли ти ка пла ни
ра ња по ро ди це (ба зи ра не на не при ко сно ве ном пра ву 
по је дин ца да сло бод но од лу чу је о ра ђа њу, бро ју де це и 
раз ма ку из ме ђу ра ђа ња) и де мо граф ска по тре ба др жа
ве да во ди ак тив ну по пу ла ци о ну по ли ти ку (што под
ра зу ме ва ин тер вен ци ју др жа ве у при ват ној сфе ри бра
ка и по ро ди це). 

4. Ста ре ње и еко ном ска еми гра ци ја у окви ру са ме 
здрав стве не слу жбе, ко ја ће вр ло бр зо усло ви ти не до
ста так ка дра и оне мо гу ћи ти из бор ти ма иза бра них ле
ка ра, ко ји је и за мно го раз ви је ни је зе мље не за ми слив 
лук суз.

ОНЕ МО ГУ ЋА ВА ЈУ ЋИ 
ФАК ТО РИ

1. Ако хо ли зам
– У Ср би ји има 360.000 ал ко хо ли ча ра (пет од сто ста

нов ни ка или 15 од сто за по сле них). Сто ти ну љу ди го ди
шње умре од по сле ди ца ал ко хо ли зма, а 50од сто уби
ста ва се по чи ни у ал ко хо ли са ном ста њу. Од укуп ног 
бро ја ле че них ал ко хо ли ча ра по ло ви ну чи не мла ди (уз
ра ста од 25 до 30г).

Ана ли за 
де мо граф ске си ту а ци је 

у Ср би ји и пред ло зи 
за пре ва зи ла же ње
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2. Зло у по тре ба оста лих пси хо ак тив них суп стан ци 
(нар ко ма ни ја)

– Про це њу је се да у Ср би ји има 80.000 до 100.000 нар
ко ма на (по не ким про це на ма и до 150.000), ко је снаб
де ва око 70 нар кобан ди. Број умр лих од кон зу ми ра ња 
ПАС (ди рект но или ин ди рект на) кре ће се до 100 ли ца 
го ди шње. Про сеч на ста рост но во ре ги стро ва ног нар ко
ма на је 30 го ди на, а у тре нут ку смр ти 35 го ди на.

3. Тра у ма ти зам
– Сто па мор та ли те та од тра у ма ти зма у Ср би ји је 110–

120/100 000, а 30 од сто њих су љу ди од 15 до 45 го ди на. 
Струк ту ра по вре ђи ва ња је: 43 од сто са мо у би ства (1.500 
љу ди), 23 од сто са о бра ћај ни тра у ма ти зам (150оро де
це), 15 од сто оста ле по вре де.

4. Ин ва ли ди тет
– У Ср би ји 10 од сто ста нов ни штва чи не ин ва лид на 

ли ца (660.000), ко ја су прак тич но ис кљу че на из ре про
дук ци је (те шко на ла зе парт не ре су прот ног по ла, а још 
те же по сао, та ко да ни су у ста њу да из др жа ва ју се бе, а 
још ма ње по ро ди цу).

5. Хро нич на обо ље ња и ток сич на оште ће ња здра
вља

– У Ср би ји око 500 000 љу ди бо лу је од He pa ti ti sa B и C, 
али са мо 20 од сто њих зна да је бо ле сно.

– По сто ји из ло же ност ста нов ни штва штет ном деј ству 
ма те ри ја из на ше зе мље и оних ко је сти жу из окол них 
др жа ва, а ко је де лу ју: ток сич но, ге но ток сич но (му та ге
но), те ра то ге но и кан це ро ге но.

ПО ДЕ ЛА ЗА ДУ ЖЕ ЊА 
У ДРУ ШТВУ

За по сти за ње де мо граф ског ци ља, ко ји пред ста вља 
тзв. ста ци о нар но ста нов ни штво, од но сно за ме ну ге не
ра ци ја под јед на ко број ним, нео п ход на је ја сна по де ла 
за ду же ња на ни воу др жа ве. Др жа ва мо ра да обез бе ди: 
опра вак при вре де и фи нан сиј ску кон со ли да ци ју (као 
нео п хо дан пред у слов за спре ча ва ње еми гра ци је), спро
во ђе ње ис прав не де мо граф ске по ли ти ке (са под сти ца
њем ра ђа ња и бри гом о де ци), до бар си стем обра зо ва
ња (тре нут но че твр ти на ста нов ни штва је не пи сме на 
или има са мо основ ну шко лу), до бро опре мље ну и об
у че ну здрав стве ну слу жбу. 

До бар по че так све о бу хват не ак ци је тре ба да бу де 
про ме на са да шње пер цеп ци је жи вот ног успе ха и уло
ге по ро ди це. На и ме, са да шња пер цеп ци ја успе ха под
ра зу ме ва но вац или ве ли ку ма те ри јал ну имо ви ну као 
сред ство за обез бе ђи ва ње за до вољ ства и ком фо ра, при 
че му се де ца ви де као смет ња то ме, од но сно до жи вља
ва ју се као еко ном ско оп те ре ће ње, а не као за до вољ
ство. Из ме на ова кве пер цеп ци је и уло ге по ро ди це мо
ра да по ста не кључ ни фак тор уну тра шње по ли ти ке, 
без об зи ра на по ли тич ку оп ци ју. Да би се то оства ри
ло, она мо ра да по ста не оба ве зни еле мент вас пи та ња 
и обра зо ва ња, као и де ло ва ња ма сов них ме ди ја. При
ступ мо ра да бу де не на ме тљив (кроз раз не фор ме за ба
ве и умет но сти) и се лек ти ван (од стра њи ва ње са др жа
ја ко ји но се по гре шну по ру ку). Кључ ни са др жај тре ба 
да бу де све о бу хват на ин фор ма ци ја о вред но сти ма по

том ства и по ро дич ног жи во та, ко ја тре ба да за ме ни 
ак ту ел ну гло ри фи ка ци ју се бич но сти, ин ди ви ду а ли
зма и хе до ни зма.

По се бан зна чај у из ме ни пер цеп ци је успе ха у же
ље ном прав цу има еду ка ци ја, ко ја тре ба да обез бе ди 
про мо ци ју очу ва ња здра вља и усва ја ње здра вог на чи
на жи во та. Пре све га код де це и мла дих тре ба вр ши
ти по пу ла ри за ци ју по је ди нач не естет ске и фи зич ке 
при влач но сти, ко је су по сле ди ца здра вог на чи на ис
хра не и фи зич ке ак тив но сти. Исто вре ме но је нео п ход
на не на ме тљи ва и стал на не га тив на про па ган да (зло)
упо тре бе штет них (ток сич них и пси хо ак тив них су па
стан ци), уз ја сно по ве зи ва ње њи хо вог ко ри шће ња са 
оште ће њи ма здра вља. Дру ги део по ру ке тре ба да пред
ста вља про мо ци ја здра ве сек су ал но сти и по тре ба очу
ва ња ре про дук тив ног здра вља. Она под ра зу ме ва пра
вил но и бла го вре ме но ин фор ми са ње и еду ка ци ју де це 
и мла дих (од по чет ка пу бер те та и то ком адо ле сцен
ци је) о за до во ља ва њу сек су ал ног на го на на би о ло шки 
оправ дан на чин – кроз хе те ро сек су ал ни од нос, уз за
шти ту ре про дук тив ног здра вља (спре ча ва ње не же ље
них труд но ћа и ши ре ња пол но пре но си вих бо ле сти). 
Дру ге вр сте сек су ал ног од но са, као и хо мо сек су ал ност 
(ко је је не мо гу ће за бра ни ти), не тре ба про па ги ра ти као 
вид тзв. сек су ал них сло бо да, ни ти им до де љи ва ти ме
диј ску па жњу.

УЛО ГА ЗДРАВ СТВЕ НЕ
СЛУ ЖБЕ

За пре ва зи ла же ње ак ту ел не де мо граф ске си ту а ци
је, по ве ћа ње бро ја по ро ђа ја је нео п ход но, али има од
ло же но деј ство због: 

– сма ње ног бро ја же на спо соб них за ра ђа ње, та ко да 
ни бр зо и зна чај но по ве ћа ње бро ја по ро ђа ја не зна чи 
исто вре ме но и по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка

– но во ро ђе на де ца ће свој рад ни и ре про дук тив ни 
учи нак мо ћи да ис по ље тек на кон 20 и ви ше го ди на.

Кључ ни фак то ри на ко је тре ба ути ца ти су: ар те фи ци
јел ни абор ту си као ме тод пла ни ра ња број но сти по ро
ди це, ши ре ње пол но пре но си вих бо ле сти, брач ни сте
ри ли тет, ме та бо лич ки по ре ме ћа ји и ма сов не не за ра зне 
бо ле сти, ко је су по сле ди ца не пра вил не ис хра не, хе ми
за ци ја по љо при вре де и ути цај ге нет ски мо ди фи ко ва
не хра не. Нео п ход на је еду ка ци ја ра ди про ме не ре про
дук тив ног по на ша ња.

Здрав стве на слу жба мо ра да обез бе ди да у ре про дук
ци ји уче ству је мак си ма лан број ста нов ни ка са очу
ва ном спо соб но шћу за ви ше стру ко до би ја ње по том
ства. 498 ги не ко ло га у 158 до мо ва здра вља и око 700 у 
ста ци о нар ној здрав стве ној за шти ти (од укуп но 1759), 
као и 60 нео на то ло га за то мо ра ју да обез бе де усло ве 
за по во љан пе ри на тал ни ис ход: над зо ром над здра
вљем труд ни це, струч но из ве де ним по ро ђа јем у аде
кват но опре мље ној слу жби, уз пра те ћу до бро опре
мље ну и до бро об у че ну нео на то ло шку слу жбу. Ка ко 
се број ком пли ка ци ја у труд но ћи по ве ћао на 35,3 од
сто, а број па то ло шких ста ња на 30 од сто, нео п хо дан 
је пот пу ни об у хват труд ни ца здрав стве ном за шти том, 
над зо ром и не гом. 
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При мар ни ни во здрав стве не за шти те же на тре ба за
др жа ти у свим до мо ви ма здра вља и же на ма обез бе
ди ти: 

1.  аде кват ну пре кон цеп ци о ну при пре му (кон тро ла 
оп штег здрав стве ног ста ња и ре гу ла ци ја те ле сне 
те жи не, скри нинг на ма лиг ни тет, от кри ва ње и ле
че ње цер ви ци ти са, пре ме ди ка ци ја фол ном ки се
ли ном, кон такт са ге нет ским са ве то ва ли штем код 
от кри ве ног ри зи ка за хро мо зом ске и ге нет ске ано
ма ли је), 

2.  над зор над труд но ћом (на ста вак кон тро ле оп штег 
здрав стве ног ста ња, од ре ђи ва ње крв не гру пе и пра
ће ње Rh не по ду дар но сти, ул тра звуч но пра ће ње 
раз во ја пло да и скри нинг на ано ма ли је  уз оба ве
зни Дабл тест, от кри ва ње труд но ћа са по ве ћа ним 
ри зи ком, њи хо во пра ће ње и пра во вре ме но збри ња
ва ње на од го ва ра ју ћем ни воу здрав стве не за шти
те – уз спре ча ва ње пре ма ту ри те та и пси хо фи зич
ка при пре ма за по ро ђај)

3.  над зор на кон по ро ђа ја (укљу чи ва ње па тро на жне 
слу жбе од мах на кон на пу шта ња по ро ди ли шта, кон
тро ла у пр вој не де љи по сле по ро ђа ја и пла ни ра ње 
опо рав ка, ги не ко ло шку кон тро лу по ро ди ље шест 
не де ља и шест ме се ци на кон по ро ђа ја).

Ста ци о нар на здрав стве на за шти та же на (се кун дар ни 
и тер ци јар ни ни во) спро во ди се у 76 по ро ди ли шта (шест 
на Ко со ву иМе то хи ји) раз ли чи тог сте пе на ка дров ске и 
ма те ри јал не опре мље но сти. До бро ма те ри јал но опре
мље ним по ро ди ли штем мо же се сма тра ти оно ко је има 

обез бе ђен мо ни то ринг по ро ди ље (UZ и CTG апа рат), ко је 
има по себ ну опе ра ци о ну са лу за цар ске ре зо ве, два ре
а ни ма ци о на сто ла за но вор ђен чад (по је дан у опе ра ци
о ној са ли и по ро ди ли шту) и по тре бан број ин ку ба то ра 
за бе бе. Не до вољ но аку шер ско ис ку ство и ве шти на су 
узрок ло ших кли нич ких про це на (што да је ви сок сте
пен ас фик тич них оште ће ња де це) или стра хом од њих 
(што је узрок не ра ци о нал но ви со ког бро ја цар ских ре
зо ва). Оп ти мал но кли нич ко ис ку ство и ква ли тет ра да 
има ју ле ка ри у по ро ди ли шти ма са око 2.000 по ро ђа ја 
го ди шње. Аку ше ри и осо бље, ко ји ра де у по ро ди ли шту 
са ма ње од 500 по ро ђа ја го ди шње, не ма ју до вољ но рад
ног ис ку ства и по тре бан сте пен ве шти не, што се мо ра 
на док на ди ти кон ти ну и ра ном еду ка ци јом. Не га тив на 
ка дров ска се лек ци ја, ко мер ци ја ли за ци ја, страх од од
го вор но сти и уту же ња (70 од сто свих уту же ња), до дат
но ком пли ку ју рад у по ро ди ли шту. Ма тер нал ни мор
та ли тет у Ср би ји је 13,85/100 000 по ро ђа ја, па је за јед но 
са САД и Бе ло ру си јом на 41. ме сту у све ту. Глав ни узро
ци смр ти су: кр ва ре ње, ПИХ и сеп са.

По се бан про блем (у здрав стве ном и фи нан сиј ском 
сми слу) пред ста вља ју пре вре ме но ро ђе на де ца. Њи хо во 
ле че ње и не га је 10 пу та ску пље не го ма тур не, уз ви сок 
сте пен ка сни је ин ва лид но сти. По сле ди це би би ла ма ње 
ако се на пра ве струч ни ти мо ви аку ше ра и нео на то ло га, 
од но сно по бољ ша кон ти ну и ра на еду ка ци ја из пе ри на
то ло ги је, као обла сти ко ја по ве зу је ове две спе ци јал но
сти. Ка ко пре ма ту ру си чи не 75 од сто смрт но сти одој
ча ди, њи хо вом збри ња ва њу мо ра се по све ти ти по себ на 
па жња. Сто па пе ри на тал ног мор та ли те та у Ср би ји је 
9,1–9,4/1000, док је у ЕУ 5,6/1000. 80 од сто пе ри на тал не 
смрт но сти чи не пре ма ту ру си, а во де ћи узро ци уми ра
ња су: ас фик си ја 34,5 од сто (углав ном РДС – у па ду) и 
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кон ге ни тал не ано ма ли је (у по ра сту). На ци о нал ни циљ 
је пе ри на тал ни мор та ли тет ис под 6,5/1000 ро ђе ња. 

Узро ци ре ла тив но ви со ког пе ри на тал ног мор та ли те
та код нас су: ве ли ки број пре вре ме но ро ђе не де це, не
а де ква тан тран спорт но во ро ђен ча ди, ло ша ор га ни за
ци ја слу жбе за пе ри на тал ну за шти ту (не ус кла ђе ност 
те ри то ри јал ног рас по ре да оде ље ња за нео на тал ну ин
тен зив ну не гу са по тре ба ма по ро ди ли шта – у од но су 
на број по ро ђа ја), из о ста нак нај са вре ме ни јих ме то да 
ле че ња. Сма ње ње пе ри на тал не смрт но сти код нас се 
мо же по сти ћи са вре ме ном те ри то ри јал ном ор га ни за
ци јом ле че ња и не ге бо ле сног но во ро ђен че та, што под
ра зу ме ва про гре сив ну тро сте пе ну не гу: основ но збри
ња ва ње, спе ци ја ли зо ва но збри ња ва ње и нео на тал на 
ин тен зив на не га и те ра пи ја, уз пра во вре мен и аде ква
тан тран спорт (ко ји се под ра зу ме ва). Сто па нео на тал
ног мор та ли те та са др жа на је де лом и у пе ри на тал ном 
мор та ли те ту јер се (по по да ци ма СЗО) од 25 до 50 од
сто нео на тал них смр ти де си у пр ва 24 са та по ро ђе њу. 
Нај че шћи узрок је опет пре ма ту ри тет, за тим сле де ас
фик си ја, РДС, ин тра кра ни јал но кр ва ре ње (узро ко ва но 
ас фик си јом) и нео на тал на сеп са.

Сто па мор та ли те та адо ле сце на та је у Ср би ји ви со ка 
(32,28/100 000), а код мла ди ћа је 2,5 пу та ве ћа не го код 
де во ја ка. Узро ци су нај че шће по вре де, тро ва ња, па ма
лиг не бо ле сти, а оно што је по себ но зна чај но је чи ње
ни ца да је Три че твр ти не тих смр ти би ло мо гу ће пре
ве ни ра ти. Мор та ли тет мла дих је 74/100 00 за му шкар це 
и 36/100 000 за же не, а нај че шћи узрок је тра у ма ти зам. 
Ви сок је сте пен по на ша ња са здрав стве ним ри зи ком, 
зло у по тре ба ПАС, а 13 од сто де во ја ка уз ра ста од 20 до 
25 го ди на је има ло је дан до два абор ту са, док све га 50 
од сто њих по се ћу је ги не ко ло га.

Сма ње ње укуп не смрт но сти са мо од ла же про блем са 
ак ту ел ном де мо граф ском сли ком Ср би је. Иако од хро
нич них не за ра зних бо ле сти и ма лиг ни те та љу ди код 
нас нај ви ше уми ру, као и у све ту – они у Ср би ји уми ру 
ра ни је (као мла ди и сре до веч ни љу ди). Пра ву ме ру за 
по бољ ша ње де мо граф ске си ту а ци је пред ста вља сма ње
ње смрт но сти де це и љу ди у фер тил ном до бу жи во та 
(пре све га адо ле сцен ти и мла ди). Прак тич но то зна чи 
да тре ба ели ми ни са ти основ не узро ке смр ти код мла
дих (тра у ма ти зам – углав ном са о бра ћај ни и ток си ко
ма ни је) и сре до веч них љу ди (кар дио и це ре бро ва ску
лар не бо ле сти и ма лиг ни тет).

По сто ји уза јам ност де ло ва ња при род ног при ра шта
ја и раз во ја здрав стве не слу жбе. По врат ни ути цај сма
ње ња при род ног при ра шта ја и ста ре ња ста нов ни штва 
огле да се у: 

– сма ње њу рад но спо соб ног ста нов ни штва
– сма ње њу при хо да и по ве ћа њу рас го да РФ ЗО, као и 

здрав стве не слу жбе
– нео п ход но сти дру га чи је струк ту ре и ор га ни за ци је 

здрав стве не слу жбе
– нео п ход но сти про ме на у обра зо ва њу и еду ка ци ји 

здрав стве них рад ни ка

По де мо граф ским пи та њи ма над ле жни су: Ми ни
стар ство здра вља и Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње 
и со ци јал ну по ли ти ку. Стра те шка до ку мен та на ни воу 
Вла де су де фи ни са на, а про грам за здрав ство де фи ни
сан и Уред бом Вла де Ср би је о на ци о нал ном про гра му 
за шти те же на, де це и омла ди не. Здрав стве ни са вет Ср

би је је раз ма трао здрав стве ни аспект ни ског при род
ног при ра шта ја у Ср би ји и пред ло жио сле де ће ак ци о
не при о ри те те:

ПРИ О РИ ТЕТ НИ
ЗА ДА ЦИ ДР ЖА ВЕ

– Сма њи ва ње еми гра ци је кроз еко ном ску ста би ли за
ци ју, рав но мер ни ји еко ном ски раз вој и по ве ћа но за по
шља ва ње мла дих

– Про ме на дру штве не пер цеп ци је жи вот ног успе ха 
и про мо ци ја по ро ди це

– Сма ње ње еко ном ске це не ро ди тељ ства
– Спре ча ва ње са о бра ћај ног тра у ма ти зма, су зби ја ње 

на сил нич ког по на ша ња и зло у по тре бе ПАС
– От кла ња ње узро ка и сма њи ва ње ин ва лид но сти
– Ор ган ска про из вод ња хра не и за по шља ва ње у тој 

обла сти
При о ри те ти здрав стве не слу жбе
– Сма ње ње смрт но сти мла дих и адо ле сце на та (по

себ но же на у фер тил ном пе ри о ду)
– Очу ва ње и уна пре ђе ње ре про дук тив ног здра вља 

мла дих и адо ле сце на та (пре вас ход но жен ског по ла), уз 
очу ва ње њи хо вог фер ти ли те та (сма ње њем бро ја абор
ту са и пре вен ци јом ППБ)

– Са вре мен над зор над труд но ћом са об у хва том труд
ни ца од нај ма ње 85 од сто у пр вом три ме стру и ра ним 
от кри ва њем ри зич них труд но ћа, ко је тре ба пра во вре
ме но упу ти ти на ви ши ни во здрав стве не за шти те. По
себ ну па жњу у окви ру над зо ра над труд но ћом зах те ва 
ра но от кри ва ње хро мо зо мо па ти ја и уро ђе них ано ма
ли ја (УЗ пре глед и Дабл тест) и спре ча ва ње пре ма ту ри
те та (до ма ћа про из вод ња орал них об ли ка про ге сте ро
на зна чај но би по јев ти ни ла ле че ње у ци љу одр жа ва ња 
труд но ће).

– Сма ње ње пе ри на тал не и нео на тал не смрт но сти (ма
три јал но и ка дров ско опре ма ње нео на то ло шке слу жбе 
при по ро ди ли шти ма о без бе ђи ва ње од го ва ра ју ћег бро
ја спе ци јал но опре мље них во зи ла за тран спорт пре ма
ту ру са и жи вот но угро же них нео на ту са у спе ци ја ли зо
ва не здрав стве не уста но ве тер ци јер ног ни воа).

– Сма ње ње ма тер нал не смрт но сти (кроз ма те ри јал
но и ка дров ско опре ма ње ин тен зив не не ге при по ро
ди ли шти ма).

– Про мо ци ја здра ве ис хра не и здра вих сти ло ва жи
во та, уз очу ва ње мен тал ног здра вља (пре вен ци ја го ја
зно сти, де пре си је и упо тре бе ПАС).

– Пре вен ци ја кар ди о ва ску лар них и ма лиг них обо ље
ња, уз ор га ни зо ва ни скри нинг.

– По ве ћа на кон тро ла здрав стве не ис прав но сти хра
не и во де за пи ће.

др Злат ко Спа сић
Из во ри по да та ка:
– Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
– Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та 

дру штве них на у ка
– Ин сти тут за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је „Ми

лан Јо ва но вић  Ба тут“
– Ле кар ска ко мо ра Ср би је
– Збор ник ра до ва 56. ги не ко ло шкоаку шер ске не де

ље СЛД
– Пу бли ка ци је и ча со пи си: „Де мо граф ски пре глед“, 

„Ста нов ни штво“, „Фи ло зо фи ја и дру штво“, „Гла сник ге
о граф ског дру штва“. //
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О
кру гли сто на те му „Ка ко ре
ши ти јед но од го ру ћих пи та
ња срп ског здрав ства у овом 
тре нут ку“, за пра во про блем 

упу ћи ва ња па ци је на та на ле че ње 
у ино стран ство, одр жан је 14. ав
гу ста у ор га ни за ци ји Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 
Иако се дво ча сов на рас пра ва ни
је за вр ши ла за кључ ком по вољ ним 
по па ци јен те, убр зо се по ка за ло да 
је ефек та, ипак, би ло: не пу не две 
не де ље ка сни је усво јен је Пра вил
ник ко јим је пред ви ђе но про ши ре
ње пра ва оси гу ра ни ка на ле че ње у 
ино стран ству.

Да по ја сни мо: пре ма ре чи ма над
ле жних из Фон да и Ми ни стар ства 
здра вља, За кон о за бра ни дис кри
ми на ци је и од лу ка Устав ног су да не 
до зво ља ва ју из ме не ко је би омо гу
ћи ле де ци тран сплан та ци ју ор га
на у ино стран ству о тро шку др жа ве. 
Као је ди но ре ше ње они су на ве ли 
из ме ну за ко на.

Проф. др Сла ви ца Ђу кићДе ја
но вић, ми ни стар ка здра вља, ис та
кла је да За кон о дис кри ми на ци ји 
бра ни гру пи са ње по ме ди цин ским 
ди јаг но за ма, а да пра во на ле че ње 
мо ра би ти до ступ но сви ма. Пра вил
ник пре ма ко ме би се де ца до 18 го
ди на сла ла на тран сплан та ци ју ван 
зе мље, ни је у скла ду са тим за ко
ном. 

Она је на ја ви ла до ла зак струч ња
ка из Бе ча и Бер ли на ко ји у Ср би
ји тре ба да пре гле да ју здрав стве но 
нај у гро же ни је ма ли ша не, на кон че

га ће би ти до не та од лу ка о на чи ну 
и ме сту ле че ња.

Ми ни стар ка је ре кла да не сме ју 
би ти угро же не дру ге осе тљи ве ка те
го ри је ти ме то би се пра ви ли про
гра ми тран сплан та ци је ко ји ни су 
ре ал ни, већ тре ба да се „из ва га“ шта 
је мо гу ће учи ни ти, ко јим сред стви
ма рас по ла же мо и шта је нај ра ци
о нал ни је. 

Проф. др Мом чи ло Ба бић, ди рек
тор РФ ЗО ис та као да су из ме не Пра
вил ни ка о ле че њу у ино стран ству у 
су про то но сти и са од лу ком Устав
ног су да пре ма ко јој се да ва ње ле ка 
не мо же огра ни чи ти уз ра стом. Он је 
до дао да је на Скуп шти ни да усво ји 
из ме не про пи са, а да ће Фонд спро
во ди ти од лу ке Скуп шти не.

Бор ба за жи вот, 
не по ли ти ка

Пред сед ник Од бо ра Скуп шти не 
Ср би је за здрав ство Ду шан Ми ли
са вље вић, ме ђу тим, кри ти ко вао је 
Ми ни стар ство здра вља и РФ ЗО, јер 
су „пре кр ши ли обе ћа ње да ће др жа
ва пре у зе ти од го вор ност за ле че ње 
де це у ино стран ству“. Ини ци ја ти
ва ко ју је Од бор по кре нуо има, ка
ко је ре као, не ко ли ко ко ра ка: скла па
ње др жав ног уго во ра са кли ни ка ма 
у ино стран ству за тран сплан та ци ју, 
из ме на пра вил ни ка, сла ње на ших 
ле ка ра у ино стран ство на еду ка ци
ју и про па ган да о до нор ству ор га на.– 
Шта је по ру ка са овог да на шњег са
стан ка? Ја ни сам чуо по ру ку сем да 

др жа ва не ће при хва ти ти бри гу о ле
че њу те де це. Де ман туј те ме и ре ци те 
шта ће ма ла Ани та Ба лаж да ра ди? 
Њој су, не ме се ци, већ да ни у пи та њу, 
под се тио је Ми ли са вље вић. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, еко ном
ски па ра ме три не сме ју да се узи
ма ју у об зир кад се го во ри о ле че њу 
де це, ма ко ли ка да је шан са да им 
се про ду жи жи вот. Он је под се тио и 
да За кон о здрав стве ном оси гу ра њу 
про пи су је да, уко ли ко ле че ње ни је 
мо гу ће у Ср би ји, па ци јент тре ба да 
се упу ти та мо где је то мо гу ће. 

 Ово ни је по ли ти ка, не го бор ба за 
жи вот на ших ма ли ша на. У пра вил
ник тре ба да се уба ци са мо ре че
ни ца ко јом ће се ство ри ти основ да 
се на тран сплан та ци је упу ћу ју де
ца до 18 го ди на. Ово оду го вла че ње 
је за пра во ад ми ни стра тив на и по
ли тич ка игра, а це на мо же да бу де: 
још не ки из гу бљен жи вот.

Проф. др Дра ган Де лић, пред сед
ник Здрав стве ног са ве та Ср би је, 
оце нио је да, ако је Ср би ја пре 18 
го ди на у го то во не мо гу ћим усло ви
ма, успе ва ла да ре ши про блем, не
ма струч ног оправ да ња да се да нас 
не ра де тран сплан та ци је је тре.

Он је ре као да тре ба де фи ни са
ти вр сте тран сплан та ци ја ко је би 
се ов де ра ди ле, за тим где (тре ба да 
по сто ји је дан цен тар за тран сплан
та ци ју је тре за Ср би ју), де фи ни са ти 
тро шко ве, као и про то ко ле ко ји би 
би ли по што ва ни.  

Зла ти бор Лон чар, ди рек тор Ур
гент ног цен тра Ср би је, ре као је да 

СА ОКРУ ГЛОГ СТО ЛА О УПУ ЋИ ВА ЊУ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА 
НА ЛЕ ЧЕ ЊЕ У ИНО СТРАН СТВО

О ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈИ 
ИЗ УГЛА СТРУЧ ЊА КА 
И НАД ЛЕ ЖНИХ
// УПО ЗО РЕ ЊА СА СКУ ПА, ИПАК, УБР ЗА ЛА УСВА ЈА ЊЕ ПРА ВИЛ НИ КА //



74 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // СЕПТЕМБАР 2013 СЕПТЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 75

одјеци >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

је ста ње у ур гент ној ме ди ци ни и 
тран сплан та ци ји „огле да ло здрав
стве ног си сте ма“ и док се ста ње у 
тим обла сти ма не по пра ви, не ће мо 
мо ћи да иде мо да ље. За тран сплан
та ци ју је нај ва жни ји ен ту ти ја зам, а 
у ти му има од 30 до 50 љу ди. 

Си стем ско ре ша ва ње 
про бле ма

Он је ис та као да за ле че ње де
це, од но сно тран сплан та ци ју ор
га на код ма ли ша на, но вац не сме 
да бу де про блем. Лон чар је ре као 
да Уни вер зи тет ска де чи ја бол ни
ца у Тир шо вој и Ин сти тут за мај
ку и де те у овом тре нут ку при пре
ма ју нео п ход ну до ку мен та ци ју за 
нај у гро же ни ју де цу ко ју ће на ред
них сед ми ца у Бе о гра ду пре гле да
ти струч ња ци из ино стран ства. Они 
тре ба да до ђу, ви де и ка жу – шта је 
мо гу ће да се ура ди у на шим усло

ви ма, а шта не, где би то би ло из во
дљи во и по ко јој це ни.

Проф. др Ду шан Шће па но вић, 
пред сед ник Струч ног ти ма за уна
пре ђе ње тран сплан та ци је ор га на у 
Ср би ји, ко ји је и сам био под врг нут 
тран сплан та ци ји ср ца, 

Ре као је да је тај тим ура дио ела
бо рат са за кључ ком и мол бом да се 
кре не у си стем ско ре ша ва ње про
бле ма. Али, до дао је, ако не ма ор
га на, не ма ни тран сплан та ци је. Он 

је из ра зио сум њу да би тран сплан
та ци ја ср ца код де це мо гла да се ра
ди у Ср би ји, пре све га јер не ма ор
га на ко ји би би ли до ни ра ни. 

Шће па но вић је ука зао да је још 
2007/8 ну ђен тви нинг спо ра зум са 
јед ном аустриј ском кли ни ком, али 
се на то ни ко од над ле жних ни
је оба зи рао. Он је пред ло жио да се 
гра ђа ни за ко ном оба ве жу да се из
ја сне да ли су до но ри или не, или да 
се из ја сне да ће то уме сти њих на
кон њи хо ве смр ти ура ди ти чла но ви 
по ро ди це. – Јед ном да та са гла сност 
по ро ди це ви ше не мо же да се по
ву че. То пред ла же мо у за ко ну. Ако 

гра ђа ни та ко не ће, он да не ка уми
ру. Ја мо рам да бу дем вр ло груб, јер 
сам све то пре жи вео, ре као је Шће
па но вић. 

Шће па но вић је оце нио и да су 
го то во ни ка кви из гле ди Ср би је да 
уђе у члан ство Еуро тран сплан та и 
пред ло жио осни ва ње Ср би ја тран
сплан та. До са да, екс перт ски део је 
за вр шен: из не ти су де та љи, по чев 
од про ме не за ко на и ја сних кри те
ри ју ма за тран спла та ци ја ср ца, је
тре и бу бре га код де це и од ра слих. 
Али, ка ко је ре као, јав ност мо ра да 
схва ти да ту ва жи су ро ва се лек ци
ја, јер ор га на не ма до вољ но, по го
то во не за де цу.

Трансплантације срца и 
јетре рађене од 1994. до 1999.

Др Пе рић из Ин сти ту та за кар ди
о ва ску лар не бол се ти Де ди ње, под
се тио је да је у тој ку ћи тран сплан
та ци ја ср ца и је тре ра ђе на од 1995. 
до 1999, а у том пе ри о ду пре са ђе
но је 18 је три и се дам ср ца. Са мо 
је дан тран сплан ти ра ни па ци јент 
ни је напу стио бол ни цу, а про це нат 
пре жи вља ва ња био је 96 од сто. Све 
те за хва те Ин сти тут Де ди ње је фи
нан си рао из соп стве них сред ста ва. 
У ме ђу вре ме ну, кар ди о ва ску лар на 
па то ло ги ја је знат но по ра сла. Го ди
шње се оба ви око 2.000 кар ди о хи
рур шких и још то ли ко ве ли ких ва
ску лар них про це ду ра. Ако би се 
тран сплан та ци је по но во оба вља ле 
у тој ку ћи, оне не би сме ле да ути чу 
на ре дов ни рад. Са ста но ви шта овог 
кар ди о хи рур га, тран сплан та ци
ја ср ца је сред ње те шка про це ду ра, 
али је „те шко све оста ло“. Пе рић се 
за ло жио за си стем ско ре ше ње ко
јим тре ба да се све ре гу ли ше, осми
сли, и спро ве де у жи вот. 

Јо ван Ко шу тић, на чел ник Кар ди
о ло шке слу жбе Ин сти ту та за мај
ку и де те, пре ма бро ју ста нов ни
ка, у Ср би ји не би мо гло да се ра ди 
ви ше од три тран сплан та ци је ср
ца код де це го ди шње, што је не до
вољ но да би се по сти гао ква ли тет. 
Он је ука зао да се и не ке ве ли ке и 
ре но ми ра не кли ни ке у све ту на
ла зе пред за тва ра њем упра во због 
не рен та бил но сти и пре ма лог бро
ја за хва та.

На ску пу се чу ло и да је тран сплан
та ци о на ме ди ци на су ро ва, јер не по
сто ји еко ном ски ин те рес за др жа ву. 
По сле тран сплан та ци је ср ца пре жи
вља ва ње на кон го ди ну да на је 93 од
сто, на кон пет го ди на 75 до 80, на кон 
10 го ди на 60 до 65 од сто, а тек сва
ки че твр ти па ци јент са ту ђим ср цем 
пре жи ви 15 и ви ше го ди на. //

>>> За лечење деце, односно 
трансплантацију органа код 
малишана, новац не сме да 
буде проблем – речено је на 
округлом столу <<<

>>> Тим за унапређеље 
трансплантације урадио 
је елаборат са закључком 
да се крене у системско 
решавање проблема <<<
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У 
све ту сва ких се дам се кун ди јед на осо ба обо ли 
од де мен ци је. Нај че шћи об лик де мен ци је је Ал
цхај ме ро ва бо лест. Про це њу је се да од Ал цхај
ме ро ве бо ле сти у све ту бо лу је око 36 ми ли о на 

љу ди, а у Ср би ји око 200 хи ља да.
Струч ња ци ис ти чу да је Ал цхај ме ро ва бо лест те шка, 

де ге не ра тив на бо лест мо зга. Mанифестујесе, из ме ђу 
оста лог, гу бит ком ори јен та ци је у вре ме ну и про сто ру, 
на гла ше ним те шко ћа ма код пи са ња и чи та ња, ја вља се 

и не мо гућ ност кон тро ли са ња фи зи о ло шких по тре ба, а 
у ка сни јој фа зи раз вит ка бо ле сти, до ла зи и до сва ко
днев них ха лу ци на ци ја и пот пу ног гу бит ка ви ше мен
тал них функ ци ја.

Ал цхај ме ро ва бо лест је во де ћа бо лест ко ја по га ђа 
ста ри ју по пу ла ци ју у све ту (чи ни око по ло ви не свих 
де мен ци ја). Ста ти сти ка о бро ју обо ле лих по ста је за
стра шу ју ћа. Ка ко је да нас људ ски век про ду жен, у бу
дућ но сти се оче ку је на гли по раст обо ле лих, по го то во у 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ, 21. СЕПТЕМБАР

НАГЛИ ПОРАСТ 
ОБОЛЕЛИХ 
У БУДУЋНОСТИ

???????????????
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ПО НО ВО 
ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈА 

СР ЦА У СР БИ ЈИ
По сле па у зе ду ге 14 го ди на, у на шој зе мљи је, у Кли

нич ком цен тру Ср би је, ура ђе на тран сплан та ци ја ср ца. 
Па ци јент ко ји је до био но ву шан су за жи вот је Вла дан 
Ге ра си мо вић (52) из Ла за рев ца, ко ји је ср це до но ра до
био у но ћи из ме ђу 20. и 21. сеп тем бра. Пре ма ре чи ма ле
ка ра те уста но ве, по сто пе ра тив ни ток је за до во ља ва ју ћи, 
бо ле сник се до бро осе ћа и ни је при кљу чен на апа рат за 
ме ха нич ку вен ти ла ци ју. Под се ћа мо, шест тран сплан та
ци ја у Ср би ји ура ђе но је од 1995. до 1999. го ди не у Ин сти
ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Де ди ње у Бе о гра ду. 

БЕЧ КА КЛИ НИ КА 
ОТВА РА ВРА ТА ЗА 

СРП СКЕ ПА ЦИ ЈЕН ТЕ
Чу ве на АКХ кли ни ка у Бе чу спрем на је да са Ср би

јом пот пи ше спо ра зум ко ји би омо гу ћио тран сплан та
ци ју ср ца за обо ле лу де цу из Ср би је, на ја вио је аустриј
ски кар ди о хи рург, проф. др Ан дре ас Цу кер ман, ко ји је 
22. ав гу ста об и шао ма ле кар ди о ло шке бо ле сни ке у Ин
сти ту ту за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је и 
Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци у Тир шо вој. 

На кон фе рен ци ји за но ви на ре у Тир шо вој, аустриј
ски струч њак ре као је да тај Спо ра зум тре ба да пот пи
шу Ср би ја, АКХ кли ни ка и Еуро тран сплант, што ће омо
гу ћи ти да обо ле ла де ца из Ср би је, ко ји ма је нео п ход на 
тран сплан та ци ја ср ца, бу ду ста вље на на ли сту у Бе чу 
и тре ти ра на као и аустриј ски па ци јен ти. Це на њи хо вог 
ле че ња би ла би знат но ни жа не го што је са да. Цу кер ман 
је оце нио да ни јед но од бо ле сне де це ко ју је пре гле дао у 
Бе о гра ду не мо ра да бу де под врг ну то тран сплан та ци ји 
у ро ку од не ко ли ко не де ља. Он је ре као да су де ца до бро 
при пре мље на и да је ва жно да тран сплан та ци је бу ду 
ура ђе не у пра вом тре нут ку, ни пре ра но ни пре ка сно.

Цу кер ман је на гла сио да је наш ка дар кар ди о хи рур
га и кар ди о ло га пер фек тан, и до дао да тре ба да се до
го во ре ета пе – пре, за вре ме тран сплан та ци је и по сле, 
при че му пост тран сплан та ци о ни ток ва жно ор га ни зо
ва ти у Ср би ји. Од бу ду ћег Twin ning спо ра зу ма оче ку је 
се да омо гу ћи тран сплан та ци ју за ве ћи бро ја па ци је на
та, не го што са да Ср би ја мо же да оче ку је јер ни је чла
ни ца Еуро тран сплан та. 

Пре ма ре чи ма ми ни стар ке здра вља проф. др Сла ви це 
Ђу кић Де ја но вић, крај њи циљ је да се у здрав стве ном си
сте му Ср би је оспо со бе од го ва ра ју ћи ти мо ви за оба вља ње 
про це ду ра тран сплан та ци је ор га на. То не ће би ти мо гу
ће у крат ком ро ку, већ су у пи та њу го ди не, али је до да
ла да је охра бру ју ће то што аустриј ски струч њак сма тра 
да Ср би ја има до бре ка дро ве за та ко не што.– Сми сао са
рад ње је да нам кли ни ка АКХ у Бе чу по мог не и да, кроз 
уче шће на ших струч ња ка ко ји ће ра ди ти за јед но са Цу
кер ма ном, об у чи мо на ше ка дро ве, ре кла је ми ни стар ка, 
и до да ла да ће на ша зе мља, пот пи си ва њем спо ра зу ма 

зе мља ма у раз во ју. По пу ла ци ја у свим зе мља ма све та 
по ста је све ста ри ја, пред ви ђа се да ће се на сва ких 20 
го ди на број љу ди по го ђе них де мен ци јом удво стру чи
ти, и да ће до 2050. го ди не, од ове бо ле сти па ти ти чак 
115 ми ли о на љу ди.

По во дом Свет ског да на обе ле жа ва ња бор бе про тив 
Ал цхај ме ро ве бо ле сти, на Фе сти ва лу здра вља у До му 
омла ди не одр жа на је три би на „Жи ве ти са Ал цхај ме
ром“

Оку пље ним гра ђа ни ма и но ви на ри ма обра ти ли су се 
Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, не у роп си хи ја тар и ми ни
стар ка здра вља у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, пси хи ја тар 
доц. др Вла ди мир Ја нић, и Ду ши ца Ми лић, не го ва те
љи ца, ко ја је го ди на ма бри ну ла о па ци јен ту са Ал цхај
ме ро вом бо ле шћу.

Ми ни стар ка Ђу кић Де ја но вић одр жа ла је пре да ва ње 
на те му: „Со ци јал на и ме ди цин ска ди мен зи ја де мен ци
је: те рет на здрав стве ни си стем и дру штво уоп ште“

Она је ука за ла да је ста нов ни штво у Ср би ји ме ђу нај
ста ри јим на све ту, да су си ро ма штво и бо ле сти нај ра
спро стра ње ни је ме ђу ста ри ји ма, а усло ви ста но ва ња и 
струк ту ра по тро шње ло ши ји у по ре ђе њу са оста лом по
пу ла ци јом. До дат ни про блем, сма тра про фе сор ка Ђу
кић Де ја но вић, пред ста вља не а де кват на ди јаг но сти ка 
и не пре по зна ва ње Ал цхај ме ро ве бо ле сти, ко је до во ди 
до упо тре бе не а де кват них те ра пи ја и по гре шних ин
ди ка ци ја“. 

– Из у зет но ва жну уло гу има ју иза ба ни ле ка ри ко ји 
уз по моћ бр зих скри нинг те сто ва (GPCOG The Ge ne
ral Prac ti ti o ner as ses sment of Cog ni tion) мо гу ди јаг но
сти ко ва ти бо лест и упу ти ти па ци јен та пси хи ја тру или 
не у ро ло гу на да ља ис пи ти ва ња ко ји ће он да од ре ди
ти нај е фи ка сни ју те ра пи ју – ре кла је ми ни стар ка Ђу
кић Де ја но вић.

Го во ре ћи о си ту а ци ји у Ср би ји и пла но ви ма Ми ни
стар ства у ве зи бор бе са Ал цхај ме ро вом бо ле шћу, ми
ни стар ка је на по ме ну ла „да ће из ра да ба зе си сте ма ти
зо ва них по да та ка о обо ле ли ма убу ду ће би ти за да так 
ин сти ту ци ја јав ног здра вља, да ће про то ко ле и кли
нич ке пу те ве за ле че ње обо ле лих ура ди ти Ре пу блич
ка струч на ко ми си ја за не у ро ло шке бо ле сти, као и да 
оче ку је да РФ ЗО у сво јој над ле жно сти де фи ни ше фи
нан сиј ска сред ства за ди јаг но сти ку и те ра пи је обо ле
лих од Ал цхај ме ро ве бо ле сти“.

Пси хи ја тар доц. др Вла ди мир Ја њић на гла сио је ва
жност ра ног от кри ва ња бо ле сти и пра во вре ме ног упу
ћи ва ња код спе ци ја ли сте, а о то ме ка ко из гле да го ди на
ма бри ну ти о па ци јен ту ко ји има Ал цхај ме ро ву бо лест, 
на три би ни је го во ри ла не го ва те љи ца Ду ши ца Ми лић. 
Она је ис та кла да не го ва те љи но се нај ве ћи те рет јер 
бри ну о обо ле ли ма, али да, на жа лост, не ма ју по др шку 
си сте ма и да за свој рад ни су пла ће ни. Она је апе ло ва
ла на др жа ву да ви ше по мог не не го ва те љи ма јер по ред 
бри ге о обо ле ли ма, не го ва те љи да ју и нај ви ше ин фор
ма ци ја ле ка ри ма о ста њу па ци јен та и ак тив но уче ству
ју у ње го вом ле че њу.

За кљу чак свих уче сни ка три би не је сте да се у бор бу 
са де мен ци јом и Ал цха меј ро вом бо ле шћу мо ра ју укљу
чи ти не са мо здрав стве ни си стем, не го и др жа ва и дру
штво. Стра те ги ја, ко ју Ср би ја још не ма, тре ба ло би да 
об у хва ти по ди за ње све сти код ста нов ни штва, де стиг
ма ти за ци ју обо ле лих, ја ча ње при мар не пре вен ци је, и 
ле ги сла ти ву ко јом се ин сти ту ци је оба ве зу ју да по мог
ну обо ле ли ма. //
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са АКХ Кли ни ком у Бе чу, на пра ви ти „су штин ски ко рак 
ка члан ству у ор га ни за ци ји Еуро тран сплант“.

На АКХ кли ни ци го ди шње се ура ди од 45 до 50 тран
сплан та ци ја ср ца. Пре ма бро ју оба вље них тран сплан
та ци ја ср ца, та Кли ни ка је тре ћи цен тар у Евро пи и ме
ђу пр вих де сет у све ту. Ј. Т.

ИЗ МЕ НЕ 
ПРА ВИЛ НИ КА 
О ЛЕ ЧЕ ЊУ У 

ИНО СТРАН СТВУ
Вла да Ср би је усво ји ла je Пра вил ник Ре пу блич ког 

фон да за здрав стве но оси гу ра ње ко јим је пред ви ђе
но про ши ре ње пра ва оси гу ра ни ка на ле че ње у ино
стран ству. Пре ма ре чи ма ми ни стар ке здра вља проф. 
др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, Пра вил ник ће омо гу ћи
ти да тран сплан та ци је бу ду си стем ски уре ђе не, а да 
сви па ци јен ти има ју јед нак трет ман.

Уз бо љу фи нан сиј ску ди сци пли ну и пра вил ни ју ди
стри бу ци ју фи нан сиј ских сред ста ва, оче ку је се да бу де 
по кри ве но све што је тим Пра вил ни ком пред ви ђе но. – 
Не ма ста ро сне гра ни це, јер то би зна чи ло да кр ши мо 
етич ко пра ви ло и За кон о за шти ти од дис кри ми на ци је. 
Сви они ко ји има ју по тре бе да се ле че на на чин да им 
је тран сплан та ци ја је ди ни лек, од но сно је ди ни пут да 
одр же свој жи вот, би ће у ис тој по зи ци ји. Ка да су у пи та
њу де ца, нај ве ћи про блем је до на тор ство, об ја сни ла је 
Ђу кићДе ја но вић. Ми ни стар ка здра вља је до да ла да ће 
срп ски здрав стве ни си стем до би ти ре ги стар оних ко ји
ма је тран сплан та ци ја по треб на, али и да ће мо ра ти да 
се уло жи ви ше тру да да Ср би ја да бу де ин те ре сант ни ја 
за ор га ни за ци ју «Еуро тран сплант». – Мо ра ће мо мно го 
да ра ди мо и на по ди за њу све сти на ших гра ђа на о та ко
зва ној пре ћу та ној са гла сно сти за до на тор ство и ства ра
њу усло ва да за ко но дав но то ре ши мо на ко рек тан на
чин, ре кла је ми ни стар ка Ђу кићДе ја но вић.

ПРВА ОПЕРАЦИЈА 
ДАРТАВЕЛОВИМ 

ПРИСТУПОМ НА ВМА 
На Кли ни ци за груд ну хи рур ги ју Вој но ме ди цин ске 

ака де ми је из ве де на је опе ра ци ја кар ци но ма плућ ног 
вр ха „Pan co ast tu mor“ пред њим тран сцер ви кал ним 
при сту пом (Дар та ве лов при ступ) код па ци јент ки ње С. 
Н. (37 го ди на). Па ци јент ки ња се успе шно опо ра вља и 
ста бил ног је оп штег ста ња. 

Опе ра ци ја ту мо ра ло ка ли зо ва ног у ле вом плућ ном 
вр ху из ве де на је тран сцер ви кал ним пред њим при сту
пом ко ји укљу чу је пред њу то ра ко то ми ју кроз тре ћи 
ме ђу ре бар ни про стор, а ко ја се на ста вља пар ци јал ном 
стер но то ми јом на гор њу тре ћи ну груд не ко сти. На тај 
на чин мо гу ће је при сту пи ти ви тал ним ва ску лар ним 
и не у ро ге ним струк ту ра ма у груд ном ко шу ко је су вр

ло че сто за хва ће не ту мо ри ма ове ло ка ли за ци је што је 
је дан од глав них раз ло га због че га се ови ту мо ри вр ло 
че сто про гла ша ва ју хи рур шки не ре ши вим. Прог но за и 
пре жи вља ва ње код па ци је на та обо ле лих од кар ци но ма 
плу ћа ко ји за хва та ју плућ ни врх зна чај но је уна пре ђе
на у по след њих пет на ест го ди на од ка да је фран цу ски 
проф. др Фи лип Дар та вел (Phil li pe Dar ta vel le) мо ди фи
ко вао хи рур шки при ступ. 

Па ци јент ки ња је на кон ле че ња, ко је је за по че то хе
ми о те ра пи јом и зрач ном те ра пи јом чи ме је зна чај но 
сма ње на по чет на ту мор ска ма са, би ла под врг ну та опе
ра тив ном ле че њу ко јим је ту мор у пот пу но сти укло
њен. Ово је пр ви пут да је на ВМА ура ђе на опе ра ци ја 
овим при сту пом.

Хи ру шки тим чи ни ли су ма јор др Не бој ша Ма рић 
(груд ни хи рург), пот пу ков ник др Алек сан дар Ри ста но
вић (груд ни хи рург), пот пу ков ник доц. др Алек сан дар 
То мић (ва ску лар ни хи рург), ка пе тан др Ва ња Ко стов
ски (ле кар на спе ци ја ли за ци ји груд не хи рур ги је) и др 
Во ји сла ва Не шко вић (ане сте зи о лог).

Уво ђе ње овог при сту па свр ста ва Кли ни ку за груд ну 
хи рур ги ју ВМА у ма ли број свет ских кли ни ка где је мо
гу ће из ве сти опе ра ци ју овог ти па.

ПО НО ВО БЕС ПЛАТ НА 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА 

ДИ ЈА БЕ ТИ ЧА РА
Из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о ре ха би ли та

ци ји, свим обо ле лим од ди ја бе те са ста ри јим од 18 го
ди на ко ји су на те ра пи ји ин су ли ном, одо бре но је де
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ОТВО РЕ нА РЕ КОн СТРуК цИ јА 
АнЕ у РИ ЗМЕ
 
На Кли ни ци за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи рур ги ју 

ВМА успе шно је из вр ше на отво ре на ре кон струк ци ја то ра-
ко-аб до ми нал не ане у ри зме кра јем ју ла 2013. го ди не код па-
ци јен та Н. И, ста рог 49 го ди на. Ане у ри зма је на ста ла услед 
про ши ре ња аор те до ко је је до шло због пу ца ња де ла зи да 
аор те (Стен форд тип Б), а па ци јент је, због мо гућ но сти ис-
кр ва ре ња, био жи вот но угро жен. Из вр ше на ре кон струк ци-
ја аор те у ду жи ни од 40 цен ти ме та ра, у груд ном ко шу и тр-
бу ху. Хи рур шки тим, ко ји је из вео ову сло же ну опе ра ци ју у 
тра ја њу од осам са ти, пред во ди ли су ва ску лар ни хи рур зи 
пот пу ков ник доц. др Алек сан дар То мић и пот пу ков ник др 
Иван Мар ја но вић, ане сте зи о ло зи др Здрав ко Бр кан и др Јо-
ва на Об ра до вић, а за ван те ле сну цир ку ла ци ју био је за ду-
жен пер фу зер Зо ран Ко ма зец. Две не де ље на кон опе ра ци-
је па ци јент је от пу штен на кућ но ле че ње у до бром оп штем 
ста њу. Та ква вр ста ин тер вен ци је, ре кон струк ци ја хро нич не 
руп ту ре аор те, пр ви пут је из ве де на на ВМА, нај ви ше за хва-
љу ју ћи уса вр ша ва ња ле ка ра ВМА у Тек са шком ме ди цин-
ском цен тру (Te xas Me di cal Cen ter – TMC).
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се то днев но ле че ње у Спе ци јал ној бол ни ци Мер кур у 
Вр њач кој Ба њи, о тро шку Ре пу блич ког Фон да за здрав
стве но оси гу ра ње. 

Ре ха би ли та ци ја је про ду же на са пет на 10 да на, а ко
ри шће ње тог ви да ре ха би ли та ци је омо гу ће но је јед ном 
у че ти ри го ди не, а не јед ном у се дам, ка ко је прет ход
ним пра вил ни ком про пи са но. На ве де не про ме не сту
пи ле су на сна гу 1. ав гу ста. Сви па ци јен ти ко ји су у 2008. 
и пр вој по ло ви ни 2009.го ди не ко ри сти ли про ду же ну 
ре ха би ли та ци ју, већ са да има ју пра во на по нов ни до
ла зак. Бит но је да про ђе тач но че ти ри го ди не од за вр
шет ка прет ход ног бо рав ка ка ко би се то пра во по но
во оства ри ло.

Под се ћа мо, у Мер ку ру, На ци о нал ном еду ка тив ном 
цен тру за ди ја бе тес, спро во ди се ин ди ви ду ал на и груп
на еду ка ци ја обо ле лих од ди ја бе те са. Про грам об у хва та 
не са мо еду ка ци ју, већ и пра вил ну ис хра ну, до зи ра ну 
фи зич ку ак тив ност, ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог 
фак то ра, ла бо ра то риј ске ана ли зе, ди јаг но сти ку (ЕМНГ, 
ул тра звук, ен до ско пи ја...) нај са вре ме ни ју ме ди ка мент
ну те ра пи ју и ја ча ње мо ти ва ци је за про ме ном сти ла 
жи во та.

Пред ност та квог На ци о нал ног цен тра је сте у то ме што 
се еду ка ци ја, пре вен ци ја и ле че ње обо ле лих од ше ћер
не бо ле сти спро во де на јед ном ме сту, под сва ко днев
ном кон тро лом и уз тим ски рад ви ше од 40 ле ка ра раз
ли чи тих спе ци јал но сти и суб спе ци јал но сти. Ефек ти на 
по љу пре вен ци је ком пли ка ци ја до но се зна чај не уште
де здрав стве ној ка си.

Од 2008. го ди не до 2013. го ди не у Мер ку ру је ле че
но 41.678 осо ба. Скра ће ње про гра ма у 2012. го ди ни на 
пет да на има ло је за по сле ди цу сма ње но ин те ре со ва
ње обо ле лих за бањ ску ре ха би ли та ци ју. Про грам ре ха
би ли та ци је про шле го ди не ко ри сти ло је 4.231 па ци јент, 
што пред ста вља 56 од сто ма ње не го у 2011. ка да је би
ло 9.685 па ци је на та.

Ис тра жи ва ње у Ср би ји је по ка за ло да су тро шко ви 
ле че ња обо ле лих од ди ја бе те са са ком пли ка ци ја ма у 
2007. го ди ни би ли 11 пу та ве ћи, не го за ле че ње обо ле
лих без ком пли ка ци ја. РФ ЗО из два ја 3,5–4,0 ми ли јар
де ди на ра са мо за ле че ње ком пли ка ци ја.

БИ О ГРА ФИ ЈЕ 
1.538 ЛЕ КА РА НА 
ЈЕД НОМ МЕ СТУ

Лек си кон „По зна ти срп ски ле ка ри“, об ја вљен по во
дом 130 го ди на Срп ског ле кар ског дру штва, не дав но је 
до штам пан при ме ре но ин те ре со ва њу за овај ен ци кло
пе диј ски збор ник. „По зна ти спр ки ле ка ри“ пр во je све о
бу хват но де ло ове вр сте код нас об ја вље но са ци љем да 
пр вен стве но слу жи ме ђу соб ном упо зна ва њу и са рад
њи, али и као осно ва за да ље ис тра жи ва ње до при но са 
по је ди на ца раз во ју и афир ма ци ји про фе си је и сре ди
не у ко јој жи ве и ра де. 

У Лек си ко ну су об ја вље не лич не и про фе си о нал не би
о гра фи је 1.538 ле ка ра и сто ма то ло га ко ји су се у пе ри о ду 
од 18. до кра ја 20. ве ка ста ра ли о здра вљу на ро да и уна
пре ђи ва њу ме ди цин ских на у ка. У су шти ни, Лек си кон 

пре ко би о гра фи ја ука зу је на ка
рак те ри сти ке раз во ја срп ске ме
ди ци не, по ка зу је на чин и обим 
бри ге о на род ном здра вљу, ме
ди цин ској еду ка ци ји и на у ци, 
пру жа увид у сук це си ју здрав
стве них про бле ма, раз во ја ди
јаг но сти ке, оп ште ме ди ци не и 
ра сту ћег бро ја спе ци ја ли за ци
ја и суб спе ци ја ли за ци ја, уоча
ва ју се до при но си на ших ле ка
ра ко ји су сту ди ра ли и бо ра ви ли 
у ино стран ству и стра них ко ји 
су бо ра ви ли код нас, формe са

рад ње са све том, ви ди се раз вој на шег здрав стве ног за
ко но дав ства. 

Пре ма ме ђу на род но уста но вље ним кри те ри ју ми ма 
лек си ко гра фи је, про је кат је спро вео тим од 73 са рад ни ка, 
ко ји се ба ве на уч ноис тра жи вач ким ра дом. Пред го вор је 
на пи сао ака де мик Вла ди мир Ка њух. То ком при пре ма су 
кон сул то ва ни сви ме ди цин ски фа кул те ти у Ср би ји, по
што ва не њи хо ве су ге сти је, ко ри шће ни лич но по пу ње ни 
упит ни ци уче сни ка као и обим на ли те ра ту ра (76 би бли
о граф ских је ди ни ца). Лек си кон има 941 стра ни цу. 

По ред би о гра фи ја и фо то гра фи ја ле ка ра об ја вље ни 
су и зна чај ни фак си ми ли од ин те ре са за исто ри ју срп
ске ме ди ци не као што су: Срп ске но ви не од 19. ав гу
ста 1844, Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство (књи га 
I, 1874. го ди не), пла кат Пр вог кон гре са срп ских ле ка ра 
и при род ња ка из 1904. го ди не, гра фи кон о шко ло ва њу 
ме ди цин ских ка дро ва у Ср би ји од 1920. до 2004. го ди не, 
као и фак си мил пр вог пе ча та Срп ског ле кар ског дру
штва из 1872. го ди не. 

Књи га је при ре ђе на у окви ру про јек та Срп ска ен ци
кло пе ди ја 20. ве ка, ауто ра Ми ле не Ми ла но вић, ко ја је, 
пре овог, об ја ви ла лек си ко не „Ср би у све ту – ко је ко“ и 
„500 Ср ба ко ји су обе ле жи ли 20. век“.

„Ср би у све ту – ко је ко“, на срп ском и ен гле ском је
зи ку, об у хва та би о гра фи је 2.100 по зна тих Ср ба из 80 зе
ма ља, као и 12 епар хи ја Срп ске пра во слав не цр кве са 
340 па ро хи ја, адре се 1.040 ор га ни за ци ја, удру же ња и 
клу бо ва. Пред го вор су на пи са ли ака де ми ци До бри ца 
Ћо сић и проф. др Ни ко ла Мо рав че вић из Чи ка га. 

За Лек си кон „Ср би ко ји су обе ле жи ли 20. век“, на срп
ском и ен гле ском је зи ку, из бор 500 лич но сти из вр шио је 
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уре ђи вач ки од бор од 26 чла но ва ко је је пред во дио пред
сед ник СА НУ Де јан Ме да ко вић, а тек то ве је пи са ло ви
ше од сто ти ну струч ња ка из од го ва ра ју ћих обла сти.

Лек си ко гра фи ја је зна ча јан об лик ме ђу на род не ко
му ни ка ци је, да нас од лич но ис ко ри шће на и ауто мат
ски ши ро ко до ступ на гра ђа за исто ри јо гра фи ју пре ко 
ди ги тал них ме ди ја пр вен стве но ин тер не та. Ови лек
си ко ни, ко ји ма се у све ту ба ве вр хун ске на ци о нал не 
ин сти ту ци је, пред ста вља ју скро ман до при нос срп ској 
ен ци кло пе ди сти ци и ни су са ми по се би исто ри ја већ 
при ку пља ње и бе ле же ње по да та ка за ове и бу ду ће ге
не ра ци је ко је ће их ко ри сти ти за исто ри ју.

ПРА ВИЛ НИК 
О НО МЕН КЛА ТУ РИ

Ми ни стар ство здра вља до не ло је 4. ју ла Пра вил ник о 
Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на се кун дар ном и 
тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те („Сл. Гла сник 
РС“ број 58/2013), ко ји је сту пио на сна гу 11. ју ла. Пра вил
ник о Но мен кла ту ри са др жи око 7.000 услу га и, у од но су 
на прет ход ну „Пла ву књи гу“, услу ге гру пи ше пре ма си
сте ми ма ор га на, од но сно ор га ни ма, што олак ша ва пре
тра жи ва ње, пре по зна ва ње и про на ла же ње услу га.

РФ ЗО је, уз по моћ Ми ни стар ства здра вља, фор ми рао 
рад ни тим ко ји је, у ци љу лак ше из ра де Пла но ва ра да за 
2014. го ди ну, са чи нио до ку мент „Из бор нај че шће ко ри
шће них ши фа ра про це ду ра у здрав стве ним уста но ва ма 
по спе ци јал но сти ма“ ко ји је об ја вљен у де лу јав ног сај
та РФ ЗО Ди јаг но стич ки срод не гру пе  До ку мен та. Уко
ли ко се у здрав стве ној уста но ви пру жа ју и услу ге ко
је се не на ла зе у на ве де ном до ку мен ту, на ро чи то ако 
укљу чу ју зна чај не тро шко ве ле ко ва и ма те ри ја ла, тре
ба их увр сти ти у План ра да за 2014. го ди ну.

У СУ СРЕТ 
ПА НЕ ВРОП СКОМ 
КОН ГРЕ СУ ВОЈ НЕ 

МЕ ДИ ЦИ НЕ
Де ла га ци ја вој ног здрав ства Ору жа них сна га Кра ље

ви не Хо лан ди је, на че лу са бри гад ним ге не ра лом др 
Јо ха ном де Гра фом (Jo han de Gra af) по се ти ла је 11. ју ла 
Вој но ме ди цин ску ака де ми ју. До ма ћин хо ланд ској де
ле га ци ји био је на чел ник ВМА бри гад ни ге не рал проф. 
др Ма ри јан Но ва ко вић. Циљ са стан ка био је раз вој би
ла те рал не са рад ње у обла сти вој ног здрав ства и при
пре ма 3. Па не вроп ског кон гре са вој не ме ди ци не, ко ји 
ће би ти одр жан од 2. до 6. ју на 2014. го ди не у Бе о гра ду, 
у ор га ни за ци ји Ме ђу на род ног ко ми те та вој не ме ди ци
не и Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је.

Глав не те ме Kонгреса, ко ји ће би ти је је дан од нај
зна чај ни јих ску по ва вој не ме ди ци не на све ту у 2014. 
го ди ни, би ће: рат на хи рур ги ја, основ на ис тра жи ва ња 
тра у ме и сеп се, но ви не у пре вен тив ној ме ди ци ни и 
ве те ри ни, као и мен тал но здра вље. Осим тих те ма, на 

окру глим сто ло ви ма би ће ре чи и о вој но ме ди цин ском 
обра зо ва њу у Евро пи, збри ња ва њу по вре да иза зва них 
NBCR деј стви ма, као и о но во сти ма у вој но ме ди цин
ском ме наџ мен ту и снаб де ва њу. 

ОДР ЖАН 
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ 

ФЕ СТИ ВАЛ 
ЗДРА ВЉА

Је се њи Lilly (Ли ли) фе сти вал здра вља – ис хра не, ди је
те ти ке, wel lnessа, ал тер на тив не ме ди ци не, здрав стве
не и ко зме тич ке не ге, одр жан je у су бо ту и не де љу, 21. и 
22. сеп тем бра, у До му омла ди не у цен тру Бе о гра да. На 
ма ни фе ста ци ји су уче ство ва ли до мо ви здра вља, при
ват не ор ди на ци је, бол ни це и апо те ке, фар ма це ут ске 
ку ће, фит нес, wel lness и бањ ски цен три, ет но се ла, и 
дру ги ко ји се ба ве здра вом ис хра ном, зва нич ном и ал
тер на тив ном ме ди ци ном. 

Пред сед ни ца ор га ни за ци о ног од бо ра Фе сти ва ла здра
вља Мир ја на Ми ћо вић ис та кла је да су пр ви пут ове го
ди не ор га ни зо ва не три би не о рет ким бо ле сти ма, као и 
о мул ти плој скле ро зи и ма тич ним ће ли ја ма. Пре ма ре
чи ма др Ми ме Фа зла гић, ди рек тор ке Фе сти ва ла, ова ква 
ма ни фе ста ци ја пред ста вља до бар на чин да се јав но сти 
скре не па жња на ва жност пре вен ци је и еду ка ци је. 

Јав но сти се пред ста ви ло ви ше од 70 из ла га ча, чи ја су 
пре да ва ња об у хва ти ла ви ше од 60 те ма у ве зи са здра
вљем и здра вим жи во том. Бес пла тан улаз на Фе сти вал 
омо гу ћи ли су спон зо ри: Здрав стве на уста но ва Апо те
ка „Lilly dro ge ria“ (ге не рал ном спон зо ру), и ком па ни
ја ма „Имлек“, „Ac ta vis“ и „Cryo sa ve“. За ин те ре со ва ни 
гра ђа ни има ли су при ли ку да оби ђу штан до ве из ла
га ча и по са ве ту ју се са њи ма о одр жа ва њу до бре фор
ме, здрав стве ног ста ња и ле по те. На не ко ли ко штан до
ва би ће ор га ни зо ва ни бес плат ни пре гле ди за гра ђа не, 
оп штег здрав стве ног ста ња, ме ре ње ни воа ше ће ра у кр
ви и при ти ска, ви да, bodymass ин дек са. 

На штан ду сту де на та ме ди ци не по се ти о ци су мо гли 
да пре у зму бро шу ру у ко јој су им ме ди ци на ри на ра
зним пунк то ви ма упи си ва ли ре зул та те ана ли за, на 
осно ву ко јих им је ука за но на фак то ре ри зи ка ко је има
ју и ко ме тре ба да се обра те за ре ша ва ње про бле ма. 

Пред ста вљен је и ме ђу на род ни про је кат „Бол ни ца за 
ме две ди ће“, где су ма ли ша ни до но си ли сво је оми ље не 
играч ке на „пре глед“, да раз го ва ра ју са ме ди ци на ри ма 
и сту ден ти ма и раз би ју страх од „бе лих ман ти ла“.

Фе сти вал здра вља нај ви ше је био по све ћен бор би про
тив кар ди о ва ску лар них обо ље ња, по во дом обе ле жа ва
ња Свет ског да на ср ца, као и ва жно сти до брог мен тал
ног здра вља, бу ду ћи да се у ок то бру ор га ни зу је Свет ски 
дан мен тал ног здра вља. На струч ној кон фе рен ци ји Ко
рак за ср це“ би ло је ре чи о фак то ри ма ри зи ка и ле че
њу ср ча них обо ље ња. 

По кро ви те љи Фе сти ва ла би ли су: Ми ни стар ство здра
вља, Се кре та ри јат за здрав ство гра да Бе о гра да, Аген ци
ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је, Ле кар ска ко
мо ра Ср би је, Цр ве ни крст Ср би је, Дом здра вља „Ста ри 
град“, Олим пиј ски ко ми тет и Спорт ски са вез Ср би је. //
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П
ре не ко ли ко ме се ци пре
ми нуо је наш по зна ти 
струч њак из обла сти не
у ро ло ги је, епи леп то лог, 

кли нич ки не у ро фи зи о лог, про
фе сор Ме ди цин ског фа кул те та/
Цен тра за мул ти ди сци пли нар не 
сту ди је Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
члан Њу јор шке ака де ми је на у ка, 
Аме рич ке ака де ми је за не у ро ло
ги ју, пред сед ник На уч ног са ве та 
При ват не ле кар ске ко мо ре, био 
је пред сед ник сек ци је Срп ског 
ле кар ског дру штва за ЕЕГ и кли
нич ку не у ро фи зи о ло ги ју, пред сед
ник По себ ног од бо ра за ме ди цин
ску ети ку Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
успе шан Ср бин, де мо кра та и пра
во сла вац.

Ро ђен 1928.у Бе о гра ду, за вр шио 
је Не мач косрп ску основ ну шко лу, 
ма ту ри рао је 1946.у Пр вој му шкој 
гим на зи ји и ди пло ми рао 1955. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. Док то ри рао је 1976.у Бе о гра ду, уса вр ша вао се 
на Уни вер зи те ти ма у Фрај бур гу и Фи ла дел фи ји САД. 
Ра дио је као аси стент на Не у ро ло шкој кли ни ци Уни
вер зи те та у Гра цу, у ЕЕГ ла бо ра то ри ји Пе ди ја триј ске 
кли ни ке у Ба зе лу, Кли ни ци за не у ро ло ги ју у Фрај бур
гу и Ин сти ту ту за мен тал но здра вље у Бе о гра ду. Ре

дов ни про фе сор на Ме ди цин ском 
фа кул те ту је по стао 1993.Аутор је 
149 пу бли ка ци ја, као и мо но гра
фи је Пси хо мо тор на епи леп си ја.

Про шле го ди не про фе сор је по
стао пр ви но си лац Ме да ље за жи
вот но де ло Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
због свог це ло куп ног ан га жо ва ња 
у пе ри о ду по нов ног на стан ка Ле
кар ске ко мо ре у Ср би ји, ка да је сво
јом хра бро шћу, ча шћу и ви тал но
шћу во дио наш ко мор ски брод као 
нај ста ри ји де ле гат у пр вом са зи ву 
Скуп шти не кроз осмо сат не сед ни
це одо ле ва ју ћи свим при ти сци ма. 
Тво рац је Ко дек са про фе си о нал не 
ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је и пр
ви пред сед ник По себ ног од бо ра за 
ме ди цин ску ети ку Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, за слу жан за уна пре ђе ње 
не са мо на у ке, већ и про фе си о на
ли зма, ча сти и угле да стру ке сво
јим жи вот ним ан га жо ва њем.

Сла ва му.

Глав ни уред ник гла сни ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

* Ко ри сце ни по да ци из би о граф ског 
лек си ко на По зна ти срп ски ле ка ри

Успомена на професора 
Драгослава ергеговца

ДА СЕ НЕ ЗА БО РА вИ: ДР РУ ЖИ ЦА ВО ЈИЋ

Ка жње но ми ло ср ђе
ЛЕ КАР КА ИЗ ШАП ЦА, ЗА ЉУД СКО МИ ЛО СР ЂЕ И ЛЕ КАР СКО ДО БРО ЧИН СТВО 

КА ЖЊЕ НА ЈЕ 1945. ТРО ГО ДИ ШЊОМ РО БИ ЈОМ И ПЕ ТО ГО ДИ ШЊИМ 
ОД У ЗИ МА ЊЕМ ГРА ЂАН СКЕ ЧА СТИ

Пи ше: 
прим. др Пре драг То јић 

Ц
ео свет је, мал те не 
сва ко днев но, по зор
ни ца на си ља и не
по чин ства. И јед но 

и дру го од ви ја се ор га ни
зо ва но кроз: рат не и мир
но доп ске, по је ди нач не, ко

лек тив не, фор мал не и 
не фор мал не зло че сте 
учин ке. Жр тве на си ља 
и не по чин ства ни су по
ште ђе не без об зи ра на 
ми нуо и ча стан жи вот, 
ми ло срд на и до бро чи
ни тељ ска де ла. Шта ви
ше, и љу ди сјај них би
о гра фи ја по ста ју ме та 
мр зи те ља и фа на ти ка. 

Та квих при ме ра је мно го, по го то
во у на шој бли жој и да љој исто ри
ји. Пред мет овог тек ста ће упра во 
би ти је дан та кав.

Др Ру жи ца Во јић, ро ђе на у Шап цу 
1898. го ди не, од оца Па у на, углед ног 
ша бач ког бо ја џи је и ву но вла ча ра, 
и мај ке Ро се, до ма ћи це, за вр ши
ла је основ ну шко лу и гим на зи ју у 
Шап цу. Ка ко је би ла пр во ро ђе но де
те, по ред се ста ра Ми ли це и Ма ри
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је и бра та Дра га на, би ла је због сво
је би стри не и оштро ум но сти по нос 
по ро ди це Во јић. Као од ли чан ђак 
Ша бач ке гим на зи је до би ла је пре
по ру ке и бла го слов ро ди те ља да 
шко ло ва ње на ста ви на Ме ди цин
ском фа кул те ту у Пра гу, Че хо сло
вач ка. Осим пре по ру ка и бла го сло
ва до би ла је и сти пен ди ју ша бач ке 
Оп шти не. У Пра гу од лич но je са вла
да ла че шки и не мач ки је зик и сте
кла ди пло му 1927. го ди не и са ди
пло мом се вра ти ла у Ша бац исте 
го ди не.

Г
о ди ну да на пре за вр шет ка 
фа кул те та из не на да јој је 
пре ми нуо отац, што је до дат
но оп те ре ти ло да у по ро ди ци 

на док на ђу је не на док на див очев гу
би так, по ма жу ћи мај ци да шко лу је 
се стре и бра та. То ју је на ве ло на је
дин ствен пут до бро чин ства, ко га се 
др жа ла до кра ја жи во та. По до ла ску 
у Ша бац, по че ла је да ра ди у школ
ском Дис пан зе ру и да пре да је хи
ги је ну. Пра лел но са тим је би ла ис
так ну ти ак ти ви ста Цр ве ног кр ста, 
пред сед ник Ју го сло вен скоче шког 
дру штва, члан Дру штва при ја те
ља Фран цу ске и агил ни при пад
ник Ко ла срп ских се ста ра. У окви
ру Цр ве ног кр ста и Ко ла срп ских 
се ста ра ор га ни зо ва ла је кур се ве за 
бол ни чар ке. По себ но се ис ти ца ла 
у здрав стве но про свет ном ра ду на 
пре вен ци ји ту бер ку ло зе и ма ла ри
је ко је су бу квал но ха ра ле ша бач
ким кра јем. Све ње не ак тив но сти 
гра ђа ни Шап ца су пре по зна ва ли 
као ми ло срд не и ви со ко про фе си
о нал не.

За пре гор ни ху ма ни тар ни рад 
глав ни од бор Цр ве ног кр ста Кра ље
ви не Ју го сла ви је 1936. го ди не до де
лио је злат ну знач ку, што је она до
жи ве ла као по себ ну част.

Из би ја њем Дру гог свет ског ра
та, са док то ром Да ни лом Ци га но
ви ћем ор га ни зо ва ла је при хват ве
ли ког бро ја срп ских из бе гли ца из 
зло гла сне НДХ и про те ра них Је вре
ја из Аустри је. Због те ње не ви дљи ве 
ак тив но сти, Не мач ке оку па ци о не 
вла сти су је ухап си ле под сум њом 
да при па да ор га ни зо ва ном ко му
ни стич ком от по ру. Кад су се уве ри
ли да јео она са мо ле кар и ху ма
ни та рац, пу ште на је на сло бо ду да 
на ста ви свој да љи рад. Све вре ме 
оку па ци је сво је зна ње и до бру во
љу ста ви ла је у слу жбу сво ме на ро
ду, без об зи ра да ли су ко ри сни ци 
ње них ле кар ских услу га би ли при

пад ни ци рав но гор ских или пар ти
зан ских по кре та. 

Кад су осло бо ди о ци до шли у Ша
бац 23. ок то бра 1944. го ди не, су тра
дан, 24.ок то бра 1944. го ди не су је 
ухап си ли под оп ту жбом да је са
рад ник рав но го ра ца. Аре сти ра ли 
су је у ло го ру у Шап цу у ко јим су 
бо ра ви ли за тво ре ни Је вре ји, а ко је 
је она на све на чи не по ма га ла док 
су они у ње му бо ра ви ли. Да иро ни ја 
бу де ве ћа, оп ту жио ју је њен па ци
јент ко јег је ле чи ла од ту бер ко ло зе, 
ина че пред рат ни ша бач ки ко но
бар. Ка ко ни је би ло чвр стих до ка

за по сле три не де ље су је пу сти ли, 
али је по но во ухап ше на 23. де цем
бра 1944. го ди не са про ши ре ним оп
ту жба ма од истог ње ног па ци јен та 
ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао ко ме
сар До ма на род ног здра вља у Шап
цу. По сле бр зо мет ног су ђе ња осу ђе

на је 24. фе бру а ра 1945. го ди не на 
те шку тро го ди шњу ро би ју и пе то го
ди шње од у зи ма ње гра ђан ске ча сти 
по сле из ла ска из за тво ра. Ро би ја ла 
је по том у ЛО ВАСу у Ва ље ву (ло гор 
за вас пи та ње) и КПД у Ни шу, укуп
но три го ди не. За вре ме ро би је де
таљ но је во ди ла свој днев ник, ко ји 
је тре ба ло да об ја ви На род ни му зеј 
у Шап цу, али до са да из не по зна
тих раз ло га то ни је учи ње но. Ина че, 
у днев ни ку је за бе ле жи ла сва по
ни же ња ко је је на ро би ји до жи ве ла 
са сво јим са па ће ни ци ма. По из ла
ску из за тво ра на ста ви ла је да ра
ди као ле кар у школ ском Дис пан зе
ру у Шап цу са те шким ожиљ ци ма у 
ду ши због ко јих ни је ни за сно ва ла 
сво ју по ро ди цу. По све ти ла се пор
ди ци и сво јим па ци јен ти ма ко ји
ма је оста ла вер на до кра ја жи во
та. Ње но озбиљ но и бри жно ли це 
по твр ђи ва ло је по све ће ност сво ме 
по слу и сво ме ро ду.

О
ста ла је вер на сво јим прин
ци пи ма, про фе си ји и сво
ме на ро ду до кра ја жи во та. 
То је и по твр ди ла са се стр

ом Ма ри јом, за ве шта њем по ро
дич не ку ће у Шап цу, Ма са ри ко ва 
77, На род ном му зе ју у Шап цу, као 
и свих по крет них ства ри у ста ну се
стре Ма ри је у Бе о гра ду, са ко јом је 
про ве ла и по след ње да не свог жи
во та.

У жи во ту те шко на па ће на, обо ле
ла је од де мен ци је и ар те ри о скле
ро зе, у ду шев ној бол ни ци у Па дин
ској Ске ли где се и упо ко ји ла 1974. 
го ди не. По ро ди ца је ње не по смрт
не остат ке по хра ни ла у сво јој по ро
дич ној гроб ни ци у Шап цу.

На род ни му зеј у Шап цу, као при
ма лац за ве шта ња др Ру жи це Во јић 
и се стре Ма ри је, по кре нуо је по сту
пак за ре ха би ли та ци ју у Окру жном 
су ду у Шап цу. Суд ском пра во сна
жном пре су дом од 29. ок то бра 2008. 
го ди не ре ха би ли то ва на је др Ру жи
ца Во јић, да ни је би ла на род ни не
при ја тељ, чи ме је ски ну та ља га са 
ње ног име на и ис пра вље на ка зна 
ње них бес ча сних су гра ђа на 1945. 
го ди не.

У се ћа њу Шап ча на оста ла је као 
истин ска по све ће ни ца, ми ло срд
ни ца и до бро чи ни тељ ка за све и 
сва ког. Не ка и овај чла нак, иако 
за ка снео, бу де ода ва ње за слу же
не по ча сти, а на ма опо ме на да се 
ова ка не по чин ства пре ма пра вед
ни ци ма ни кад ви ше и ниг де не по
но ве! //

дА се не ЗАБорАви >>>>>>>>>>>>>>>>

Др Ру жи ца Во јић, оста ла је вер на 
сво јим прин ци пи ма, про фе си ји 
и сво ме на ро ду до кра ја жи во та

>>> Суд ском пра во сна жном 
пре су дом од 29. ок то бра 
2008. го ди не ре ха би ли то ва на 
је др Ру жи ца Во јић, да ни је 
би ла на род ни не при ја тељ, 
чи ме је ски ну та ља га са 
ње ног име на <<<
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