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

Г
 
 
 
ла сник пред вама је и ју би ла-

ран и спе ци ја лан.
Ју би ла ран јер но си ред ни број 10, 

а спе ци ја лан јер је у це ли ни по све-
ћен „Да ни ма срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре“.

Ка да по сто ји чвр ста од лу ка да 
се стиг не до од ре ђе ног ци ља, вра-
та по чи њу са ма да се отва ра ју. Ле-

кар ска ко мо ра Ср би је је се би по ста ви ла при (ре)осни ва њу 
пре пет го ди на циљ да про на ла зи на ше ле ка ре зе мља ке 
у све ту, да на пра ви ре ги стар и да се по ве зу је мо ме ђу соб-
но. Ни је би ло јед но став но, али глас на ше на ме ре по чео је 
да се ши ри на шом ве ли ком ди ја спо ром и мно ге ко ле ге су 
нам се са ме ја вља ле...

Са ци љем да се мо сто ви са рад ње умно жа ва ју и да се 
при ја тељ ства и зна ња уве ћа ва ју по зва ли смо ко ле ге, чи ји 
су ко ре ни у Ср би ји, да до ђу и да нам пред ста ве не ка сво ја 
са зна ња и но ве трен до ве са вре ме не ме ди ци не.

Оче ки ван је ве ли ки од зив, али над ма ше на су сва на ша 
пред ви ђа ња - не ка ов де бу де по ме ну то са мо то ли ко, да је 
аген ци ја, ко ја је уче ство ва ла у ор га ни зо ва њу кон фе рен-
ци је при ми ла од за ин те ре со ва них укуп но 1.256 упи та и 
до пи са елек трон ском по штом.

Ле кар ска ко мо ра се као ин сти ту ци ја усред сре ди ла на 
кон цепт ква ли те та и уве ре ни смо да ће сва ка сле де ћа кон-
фе рен ци ја би ти са др жај ни ја и бо ља. Исто вре ме но, као ле-
ка ри ис пу ња ва мо оба ве зу пре ма се би и пре ма сво јим па-
ци јен ти ма, да се да ље уса вр ша ва мо. ЛКС ис тра ја ва у сво јој 
на ме ри да уна пре ди КМЕ и омо гу ћи што ве ћем бро ју ле-
ка ра у Ср би ји бес плат не еду ка ци је.

Овај број ГЛА СНИ КА је у це ли ни по све ћен овом ску пу, 
зна чај ном не са мо по сво јим го сти ма, не го и по то ме што 
је ве ли ки број ле ка ра мо гао у пет гра до ва Ср би је да при-
су ству је кон фе рен ци ји, чи ји су са др жа ји акре ди то ва ни 
као кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја.

Мо рам да по ме нем и то да су сви у ЛКС по но сни што су 
као пр ви има ли иде ју и пр ви по кре ну ли ини ци ја ти ву на 
са мом по чет ку осми шља ва ња про гра ма ове кон фе рен ци-
је, да се са ку пе сред ства за ин ку ба тор за пре вре ме но ро-
ђе не бе бе. Ак ци ја при ку пља ња нов ча них сред ста ва за по-
че та је пр во бит но са мо ме ђу ле ка ри ма у на шој зе мљи, а 
за тим су у њој уче ство ва ли и љу ди до бре во ље из на ше ди-
ја спо ре и из це ле Ср би је.

Оно ме ко зна ку да пло ви ни лош ве тар не мо же да шко ди.

Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев
глав на уред ни ца
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пи ше: Прим. др сци. мед. 
Та тја на Ра до са вље вић, 

ди рек тор ка Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је

О
к то бра ме се ца 2011. го ди-
не одр жа на је ду го и па-
жљи во при пре ма на Кон-
фе рен ци ја „Да ни срп ске 

ме ди цин ске ди ја спо ре 2011”. Тај 
до га ђај пред ста вља при род ни и 
ло гич ни на ста вак Пр ве кон фе-
рен ци је срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2010 „За јед но у 
бу дућ ност“ на ко јој су по ста вље ни те ме љи да ље са рад-
ње ле ка ра из ра се ја ња и ле ка ра из Ср би је.

Ле кар ској ко мо ри Ср би је од ње ног ре о сни ва ња 2006. 
го ди не у ви ше на вра та су се обра ћа ли ле ка ри из ди ја-
спо ре ну де ћи раз не об ли ке са рад ње, та ко да је од стра-
не ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је са гле дан ве ли ки по-
тен ци јал и до бра во ља ко ле га Ср ба ши ром све та, као и 
њи хо вих при ја те ља и ко ле га из зе ма ља у ко ји ма ра де, 
да по мог ну ле ка ри ма у Ср би ји. И сам по да так да из-
ме ђу хи ља ду и хи ља ду и по ко ле га у ди ја спо ри ра ди 
на „топ“ ме на џер ским по зи ци ја ма у бол ни ца ма ши-
ром све та, све до чи у при лог огром них мо гућ но сти са-
рад ње Ср ба из ра се ја ња и ле ка ра у Ср би ји.

Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2011” одр жа на је од 12. до 15. ок то бра 2011. го ди не у не-
ко ли ко гра до ва у Ср би ји и, осим ква ли тет них акре ди-
то ва них сим по зи ју ма и кур се ва, одр жан је До бро твор-
ни бал „Ле ка ри де ци Ср би је“, на ко ме су при ку пља на 
сред ства за ку по ви ну ин ку ба то ра за Ин сти тут за нео на-
то ло ги ју у Бе о гра ду. Тај зна ча јан до га ђај за вр шен је за-
јед нич ким дру же њем у ср цу срп ске ду хов но сти у Срем-
ским Кар лов ци ма.

Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2011” у ор га ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Дру штва 
срп ских ле ка ра и сто ма то ло га из Не мач ке, одр жа на је 
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства здра вља и Ми ни-
стар ства ве ра и ди ја спо ре Ре пу бли ке Ср би је, а под ду-

хов ним по кро ви тељ ством Срп ске пра во слав не цр кве 
и уз бла го слов Ње го ве све то сти Па три јар ха срп ског го-
спо ди на Ири не ја.

Кон фе рен ци ја је отво ре на у Вр њач кој Ба њи 12. ок-
то бра, у хо те лу „Зве зда“ све ча ним ба лом под на зи вом 
„Ле ка ри де ци Ср би је“ ко ји је био ху ма ни тар ног ка рак-
те ра. Ба лу је при су ство ва ло ви ше од 220 ле ка ра ко ји су 
по ка за ли сво ју со ли дар ност и дру штве ну од го вор ност. 
Све ча ном ба лу при су ство ва ла је и проф. др Сла ви ца 
Ђу кић-Де ја но вић, пред сед ни ца Скуп шти не Ре пу бли-
ке Ср би је и на тај на чин по др жа ла на шу Кон фе рен ци-
ју. До бро твор ни бал ле кар ства Ср би је отво рен је, у нај-
бо љој тра ди ци ји пред рат них ле кар ских ба ло ва, уз Ко ло 
кра љи це Дра ге. 

Ин сти ту ци о на ли зо ва ти 
бу ду ћу са рад њу

На окру глом сто лу под на зи вом „Срп ска ме ди цин-
ска ди ја спо ра и ма ти ца: за јед но – мо гућ но сти и иза зо-
ви“, ко ји је одр жан 12. ок то бра, уче шће је узе ло ви ше од 

ОД ЈЕ цИ КОН фЕ РЕН цИ ЈЕ „ДА НИ СРП СКЕ МЕ ДИ цИН СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ 2011”

ПРЕ КРЕТ НИ цА ЗА КО МО РУ 
И БУ ДУ ћУ СА РАД ЊУ 
СА ДИ ЈА СПО РОМ
// ПО КА ЗА ЛИ СМО ДА, КАО ИН СТИ ТУ цИ ЈА, МО ЖЕ МО ДА ОКУ ПИ МО ИЗ У ЗЕТ НЕ 
СТРУч ЊА КЕ ИЗ ЗЕ МЉЕ И СВЕ ТА ОКО КОН цЕП ТА КВА ЛИ ТЕТ НЕ МЕ ДИ цИН СКЕ 
ЕДУ КА цИ ЈЕ КО ЈА ЈЕ ЗА ЛЕ КА РЕ У СР БИ ЈИ ПОТ ПУ НО БЕС ПЛАТ НА //

> 6
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60 ко ле га из зе мље и ино стран ства. Ко ле ге из ра се ја ња 
упо зна ле су нас са по је ди нач ним при ме ри ма са рад ње 
са гра до ви ма и здрав стве ним уста но ва ма у Ср би ји. До-
нет је за кљу чак да је нео п ход но да се са рад ња ле ка ра 
из ра се ја ња и ле ка ра из Ср би је на ста ви у ин сти ту ци о-
на ли зо ва ном об ли ку, а да Ле кар ска ко мо ра Ср би је по-
ста не „ка мен сто жер“ та квих оку пља ња, ка ко у обла сти 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, та ко и у обла сти 
уна пре ђе ња здрав стве ног си сте ма Ср би је у скла ду са 
ис ку стви ма раз ви је них зе ма ља, та ко и у ве зи са уса вр-
ша ва њем ко ле га из Ср би је у чу ве ним бол ни ца ма ши-
ром све та уз по моћ на ших ле ка ра из ра се ја ња.

У окви ру Кон фе рен ци је одр жа но је укуп но 10 струч-
них ску по ва ко је је по ха ђа ло 4.112 ле ка ра из Ср би је и 
137 ле ка ра из ди ја спо ре.

Пр вог рад ног да на Кон фе рен ци је, 13. ок то бра, у Вр-
њач кој Ба њи одр жан је сим по зи јум под на зи вом „Ле-
кар ска про фе си ја и здрав стве ни еста бли шмент – ко-
ли ко је ду бок јаз и ка ко га пре ва зи ћи“ ко ји је но сио 11 
бо до ва за пре да ва че, пет за уче сни ке и се дам бо до ва за 
по стер пре зен та ци ју“. На кур су је узе ло уче шће 705 ко-
ле га и то 108 из РЛК Бе о град, 35 из РЛК Вој во ди не, 225 
из РЛК Ју го и сточ не Ср би је, 293 ут РЛК цен трал не и за-
пад не Ср би је, као и 44 из РЛК Ко со ва и Ме то хи је.

На овом цен трал ном сим по зи ју му уче ство ва ли су 
пред став ни ци Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси-
гу ра ње, Здрав стве ног са ве та Ср би је, Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је и екс пер ти за здрав стве не си сте ме у тран-
зи ци ји.  

Дру гог да на кон фе рен ци је, 14. ок то бра, одр жа но је де-
вет струч них ску по ва у Вр њач кој ба њи, на Вла син ском 
је зе ру, у Бе о гра ду и Но вом Са ду.

Је дан од два струч на ску па одр жа на у Вр њач кој Ба-
њи био је сим по зи јум „Здрав стве ни ту ри зам у Ср би ји 
– мо гућ но сти и иза зо ви“ но сио је 11 бо до ва за пре да ва-
че, пет бо до ва за слу ша о це, де вет бо до ва за усме ну пре-
зен та ци ју и се дам за по стер пре зен та ци ју. Сим по зи ју-
му је при су ство ва ло 529 ко ле га и то 62 из РЛК Бе о гра да, 
23 из РЛК Вој во ди не, 162 из РЛК Ју го и сточ не Ср би је, 243 
из РЛК цен трал не и за пад не Ср би је и 39 из РЛК Ко со ва 
и Ме то хи је. На ску пу су уче ство ва ли струч ња ци за ову 
област из Не мач ке, Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске. 

Дру ги курс „Раз вој и спе ци фич но сти хит не ме ди цин-
ске по мо ћи на те ри то ри ји Ср би је“, та ко ђе одр жан у Вр-
њач кој Ба њи, но сио је 12 бо до ва за пре да ва че и шест за 
слу ша о це, а при су ство ва ло је 422 ле ка ра и то 40 из РЛК 
Бе о гра да, 18 из РЛК Вој во ди не, 161 из РЛК Ју го и сточ не 
Ср би је, 173 из РЛК цен трал не и за пад не Ср би је и 30 из 
РЛК Ко со ва и Ме то хи је. Пр во бит но је би ло пла ни ра но 
да се тај курс одр жи на Ко со ву и Ме то хи ји, али то ни-
је би ло мо гу ће због ак ту ел не си ту а ци је. Ак тив но уче-
шће ле ка ра по ка за ло је да на ову те му тре ба да се ор-
га ни зу је још еду ка ци ја, те да Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
тре ба да се ак тив ни је укљу чи у пи та ња ор га ни за ци-
је те слу жбе.

Бе о град уго стио пет ску по ва

У Бе о гра ду је одр жа но пет струч них ску по ва.
Курс „Ре кон струк тив на ми кро хи рур ги ја“ упри ли чен 

на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји но сио је 12 бо до ва за 
пре да ва че и шест бо до ва за слу ша о це. Кур су је при су-

ство ва ло 590 ко ле га и то 400 из РЛК Бе о гра да, 51 из Вој-
во ди не, 52 из РЛК Ју го и сточ не Ср би је, 72 из РЛК цен-
трал не и за пад не Ср би је и 15 из РЛК Ко со ва и Ме то хи је. 
Пре да ва чи су би ли чу ве ни струч ња ци Ср би из Не мач ке, 
Ку вај та, САД и Шпа ни је, као и на ши еми нент ни пла-
стич ни хи рур зи. 

Курс „При ме на не ин ва зив не ме ха нич ке вен ти ла ци је 
у акут ним хро нич ним обо ље њи ма плу ћа“ одр жан је у 
Кли нич ко-бол нич ком цен тру Бе жа ниј ска ко са и но сио 
је се дам бо до ва за пре да ва че и че ти ри бо да за слу ша-
о це. Кур су је при су ство ва ло 363 ле ка ра и то 247 из РЛК 
Бе о гра да, 33 из Вој во ди не, 16 из РЛК Ју го и сточ не Ср би-
је, 60 из РЛК цен трал не и за пад не Ср би је и се дам из 
РЛК Ко со ва и Ме то хи је. Ис ку ства Нор ве шке у тој обла-
сти из ло жи ле су ко ле ге, струч ња ци у обла сти кућ не не-
ин ва зив не вен ти ла ци је.

Курс „Ак ту ел но сти у оф тал мо ло ги ји“ одр жан је у кон-
гре сној Са ли хо те ла „М“ Best Western и био је акре ди-
то ван са 11 бо до ва за пре да ва че и шест за слу ша о це. 
При су ство ва ло је 393 ле ка ра и то 233 из РЛК Бе о гра-
да, 44 из РЛК Вој во ди не, 51 из РЛК Ју го и сточ не Ср би-
је, 54 из цен трал не и за пад не Ср би је и 11 из РЛК Ко со-
ва и Ме то хи је.

Курс „Пре вен ти ва у при ват ној прак си“ ор га ни зо ван 
је у кон гре сној Са ли хо ри зон ти хо те ла „М“ Best West-
ern у Бе о гра ду, а ко ји је но сио 11 бо до ва за пре да ва че и 
шест за уче сни ке, оку пио је 256 ко ле га и то 161 из РЛК 
Бе о гра да, 20 из РЛК Вој во ди не, 13 из РЛК Ју го и сточ не 
Ср би је, 57 из РЛК цен трал не и за пад не Ср би је и пет из 

РЛК Ко со ва и Ме то хи је. Ак ту ел ност те ме тог кур са про-
из ла зи из нео п ход но сти укљу чи ва ња при ват не прак се 
у си стем здрав стве не за шти те и здрав стве ног оси гу ра-
ња, а пре вен ти ва је мо жда је дан од ва жних де ло ва ре-
ше ња тог пи та ња. 

Курс „Па тох си сто ло шка ди јаг но сти ка ту мо ра ме ких 
тки ва – са вре ме ни прин ци пи“ одр жан је у про сто ри ја-
ма Јуб мес бан ке у Бе о гра ду и но сио је 12 бо до ва за пре-
да ва че и шест за слу ша о це. Кур су је при су ство ва ло 175 
ле ка ра и то 92 из РЛК Бе о гра да, 24 из РЛК Вој во ди не, 11 
из РЛК Ју го и сточ не Ср би је, 47 из РЛК цен трал не и за-
пад не Ср би је и је дан из РЛК Ко со ва и Ме то хи је. На да-
мо се да су углед ни струч ња ци из Не мач ке, Швед ске, 
Ен гле ске и Ср би је сво јим пре да ва њи ма ин спи ри са ли 
мла де ко ле ге да иза бе ру ову ве о ма зах тев ну, а исто вре-
ме но де фи ци тар ну спе ци јал ност као по зив.

На Вла син ском је зе ру одр жан је сим по зи јум „Акут ни 
ин фаркт ми о кар да – од ди јаг но сти ке до ре ха би ли та ци-
је“. Сим по зи јум је но сио 11 бо до ва за пре да ва че, пет бо-

>>> У окви ру кон фе рен ци је одр жа но 
је укуп но 10 струч них ску по ва ко ји ма је 
при су ство ва ло 4.112 ле ка ра из ср би је 
и 137 ле ка ра из ди ја спо ре <<<

5 <
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до ва за слу ша о це, де вет бо до ва за усме ну и се дам бо-
до ва за по стер пре зен та ци ју. Ску пу је при су ство вао 631 
ле кар и то 21 из РЛК Бе о гра да, три из РЛК Вој во ди не, 582 
из РЛК Ју го и сточ не Ср би је, 16 из РЛК цен трал не и за-
пад не Ср би је и осам из РЛК Ко со ва и Ме то хи је. Пре ле-
па при ро да и мо гућ но сти те, још нео т кри ве не ло ка ци је 
за кон гре сни ту ри зам, као и из у зет но за ла га ње ло кал-
не са мо у пра ве, учи ни ли су тај до га ђај пра вом све ча но-
шћу за до ма ћи не, али и све при сут не ко ле ге.

У Но вом Са ду одр жан је курс „Ве штач ко уну тра шње 
уво“ ко ји је но сио 12 бо до ва за пре да ва че и шест за слу-
ша о це. Кур су је при су ство ва ло 48 ко ле га и то де вет из 
РЛК Бе о гра да, 24 из Вој во ди не, осам из РЛК Ју го и сточ-
не Ср би је, шест из цен трал не и за пад не Ср би је и је дан 
из РЛК Ко со ва и Ме то хи је.

На струч ном де лу кон фе рен ци је „Да ни срп ске ме ди-
цин ске ди ја спо ре 2011“ узе ло је уче шћа 4.112 ко ле га, што 
чи ни 13,62 од сто укуп ног бро ја ли цен ци ра них ле ка ра 
у Ср би ји. Струк ту ра уче сни ка по ре ги о нал ним ле кар-
ским ко мо ра ма је сле де ћа:

– РЛК Бе о град 1.373 уче сни ка
– РЛК Вој во ди не 275 уче сни ка
– РЛК Ју го и сточ не Ср би је 1.282 уче сни ка
– РЛК цен трал не и за пад не Ср би је 1.021 уче сник
– РЛК Ко со ва и Ме то хи је 161 уче сник.

Скуп зна ња, по зи тив не 
енер ги је, кул ту ре

Кон фе рен ци ја је све ча но за тво ре на у су бо ту, 15. ок то-
бра, у Срем ским Кар лов ци ма у све ча ној са ли гим на зи-
је, где су за ко ле ге ле ка ре би ла упри ли че на пре да ва ња 
о вла ди ки Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, Пе тру Пе тро ви ћу 
Ње го шу и Ла зи Ла за ре ви ћу, пре ми јер но је при ка зан 
крат ко ме тра жни филм „Лек за ду шу“, а по том су го-
сти на ста ви ли дру же ње на све ча ном руч ку у ре сто ра-
ну „Ду нав“.

Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2011“ пред ста вља пре крет ни цу за Ле кар ску ко мо ру Ср-
би је, јер смо по ка за ли да, као ин сти ту ци ја, мо же мо да 
оку пи мо из у зет не струч ња ке из зе мље и све та око кон-

цеп та ква ли тет не ме ди цин ске еду ка ци је ко ја је за ле-
ка ре у Ср би ји пот пу но бес плат на.

На ша Кон фе рен ци ја, са да то мо же мо ре ћи ја сно, би-
ла је успе шна на ви ше ни воа: про фе си о нал ном, кул тур-
ном и ду хов ном. Овај скуп зна ња, по зи тив не енер ги-
је, кул ту ре оста вио је ду бок траг на свим уче сни ци ма, 
а да ни ко од ле ка ра ни је из гу био фо кус на оно ме што 
је на ма као про фе си ји нај бит ни је и нај дра го це ни је, а 
то су на ши па ци јен ти, љу ди ко ји ма је по треб на на ша 
по моћ. За рад њих и кон ти ну и ра на еду ка ци ја по ста је 

и оста је стал на по тра га за но вим гра ни ца ма и са зна-
њи ма. Ни ка да до са да ни је раз ме на зна ња би ла то ли-
ко по треб на и дра го це на као у овом вре ме ну.

Кон фе рен ци ја је сви ма на ма-уче сни ци ма пру жи ла 
по глед на ле кар ску про фе си ју из дру га чи јег угла. По ча-
ство ва ни од зи вом ко ле га, схва та мо исти ни тост тврд ње 
да ни је све у пу кој тр ци за бо до ве, да ле кар ска про фе-
си ја по ста је све ви ше по зив и пре да ност, као и да смо у 
то ме и ми ле ка ри из Ср би је бли ски са ко ле га ма из ра-
се ја ња. Свет око нас чи не по је дин ци, са сво јим осо би-
то сти ма и ка рак те ри ма, ко ји ма је ка да су не моћ ни по-
треб на на ша по моћ, па жња и раз у ме ва ње.

Кон фе рен ци ја та ко ђе пред ста вља пре крет ни цу и у 
од но су ма ти це и ди ја спо ре, јер је по ста ло ја сно да ми, 
ле ка ри у Ср би ји, од сво јих ко ле га оче ку је мо и до би ја-
мо оно што је нај зна чај ни је, а то су - зна ње, ве шти не и 
по зи тив на енер ги ја, ве тар у ле ђа, ка ко би смо на ше па-
ци јен те мо гли да ле чи мо ка ко они то за слу жу ју, а ка ко 
на ма, ле ка ри ма у Ср би ји, то и при ли чи. 

Ви ди мо се до го ди не у ок то бру на „Да ни ма срп ске ме-
ди цин ске ди ја спо ре“. //

Лекари – пажљиви слушаоци

>>> За рад па ци је на та и кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја по ста је и оста је стал на по тра га 
за но вим гра ни ца ма и са зна њи ма. 
Ни ка да до са да ни је раз ме на зна ња 
би ла то ли ко по треб на и дра го це на 
као у овом вре ме ну <<<
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К
он фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја-
спо ре 2011”, нај ве ћи струч ни скуп док то ра ове 
го ди не у Ср би ји и ре ги о ну, одр жа на је од 12. до 
15. ок то бра у пет гра до ва Ср би је, уз уче шће ви-

ше од 4.000 ле ка ра из зе мље и ди ја спо ре. чак 10 раз ли-
чи тих се си ја ор га ни зо ва но је у Вр њач кој Ба њи, Бе о гра-
ду (ВМА, КБц Бе жа ниј ска ко са, хо тел М Best Wеstern 
и пла нар на са ла ЈУБ МЕС бан ке), на Вла син ском је зе-
ру, у Но вом Са ду, а скуп је за вр шен у Срем ским Кар-
лов ци ма.

Осим уна пре ђе ња са рад ње ле ка ра из Ср би је и ди ја-
спо ре, циљ кон фе рен ци је би ла је и раз ме на зна ња, као 
и пра ће ње и усва ја ње но вих до стиг ну ћа на по љу ме ди-
ци не, а ми шље ња су раз ме ње на и у сфе ри ор га ни за ци-
је здрав ства и по сло ва ња Ко мо ре.

У кон гре сном цен тру хо те ла Зве зда у Вр њач кој Ба њи 
одр жан је окру гли сто „Срп ска ме ди цин ска ди ја спо ра и 
ма ти ца: за јед но – мо гућ но сти и иза зо ви“ о мо гућ но сти-
ма и иза зо ви ма са рад ње срп ске ме ди цин ске ди ја спо-
ре и ма ти це. Ле ка ри из ди ја спо ре уве ре ни су да Ср би ја 
има до бре струч ња ке, али је глав ни про блем здрав ства 
ло ша ор га ни за ци ја.

Бо до ви за об на вља ње ли цен це

У окви ру ску па одр жа ни су кур се ви из обла сти раз-
во ја хит не ме ди цин ске по мо ћи, ре кон струк тив не ми-
кро хи рур ги је, па то ло ги је, оф тал мо ло ги је и пре вен ти ве 
у при ват ној прак си. Сим по зи ју ми „Ле кар ска про фе-
си ја и здрав стве ни еста бли шмент: ко ли ко је ду бок јаз 
и ка ко га пре ва зи ћи“ и „Здрав стве ни ту ри зам у Ср би-
ји – мо гућ но сти и иза зо ви“, као и сви кур се ви, акре-
ди то ва ни су код Здрав стве ног са ве та Ср би је, а но си-
ли су нај ма ње че ти ри бо да (за слу ша о це) до 12 бо до ва 
(за пре да ва че).

Кон фе рен ци ја је би ла при ли ка да се до го во ре на чи-
ни уче шћа и са рад ње ле ка ра из ди ја спо ре у обра зо-
ва њу ле ка ра у Ср би ји, ка же др Та тја на Ра до са вље вић, 

ди рек тор ка ЛКС, и на гла ша ва да су ле ка ри има ли мо-
гућ ност да раз ме не ис ку ства у раз ли чи тим обла сти ма, 
али и да до би ју бо до ве ко ји су им нео п ход не за об на-
вља ње ли цен це. Уче шће на свим кур се ви ма у окви ру 
Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре би ло је бес плат но 
за ле ка ре, од но сно фи нан си ра но из чла на ри не ЛКС, а 
ова квом „де цен тра ли за ци јом“ нај но ви ја са зна ња из 
раз ли чи тих обла сти ме ди ци не по ста ла су до ступ ни ја 
и ле ка ри ма из уну тра шњо сти.

циљ ор га ни за то ра је да што ве ћи број ле ка ра при су-
ству је сим по зи ју му и кур се ви ма и да се на тај на чин 
упо зна ју са ис ку ством сво јих ко ле га из ино стран ства. 
Во де ћи се том же љом, обез бе ђе но је бес плат но при су-
ство свим уче сни ци ма. Кон фе рен ци ја је по че ла у Вр-
њач кој Ба њи, окру глим сто лом у хо те лу Зве зда, где су 
одр жа ни и це ре мо ни ја све ча ног отва ра ња и до бро твор-
ни бал Ле ка ри де ци Ср би је.

Због не мо гућ но сти да се курс „Раз вој и спе ци фич но-
сти хит не ме ди цин ске по мо ћи на те ри то ри ји Ср би је“ 
одр жи ка ко је пр во бит но би ло пла ни ра но у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, по ме рен је у Вр њач ку Ба њу. Ин те ре со ва ње 
ле ка ра би ло је огром но, што је ра зу мљи во ако се зна да 
је је дан од пре да ва ча био про фе сор Па вле Стан ко вић из 
Не мач ке. Мно ги ле ка ри те шка ср ца су се опре де ли ли 
за је дан од два из у зет на сим по зи ју ма – јер се исто вре-
ме но у су сед ној са ли одр жа вао ве о ма за ни мљив скуп 
о здрав стве ном ту ри зму.

Скуп оди сао по зи тив ном енер ги јом

Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2011“, за вр ше на је 15. ок то бра све ча ном ака де ми јом у 
Кар ло вач кој гим на зи ји, ода кле је ука за но на ва жност 
раз ме не ис ку ста ва из ме ђу до ма ћих и стра них пред-
став ни ка ле кар ске стру ке. То ком све ча не ака де ми је 
одр жа на су и крат ка пре да ва ња о жи во ту и де лу вла-
ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, „Ње го шев ху ма ни зам“ 
и „Док тор Ла за Ла за ре вић – Ср бин у Евро пи и Евро-
пља нин у Ср би ји“.

Да не срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, по дру ги пут, ор-
га ни зо ва ла је Ле кар ска ко мо ра Ср би је, у са рад њи са 
Ми ни стар ством здра вља и Ми ни стар ством за ди ја спо-
ру, а уз ду хов но по кро ви тељ ство Па три јар ха срп ског 
Ири не ја. Парт нер и ге не рал ни спо знор Да на ди ја спо-
ре би ла је Про кре дит бан ка. 

Иде ја ор га ни за то ра је да оку пља ње ле ка ра по ста не 
тра ди ци о нал но, као и да се на ред не го ди не та ква кон-
фе рен ци ја одр жи у још ве ћем бро ју гра до ва Ср би је.

У раз го во ру са ле ка ри ма ко ји су уче ство ва ли на Да-
ни ма ме ди цин ске ди ја спо ре са зна ли смо да су мно ги 
од њих по че ли да осе ћа ју ко мо ру као сво ју, као ме сто 
где мо гу да на у че и ис по ље сво је ам би ци је. чи тав скуп 
оди сао је по зи тив ном енер ги јом ко ја се осе ћа ла на сва-
ком ко ра ку. Са им по зант ним бро јем уче сни ка кон фе-
рен ци је, јед но је си гур но: по сле Да на срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре, ви ше ни шта (у срп ском здрав ству) не ће 
би ти исто. Ј. То ма ше вић

>>> Уче шће на свим кур се ви ма у окви ру 
Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре би ло је 
бес плат но за ле ка ре, од но сно фи нан си ра но 
из чла на ри не Лкс, а „де цен тра ли за ци јом“ 
про гра ма кон фе рен ци је, нај но ви ја 
са зна ња из раз ли чи тих обла сти ме ди ци не 
по ста ла су до ступ ни ја и ле ка ри ма 
из уну тра шњо сти <<<

ВИ ШЕ СТРУ КИ ЗНА ЧАЈ

– Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2011 
– пред ста вља нај ве ћи струч ни скуп ле ка ра у Ср би ји (а и 
у ре ги о ну) ове го ди не, а и је дан од нај ве ћих ко ји су одр
жа ни у по след њих 10 го ди на

– Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2011 – 
афир ми ше и вред но сти ко је са со бом но си кон ти ну и ра на 
ме ди цин ска еду ка ци ја за стру ку и дру штво у це ли ни

– Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2011 
– при мер је од лич не са рад ње ма ти це и ди ја спо ре на по
љу ме ди ци не

– Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2011 
– афир ми ше ва жност са рад ње ле ка ра из Ср би је и ди ја
спо ре на по љу раз во ја про фе си о нал ног нетw орка, раз ме
не зна ња, као и пра ће ња и усва ја ња но вих до стиг ну ћа на 
по љу ме ди ци не

– Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2011 
– има и ху ма ни тар ни ка рак тер – у окви ру кон фе рен ци
је, 12. ок то бра, одр жан је Све ча ни до бро твор ни бал ле кар
ства Ср би је „Ле ка ри де ци Ср би је“
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У 
окви ру кон фе рен ци је „Да ни ме ди цин ске ди-
ја спо ре 2011“ у Вр њач кој Ба њи ор га ни зо ван је 
све ча ни до бро твор ни бал „Ле ка ри де ци Ср би-
је“, са ци љем да се при ку пе сред ства за на бав-

ку ин ку ба то ра за Ин сти тут за нео на то ло ги ју.
– част ми је и за до вољ ство што смо ов де за јед но да, у 

окви ру Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, по ка же мо 
и оно што је ду бо ка од ли ка ху ма ни зма ко ја кра си наш 
по зив, а то је бри га и о де ци Ср би је. На и ме, овај пр ви 
док тор ски бал „Ле ка ри де ци Ср би је“ по све ћен је пле ме-
ни том ци љу да са ку пи мо но вац за ин ку ба тор за Ин сти-
тут за нео на то ло ги ју. Исто вре ме но, сви ови до га ђа ји ко-
ји ће се ових да на де ша ва ти у Вр њач кој Ба њи, али и у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду, Сур ду ли ци, оку пља ју ле ка ре око 

јед ног ци ља ко ји је пле ме нит и би тан за све нас, а то је 
да од на ших ко ле га из ди ја спо ре до би је мо нај но ви ја са-
зна ња ме ди цин ске на у ке ка ко би смо што ква ли тет ни је 
ле чи ли на ше па ци јен те – на гла си ла је др Та тја на Ра до-
са вље вић, ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

До бро твор ном ба лу ле ка ра Ср би је при су ство ва ла је 
и пред сед ни ца пар ла мен та и члан по ча сног од бо ра 
Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, проф. др Сла ви-
ца Ђу кић-Де ја но вић ко ја је, том при ли ком, оце ни ла 
да је ве о ма ва жно што су се ле ка ри ор га ни зо ва ли ка-
ко би по мо гли нај мла ђим су гра ђа ни ма. Она је на по-
ме ну ла да је то по ка за тељ ху ма но сти, али и ак ци ја ко-
јом се чу ва тра ди ци ја да се по мог не они ма ко ји ма је 
по моћ нај по треб ни ја.

ДО БРО ТВОР НИ БАЛ „ЛЕ КА РИ ДЕ цИ СР БИ ЈЕ“

хУ МА НОСТ 
ПО ЛО ЖИ ЛА ИС ПИТ
// ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО МО ћИ ЗА КУ ПО ВИ НУ ИН КУ БА ТО РА ПО ДР ЖА ЛИ ПРЕД СЕД НИ цА 
ПАР ЛА МЕН ТА ЂУ КИћ-ДЕ ЈА НО ВИћ И ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТА РИ СИ МО НО ВИћ И ТО ЈИћ //

Проф. др Славица Ђукић Дејановић и др Татјана Радосављевић на отварању Бала



10 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2011. ОКТОБАР 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 11

– Имам из у зет ну част да ве че рас бу дем у Кри стал-
ној дво ра ни, са иде јом да су ле ка ри увек уз оне ко-
ји ма је по моћ нај по треб ни ја, а то су на ши нај мла ђи 
су гра ђа ни ко ји ма тре ба да да мо под сти цај да из др-
же. Ле ка ри су си гур но гра ђа ни све та, не са мо по ху-
ма но сти ко ја не ма гра ни це, не го и по то ме што у све-
ту ле ка ри ди ја спо ре је су нај бо љи ам ба са до ри на ше 
др жа ве. Пре не ла бих по здра ве свих по сла ни ка и за-
хва ли ла бих се што сте са чу ва ли део тра ди ци о нал-

них вред но сти ко ја има мо у Ср би ји. Ле ка ри Ср би је, 
по ред то га што у ср цу увек но се сво ју до мо ви ну, за-
пра во увек но се ту тра ди ци о нал ну нит да тре ба да 
по мог ну на шој де ци. Ак ци ја око ин ку ба то ра са мо је 
па ра ме тар шта ми, за пра во, све мо же мо - ре кла је 
проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, пред сед ни ца На-
род не скуп шти не Ср би је, обра ћа ју ћи се уче сни ци ма 
до бро твор ног ба ла.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це Пар ла мен та, здрав ство 
у на шој др жа ви, пре ма по што ва њу док три не и зна њу, 
ни ма ло не за о ста је за здрав ством у Евро пи. У на ред-
ном пе ри о ду, ука за ла је Ђу кић-Де ја но вић, тре ба ло би 
ра ди ти на по ди за њу ни воа по мо ћи оним ка те го ри ја-
ма ко је спа да ју у нај у гро же ни је.

При ку пља ње по мо ћи за ку по ви ну ин ку ба то ра за пре-
вре ме но ро ђе не бе бе по др жа ли су и др жав ни се кре тар 
ми ни стар ства здра вља проф. др Пе ри ша Си мо но вић, 
као и др жав ни се кре тар ми ни стар ства ве ра и ди ја спо-

ре прим. др Пре драг То јић. Пре ма ре чи ма Си мо но ви ћа, 
по клон са ба ла ће би ти упу ћен нај мла ђим по ко ле њи-
ма, а на ша оба ве за и од го вор ност је сте да им ства ра-
мо леп шу бу дућ ност. 

– Ка жу да кад чо век кре не у не ко „стран ство ва ње“ у 
свом пр тља гу на дно по ло жи љу бав, по ло жи кра јо лик 
свог за ви ча ја, и то увек но си са со бом и ни кад не по те же 
то да ба ци или по тро ши. Он се са тим пр тља гом вра ћа 
у за ви чај и по но во од ла зи и пр тљаг се са од ла ском уве-

Поздравна реч: директорка ЛКС 
Татјана Радосављевић отвара Бал Славица ЂукићДејановић поздравља учеснике

Др Предраг Тојић, државни секретар у Министарству вера и дијаспоре

Проф. др Периша Симоновић 
државни секретар у Министартсву здравља

> 12
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ћа ва. Ми, остав ши ов де, по не кад ни смо пре по зна ли тај 
пр тљаг и то бо жан стве но осе ћа ње – љу бав, а де ша ва ло 
се да ма ло бу де мо злоб ни, да вам за ви ди мо, ин вен та-
ри ше мо по ва шим жи во ти ма и ра чу ни ма, али ви нам 
опро сти те. И он да се пре не мо из сна. Тај сан је ко нач но 
про шао. Ми смо, ко нач но, за јед но, удру же ни, исто осе-
ћа мо пре ма на шој и ва шој Ср би ји и љу бав пре ма свим 
по ко ле њи ма ко ја по сле нас тре ба да усле де – ре као је 
др То јић и оце нио да је сва ко вре ме у Ср би ји иза зов но, 
пра ће но ве ли ким ис ку ше њи ма, па та ко и ово.

Др Мир ја на Ан дре је вић Кри, пред сед ни ца Дру штва 
срп ских ле ка ра и сто ма то ло га из Не мач ке и пот пред-
сед ни ца Да на ди ја спо ре, иза зва ла је оду ше вље ње свих 
при сут них ле ка ра нео че ки ва ним ге стом –са оп шти ла 
је сво ју од лу ку о до ни ра њу јед ног ин ку ба то ра Ин сти-
ту ту за нео на то ло ги ју у Бе о гра ду.

– Ово је ва жан тре ну так за ме не. Као пред сед ни ца 
ху ма ни тар не ор га ни за ци је Про ху ман по здра ви ла бих 

РА СТЕ СУ МА ЗА 
НАБАВКУ ИН КУ БА ТОРА
Ра чун за до на ци ју ин ку ба то ра ра сте. Уз су му са ку пље ну на 
до бро твор ном Ле кар ском ба лу, Слу жбе ни гла сник и ком
па ни ја Ви сан до ни ра ли су по 100.000 ди на ра, ма шин ска 
фир ма Schrack Technik по кло ни ла је 20.000, а Дом здра
вља у Ла за рев цу 5.000 ди на ра.

У Ко мо ри ка жу да оста је да се ви ди ко ли ко су нов ца 
при ку пи ле ко ле ге у ино стран ству. При лог до ма ћег про
из во ђа ча ин ку ба то ра од но си се на то да ће уре ђај да ти по 
про из во ђач кој це ни.

Ведра атмосфера подигла је госте на ноге: доктори у колу

11 <
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уче сни ке ба ла за при ку пља ње по мо ћи за ин ку ба тор, за 
ко ју је иде ја по те кла од ЛКС. Као ду го го ди шња ше фи ца 
ху ма ни тар ног дру штва у ко ме ра ди мо на то ме да што 
ви ше по мо ћи стиг не у Ср би ју, та мо где је по треб но, од-
лу чи ла сам да, са сво је стра не, као пред сед ни ца ор га-
ни за ци је Про ху ман, лич но до де лим је дан ин ку ба тор 
за нео на то ло ги ју – ре кла је Ан дре је вић Кри.

За хва љу ју ћи на вред ном по кло ну, док тор ка Бра ни-
сла ва Де до вић Бје ла јац из Ин сти ту и ту та за нео на то-
ло ги ју у Бе о гра ду, под се ти ла је да су ин ку ба то ри нео п-
хо дан део опре ме у тој уста но ви ка ко би се по бољ шао 
ква ли тет жи во та но во ро ђе них бе ба.

– Нај и скре ни је бих се за хва ли ла Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је и го спо ђи Мир ја ни Ан дре је вић Кри, јер смо 
нео че ки ва но до би ли два ин ку ба то ра, нео п ход ног де-
ла опре ме Ин сти ту та, уста но ве тер ци јар ног ни воа у ко-
јој се ле че пре вре ме но ро ђе на де ца, али и сва угро же на 
но во ро ђен чад са те ри то ри је це ле Ср би је. Ми се бо ри мо 

не са мо да бе ба пре жи ви, не го да тај њен ква ли тет жи-
во та бу де што бо љи – ре кла је др Де до вић-Бје ла јац.

Пре ма ње ним ре чи ма, нај бо ље би би ло пре ве ни ра-
ти пре вре ме ни по ро ђај, али, ако до ње га до ђе, Ин сти-
тут је ту да омо гу ћи нај бо љи ток жи во та за нај мља ђе. 
Ин ку ба тор је део ве о ма ску пе ме ди цин ске опре ме за 
ле че ње и не гу те де це, а та кав со фи сти ци ра ни уре ђај 
омо гу ћа ва не гу, спре ча ва рас хла ђи ва ње пре вре ме но 
ро ђе ног де те та, спре ча ва ин фек ци је, а исто вре ме но да-
је мо гућ ност да се све ра ди у са мом апа ра ту, уз ми ни-
мал но уз не ми ра ва ње бе бе.

У при год ном про гра му на це ре мо ни ји отва ра ња Кон-
фе рен ци је на сту пи ли су чла но ви ан сам бла КУД „Из вор“ 
из Вр њач ке Ба ње, а све ча ни До бро твор ни бал „Ле ка ри 
де ци Ср би је“ по чео је „Ко лом кра љи це Дра ге“, а уз пе-
сму и игру дру же ње док то ра на ста ви ло се до ра них ју-
тар њих са ти. 

 ј. То ма ше вић

Фолклорна група: чланови ансамбла КУД Извор из Врњачке Бање

Доброг расположења није фалило: учесници конференције у колуВедра атмосфера подигла је госте на ноге: доктори у колу
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М
о гућ но сти и мо да ли те ти са рад ње на ших ле-
ка ра „ов де и та мо“ би ли су у сре ди шту па-
жње окру глог сто ла „Срп ска ме ди цин ска ди-
ја спо ра: За јед но – мо гућ но сти и иза зо ви“ 

ко ји је 12. ок то бра одр жан у Вр њач кој Ба њи, у окви ру 
Кон фе рен ци је Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре.

Ото ри но ла рин го лог Ми ха ел Под ви нец из Швај цар-
ске, ко ји је био мо де ра тор окру глог сто ла, оце нио је Кон-
фе рен ци ју као ко стур за кон струк тив не про јек те ко ји 
ће по ве за ти ма ти цу и ди ја спо ру, а ко ји ће би ти ре а ли-
зо ва ни у на ред ним го ди на ма. 

– Ве ли ки број ко ле га из ди ја спо ре је при хва тио 
иде ју да се оку пи и ми слим да ће ова ква вр ста са-
рад ње по ста ти још ин тен зив ни ја. Ипак, по треб но је 
10 го ди на да се та ква са рад ња „ста ви на но ге“, а ре-
зул тат не ће из о ста ти – уве рен је проф. Под ви нец. 
Ди рек тор ка ЛКС др Та тја на Ра до са вље вић је као нај-
ва жни је ци ље ве кон фе рен ци је на ве ла раз ме ну ис ку-
ста ва у раз ли чи тим обла сти ма, али и до го вор на чи на 
уче шћа и са рад ње ле ка ра из ди ја спо ре у еду ка ци ји ле-
ка ра у Ср би ји. Та „при ча“ за по че та је кад је ЛКС по че-
ла да учла њу је ле ка ре из Ср би је, а та да су по че ле да се 
ја вља ју и ко ле ге из све та. 

– Кад смо пре ма др жа ви оства ри ли јав на овла шће-
ња, схва ти ли смо да су сву да око нас „дра гу љи“, на ши 

љу ди ко ји же ле да сво јим зна њем и уме њем до при не-
су зна њу и уме њу ко ле га ов де. Ево нас у Вр њач кој Ба-
њи да от поч не мо ве ли ки за јед нич ки по сао, за рад ко-
ле га, али и па ци је на та, јер је основ ни циљ ле ка ра да 
па ци јен ти ма пру жи мо што бо љи ква ли тет здрав стве-
не за шти те – ре кла је ди рек тор ка Ко мо ре.

Она је из ра зи ла оче ки ва ње да ће сле де ће го ди не Да-
ни ме ди цин ске ди ја спо ре би ти ор га ни зо ва ни у ви ше 
гра до ва, што ће омо гу ћи ти да још ве ћи број ле ка ра у 
Ср би ји о до ме ти ма стру ке и на у ке са зна ју од сво јих ко-
ле га из ра се ја ња.

Заједничко институционално тело

Об ја шња ва ју ћи у ком сме ру би Ко мо ра же ле ла да 
усме ри са рад њу са ди ја спо ром, др Ра до са вље вић је ре-
кла да Ко мо ра, као ин сти ту ци ја са по ве ре ним по сло ви-
ма и овла шће њи ма, али и не за ви сна и про фе си о нал на 
еснаф ска ор га ни за ци ја, има ми си ју да ис ко ри сти све 
мо гућ но сти ко је се на шим ле ка ри ма пру жа ју. За раз-
ли ку од до са да шњих по је ди нач них по ку ша ја, иде ја је 
да се у ЛКС на пра ви за јед нич ко ин сти ту ци о нал но те-
ло ко је би чи ни ли ле ка ри из Ср би је и ди ја спо ре. Пр ви 
циљ би ли би еду ка тив ни са стан ци ко је Ко мо ра акре-
ди ту је код Здрав стве ног са ве та Ср би је и пот пу но бес-

ОКРУ ГЛИ СТО „СРП СКА МЕ ДИ цИН СКА ДИ ЈА СПО РА 
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плат но, јер пре у зи ма фин снси ра ње тих са ста на ка, ну-
ди ко ле га ма на те ре ну. 

– Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја мо ра би ти 
до ступ на сва ком ле ка ру у Ср би ји, би ло да је у Жа гу би-
ци, Дра га шу или још да ље. Дру га мо гућ ност са рад ње 
од но си се на ор га ни за ци ју здрав стве ног си сте ма Ср-
би је. Пре ма ста ти сти ци Ми ни стар ства ве ра и ди ја спо-
ре од 1.000 до 1.500 на ших ле ка ра у ино стран ству на ла-
зи се на топ ме на џер ским по зи ци ја ма. Тре ћи на чин 
на ко ји ви ди мо са рад њу је сте да ко ле га ма ко је по же-
ле да се вра те и отво ре при ват не ор ди на ци је ов де, на-
ше струч не слу жбе бу ду на рас по ла га њу-ис та кла је др 
Ра до са вље вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, нај ви ше ће се раз ви ја ти раз ли-
чи те фор ме еду ка ци је. Ве ли ки број мла дих ле ка ра био 
је на уса вр ша ва њу у зе мља ма Евро пе, САД, и же ли мо 
да све ко ле ге има ју исте мо гућ но сти да оду и вра те се 
и при ме њу ју зна ња у ло кал ној сре ди ни. Од ко ле га из 
ди ја спо ре, ка ко је ре кла, оче ку је до бру во љу и спо соб-
ност да пре не су зна ње ле ка ри ма у Ср би ји.

Др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља, др Пе ри-
ша Си мо но вић ре као је да је об ра до ван им по зант ним 
бро јем уче сни ка ко ји су се ода зва ли по зи ву на Кон фе-

рен ци ју. Он се за ло жио да бу ду при ку пље ни сви по да ци 
у ве зи са ме ди цин ском ди ја спо ром, да ЛКС бу де „мост 
са рад ње“, као и да се омо гу ћи да ме ди цин ска ди ја спо-
ра уче ству је у ре фор ми здрав ства.

– На ла зи мо се пред про мо ци јом но вих на чи на фи-
нан си ра ња при мар не, али и бол нич ке за шти те, где смо 
се опре де ли ли за прин цип ка пи та ци је у при мар ној за-
шти ти, од но сно ди јаг но стич ки срод них гру па у бол нич-
кој за шти ти – на вео је Си мо но вић и до дао да би би ло 
до бро да има мо стал ног при ја те ља-кон сул тан та из ре-
до ва на ших љу ди ме ди цин ске стру ке у ди ја спо ри ко-
ји би нам у пр вим го ди на ма им пле мен та ци је та два 
прин ци па ре кли шта мо же мо да оче ку је мо. 

Си мо но вић је ис та као и да на та два прин ци па фи-
нан си ра ња не мо же да се све де све ко ли ка здрав стве-
на за шти та. Он је на вео као при мер област ду шев ног 
здра вља, а ни за је дан од тих прин ци па не мо же се ре-
ћи да је ефи ка сан да се то здра вље очу ва.

Пре ма ње го вим ре чи ма, кон фе рен ци ја је до бра при-
ли ка да се ус по ста ви са рад ња ме ђу ле ка ри ма, али и да 
се на ста ви са ме ди цин ском еду ка ци јом јер, ка ко је на-
вео, еду ка ци ја и уче ње пра те ле ка ре чи та вог жи во та. 

Др жав ни се кре тар Ми ни стар ства ве ра и ди ја спо ре, 
док тор Пре драг То јић, ре као је да у ино стран ству ра ди 
10.000 ле ка ра по ре клом из Ср би је, а да је око 1.000 њих 
на ру ко во де ћим по ло жа ји ма. Он је оце нио да су ова-
кви ску по ви ве о ма зна чај ни, јер је реч о спе ци фич ној 
про фе си ји.

– Љу бав пре ма ме сту ро ђе ња про пор ци о нал на је ра-
сто ја њу од тог ме ста. Ми из Ми ни стар ства ве ра и ди ја-
спо ре, у кон так ту смо са тим љу ди ма и не ма мо „кан тар“ 
да из ме ри мо ту њи хо ву љу бав, али се она на сва ком ко-
ра ку по твр ђу је – ре као је др То јић.

Повратак поверења матице

Он је уче сни ке окру глог сто ла под се тио на ге не зу на-
стан ка на ше ди ја спо ре ко ја је до сти гла ци фру од че ти-
ри ми ли о на љу ди ши ром све та.

Др То јић је на гла сио и да по сто ји на ме ра да се сви 
есна фи умре же. 

– У ба зи по да та ка има мо око 3.000 адре са љу ди, удру-
же ња, дру шта ва, цр кве них оп шти на. Кре нуо је пут по-
врат ка по ве ре ња из ме ђу ма ти це, ин сти ту ци ја ма ти це, 
др жав них ор га на и ра се ја ња ко је је го ди на ма ру ше но. 

По чет ни ко ра ци у том прав цу учи ње ни су про шле и 
ове го ди не – на по ме нуо је др То јић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ле кар ска про фе си ја но си 
огром ну ом ни по тент ност, јер се док то ри ба ве чо ве ком 
још ин тра у те ри но, а по том од ро ђе ња до кра ја жи во та.

– Љу ди из све та по ка за ли су до бру во љу да нам по-
мог ну, на на ма је да ту ру ку бе не во лен ци је при хва ти мо 
и по ку ша мо да за јед нич ки ре ши мо по сто је ће про бле-
ме. Због то га је по треб но зна ње те шко сте че но у све ту. 
Ми ни стар ство ди ја спо ре са мо мо же да се за хва ли, за 
по моћ уз ко ју се мно ге ства ри мо гу пре ва зи ћи, учи ни-
ти бо љим и ефи ка сни јим.

Пред став ник При вред не ко мо ре Ср би је, Ср ђан Бо шко-
вић, под се тио је да у окви ру ПКС по сто ји не ко ли ко об-
ли ка удру жи ва ња при вред них су бје ка та ко ји има ју до-
дир них та ча ка са здрав ством, од но сно ме ди ци ном.

Та ко, циљ ра да цен тра за ди ја спо ру ПКС је сте да се 
по тен ци ја ли –иде је, зна ње, ис ку ство, ка пи тал, по слов-
не и ве зе у по ли тич ким кру го ви ма са ко ји ма рас по ла-
же на ша ди ја спо ра, ста ве у функ ци ју раз во ја на ше др-
жа ве. Зна ње и ис ку ство ле ка ра из ди ја спо ре тре ба да 
бу де пре не то на шим ле ка три ма. 

Учесници Округлог стола Српска медицинска дијаспора и матица
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Бо шко вић је ис та као да у окви ру ПКС ра де и Гру па ци ја 
ве ле дро ге ри ја, Гру па ци ја уво зни ка и про из во ђа ча ме ди-
цин ских сред ста ва, Гру па ци ја про из во ђа ча ле ко ва, Гру-
па ци ја про из во ђа ча опре ме и по тро шног ма те ри ја ла.

– ПКС је спрем на да у бу дућ но сти бли ско са ра ђу је 
на ра зним про јек ти ма са ЛКС и ме ди цин ском ди ја спо-
ром и из ра жа ва спрем ност да про на ђе мо но ве об ли-
ке са рад ње

Проблем друге генерације

Проф. др Па вле Стан ко вић из Не мач ке за хва лио је 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је што је ле ка ре из ино стран-
ства по дру ги пут по зва ла да се срет ну са ко ле га ма из 
зе мље, као и Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду где је 
1961. го ди не сте као ди пло му ко ја је, ка ко је ре као, „без 
до дат не тач ке и за пе те, истог да на би ла при зна та у Не-
мач кој“. Он је го во рио о про бле му пр ве и дру ге ге не ра-
ци је ди ја спо ре. 

– Спа дам у оне ле ка ре ко је су 60-их го ди на про шлог 
ве ка ле гал но оти шли у свет. Без го то во ика квог зна ња 
је зи ка, мо ра ли смо да учи мо и да се до ка зу је мо. Сти-
ца ли смо зна ња ко рак по ко рак. Про блем на ше ге не ра-
ци је је, та ко ре ћи, пре ва зи ђен. На стао је про блем дру-
ге ге не ра ци је, на ше де це ко ја су та мо ро ђе на или као 
ма ла до шла „та мо“. Ма тер њи је зик та де ца су учи ла у 
ку ћи, у вр ти ћи ма је зик до ма ћи на, а у шко ла ма дру-
ге, „бе ло свет ске“ је зи ке. Та ге не ра ци ја, ко ја има 30 до 
40 го ди на, мо ра да се осе ти оба ве зном, да зна да је ово 
њи хо ва зе мља, да су ово њи хо ви ко ре ни- ре као је проф. 
Стан ко вић.

Проф. др Жељ ко Бо са нац, ин тер вент ни ра ди о лог из 
Ен гле ске, ре као је да су ле ка ри из Ср би је еду ко ва ни као 
и струч ња ци из ино стран ства.

– Ђак сам ове зе мље и све што сам на у чио, на у чио 
сам у Ср би ји. Био сам итер вент ни ра ди о лог на ВМА, 
а 1992. сам оти шао из зе мље. Је дан сам од рет ких ко ме 
је фа кул тет при знат у све ту без ика квог до дат ног ква-
ли фи ка циј ског ис пи та. Уве рен сам, на кон 20 го ди на у 
еми гра ци ји, да ми има мо не ве ро ват не ме ди цин ске ин-

сти ту ци је, не ве ро ват не про гра ме, ко ји не са мо да мо гу 
да се ме ре са све том, не го су да ле ко бо љи не го у све ту. 
На жа лост, ни је то уни форм но рас по ре ђе но у чи та вој 
зе мљи – оце нио је проф. Бо са нац.

Он је ре као да су Ср би у еми гра ци ји стал но са ма ти-
цом, али их Ср би ја сма тра стран ци ма. Го во ре ћи о ор га-
ни за ци ји здрав ства, он је из ра зио сум њу да се ма њим 
про ме на ма мо же не што по сти ћи, већ да се „ку ћа гра-
ди од те ме ља“. Ле кар ска ко мо ра Ср би је је екви ва лент 
General Medical Council, је ди ном струч ном удру же њу у 
чи та вој Ен гле ској ко је има ап со ли ут ни ауто ри тет над 
свим ле ка ри ма та мо. Реч је о ор га ни за ци ји ко ја не ма 
ни ка кве ве зе са по ли ти ком, об ја снио је Бо са нац. 

– Пред ла жем да сед не мо и устро ји мо ме ди цин ски си-
стем у Ср би ји да би се тач но зна ло ко је за шта за ду жен 
и да та да ор га ни зу је мо ле ка ре. Да се на пра ви ба зич ни 
си стем, са свим про то ко ли ма. Вољ ни смо да на ста ви-
мо са еду ка ци јом, али ми же ли мо да ви ди мо на шу зе-
мљу ор га ни зо ва ну као што је ор га ни зо ван свет- ре као 
је проф. Бо са нац. 

Сто ма то лог, Мир ја на Ан дре је вић Кри, ко ја је у Не-
мач кој осно ва ла Дру штво срп ских ле ка ра и сто ма то ло-
га, из ра зи ла је на ду да се убу ду ће ус по ста ве ја че ве зе 
са ле ка ри ма у дру гим зе мља ма ка ко би што ви ше по-
мо гли на шој зе мљи.

– Сти пен ди ра ли смо 25 ко ле га из ра зних кра је ва Ср-
би је, са раз ли чи тих уни вер зи те та, по ме сец да на. Про-
фе со ри и осо бље у Не мач кој оду ше вље ни су на шим ле-
ка ри ма, њи хо вим зна њем и ен ту зи ја зном. На тај на чин 
ја ча се имиџ на ших ме ди ци на ра – ре кла је Мир ја на 
Ан дре је вић-Кри.

Ане сте зо лог Оли ве ра Пот па рић ко ја ра ди у Ен гле ској, 
ре кла је да је ва жна раз ме на ис ку ства, али и што ће на 
кон фе рен ци ји би ти ре чи о без бед но сти па ци јен та ко-
ја не би сме ла да бу де до ве де на у пи та ње.

Уче сни ци окру глог сто ла за кљу чи ли су да је нео п ход-
но да се са рад ња ле ка ра из ра се ја ња и ле ка ра из Ср би-
је ин сти ту ци о на ли зу је, а да Ле кар ској ко мо ри Ср би је 
при пад не цен трал на уло га у по ве зи ва њу са ме ди цин-
ском ди ја спо ром.  Ја сми на То ма ше вић

Велико интересовање: размена искустава са колегама из дијаспоре
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К
о ле ге у Ср би ји тре ба да ис ко ри сте нас ко ји смо 
„та мо“ и има мо ути цај, та ко да мо же мо да им 
на еко но ми чан на чин омо гу ћи мо да про ве ду 
ме сец или два да на у уни вер зи тет ским цен-

три ма. По том, зна ње ко је су сте кли они тре ба да пре не-
су ов де и ре а ли зу ју на у че но. Та кав бо ра вак ко шта око 
1.200 евра ме сеч но, а ци фра је та ква да не ко ко то пла-
ни ра мо же да је уште ди то ком го ди не, ка ко би до шао 
и ви део оно што га ин те ре су је. По сто ји ши ро ка па ле-
та мо гућ но сти, од пе ди ја три је до пси хи ја три је. С об зи-
ром на то да сам то ли ко го ди на та мо, без об зи ра што 
сам тра у ма то лог, мо гу сва ког да „сме стим“ на же ље ну 
кли ни ку. Ту шан су тре ба ис ко ри сти ти – ре као је проф. 
др Па вле Стан ко вић за Гла сник.

Пре ма ње го вим ре чи ма, пр во што би из Не мач ке тре-
ба ло усво ји ти и при ме ни ти у на шој зе мљи је сте ор га-
ни за ци ја. За тим, ди сци пли на на ра ду и хи је рар хи ја – 
да се зна ко ко ме од го ва ра. 

– Два пу та го ди шње до би ја ли смо да пот пи ше мо до-
пис Ми ни стар ства здра вља да од па ци јен та не сме мо 
ни шта да при ми мо. Ни фла шу пи ћа. И кад па ци јент же-
ли да се ре ван ши ра за до во љан опе ра ци јом, он би мо-
гао да оста ви се стри, бол ни ча ру. Ле ка ру - ни шта. Та ко 
да смо са те стра не би ли рас те ре ће ни. Ни смо има ли 

при ти сак да нас је не ко пла тио, па да за хват мо ра не-
знам-ка ко да успе. Без об зи ра на то, ра ди ли би смо по 
нај бо љој са ве сти и уме ћу. Ле кар сва ка ко ра ди под при-
ти ском са ве сти, а од ње га се увек оче ку је оп ти мал ни 
ре зул тат. То мо ра и па ци јент да зна. Не схва тљи во је кад 
до ђем ова мо и чу јем при че да мо ра да се пла ти да би 
се до шло на ин тер вен ци ју. У Не мач кој је то не за ми сли-
во- ис ти че проф. Стан ко вић. 

Он на во ди при мер чу ве ног не мач ког про фе со ра, јед-
ног од пи о ни ра у тран сплан та ци ји је тре, ко ји је уце њи-
вао па ци јен те да му да ју при лог за ис тра жи ва ња у тој 

обла сти. Ка ко нов ца за ис тра жи ва ња у тој обла сти ни-
је би ло до вољ но, од па ци је на та за ко је је сма трао да су 
имућ ни тра жио је до на ци је и због то га је ка жњен са че-
ти ри го ди не за тво ра.

Ка да је реч о ле кар ској гре шци, проф. Стан ко вић ка-
же да је у Не мач кој по ста ла „мо да“, за пра во до шла из 
Аме ри ке, да се па ци јент сма тра као парт нер. 

– Пре ма мом лич ном убе ђе њу, то иде на ште ту па ци-
јен та. Јер, не мо же мо ни ка ко да бу де мо парт не ри, ако 
до ђе са по ло мље ном но гом, он тра жи по моћ од ме не. Не 
тре ба да пре го ва ра мо. Ја не про да јем ме ди ци ну, ни ти 
здра вље. Мо гу да пре го ва рам ако хо ћу ауто да ку пим. 
По гре шна здрав стве на по ли ти ка до шла је с оне стра не 
оке а на. Па ци јент сад по ста је све кри тич ни ји. За пит ку-

ПРОф. ДР ПА ВЛЕ СТАН КО ВИћ, хИ РУР ШКА 
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА КЛИ НИ КА, ГЕ ТИН ГЕН, НЕ МАч КА

„УСВО ЈИ ТИ“ НЕ МАч КУ 
ОР ГА НИ ЗА цИ ЈУ 
И ДИС ПИ ПЛИ НУ
// РА НИ ЈЕ ЈЕ ПА цИ ЈЕНТ ДО ЛА ЗИО СА СТА ВОМ ДА СЕ „ПРЕ ПУ ШТА“ ЛЕ КА РУ 
КО ЈИ ЈЕ УчИО МЕ ДИ цИ НУ И ИМА ИС КУ СТВО. ДА НАС, 40 ОД СТО ПА цИ ЈЕ НА ТА 
ПРЕ НЕ ГО ШТО ДО ЂЕ ЛЕ КА РУ ПРЕ ГЛЕ ДА ИН ТЕР НЕТ, А 31 ОД СТО ПРО ВЕ РА ВА 
СВО ЈУ ДИ ЈАГ НО ЗУ НА ГЛО БАЛ НОЈ МРЕ ЖИ //

Проф. др Павле Станковић

>>> од укуп ног бро ја ле кар ских гре ша ка 
при ја вље них ко мо ри, то је по твр ђе но 
за са мо 28 од сто, док је у 72 од сто слу ча је ва 
уста но вље но да гре шке ни је би ло <<<
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Д
а ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре - осно ва су 
за ства ра ње кон струк тив ног ко сту ра за про јек те 
ко ји ће по ве за ти ма ти цу и ди ја спо ру, а ко ји ће 
би ти ре а ли зо ва ни на ред них го ди на. Одр жа ва ње 

овог ску па ве ли ки је ис ко рак у по гле ду са рад ње ле ка-
ра, а ква ли тет на еду ка ци ја нео п ход на је за њи хов рад. 
Ве ли ки број ко ле га из ди ја спо ре је при хва тио иде ју да 
се оку пи и ми слим да ће ова ква вр ста са рад ње по ста ти 
још ин тен зив ни ја. Тран сфер зна ња је нај бит ни ја ствар, 
као и ње гов пре нос у нај у да ље ни је кра је ве Ср би је, због 
че га је зна чај но одр жа ва ње Да на срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре, то ком ко јих струч ња ци из ди ја спо ре не са-
мо што пре но се зна ња, већ има ју мо гућ ност и да не што 
на у че – ре чи су проф. др Ми ха е ла Под ви не ца из Швај-
цар ске, чла на На уч ног од бо да Кон фе рен ци је.

Проф. Под ви нец је то об ја снио кон крет ним при ме-
ром. 

– Ор га ни зо ва ли смо на но во сад ском Уни вер зи те ту 
кур се ве из ана то ми је и пре па ра ци је сле по оч не ко сти, 
што је ве о ма ва жан ко рак у спе ци ја ли за ци ји у ото ри-
но ла рин го ло ги ји. Ти кур се ви се те шко ор га ни зу ју јер 
за то по сто је број не пре пре ке, али но во сад ске ко ле ге 
су на пра ви ле из ван ре дан на пор и одр жа ли смо шест 
кур се ва на ко ји ма су уче ство ва ли ле ка ри из Ср би је, Ен-
гле ске и дру гих зе ма ља. Ка да сам ви део ка ко то успе-
шно мо же да се ор га ни зу је, кур се ве сам ор га ни зо вао 
у Швај цар ској и сло бод но мо гу да ка жем да сам „за-
нат“, ор га ни за циј ски, ис пе као у Но вом Са ду. А то је са-
мо је дан од при ме ра ка ко тран сфер зна ња мо же да бу-
де обо стран. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, већ де сет го ди на ан га жо-
ван је у окви ру две швај цар ске ор га ни за ци је ко је се ба-
ве тран сфе ром зна ња. Реч је о јед ној спе ци ја ли стич кој 
ор га ни за ци ји (ОРЛ-БАЛ Ин тер на ти о нал) ко ја са ра ђу је 
са уни вер зи те ти ма, ВМА, и дру гој, оп штој, ко ја је има-
ла ак тив но сти у до му здра вља и бол ни ци у При је по љу 
у ви ду ин тер ди сци пли нар них се ми на ра, 16 по се та ле-
ка ра у тра ја њу од ви ше сед ми ца у Швај цар ској, број-
не до на ци је апа ра та (шест за ди ја ли зу, два ул тра зву ка, 
ма мо граф, тро ја ам бу лант на ко ла, као и фи нан си ра ње 
ар хи тек тон ских из ме на).

Лич на ис ку ства у то ку 10 го ди на
– Про је кат При је по ље
– Осни ва ње вла сти те спе ци ја ли стич ке ор га ни за ци је 

за раз ме ну зна ња са ино стран ством: са вез че ти ри на-
став не ба зе ОРЛ се ве ро за пад не Швај цар ске. Рад у че-
шкој, Ма ђар ској и Ср би ји…

Шта нам је по мо гло
• При хва та ни су но ви стан дар ди ква ли те та у ра ду
• По бољ ша но је во ђе ње ста ти сти ке о вла сти том ра ду
• Ра стао је ин те рес за на уч не при сту пе те ра пи ји
• Ве лик ин те рес за по се те у Швај цар ској и пре но ше

ње ис ку ста ва, ла бо ра то риј ских ме то да итд
• Уво ђе ње КМЕ
• Ен ту зи ја зам код мла дих, раст са мо по у зда ња
• Ср дач но го сто прим ство

Шта нас је оп те ре ћи ва ло
• Не по ве ре ње у на ше ал тру и стич ке мо ти ве
• Ак тив на, ни чим иза зва на оп струк ци ја од стра не по

је ди на ца и гру па
• Ин три ге због ло ших ме ђу људ ских од но са
• Не а жур ност у им пле мен та ци ји „по ру че них„до на

ци ја, имо би ли зам и инер ци ја
• Не вољ ност да се отво ре но го во ри, да је и при ма кри

ти ка, схва та ње КМЕ као фор ма ли зма
• Че сто из ме њи ва ње во де ћих ка дро ва
• Мла ди се ус те жу да пи та ју, ди ску ту ју

је што тре ба и што не тре ба, а кад га оба ве сти мо о свим 
мо гу ћим ком пли ка ци ја ма, што мо ра мо, по ка же мо ски-
це (не кад је то чи та ва „све шчи ца“ ко ју тре ба да про чи-
та и да пот пи ше), ако ни је раз у мео, још јед ном пи та, 
до ве де фа ми ли ју и на кра ју тра жи све на ла зе јер хо ће 
„дру го ми шље ње“ (Second opinion), да све про ве ри још 
јед ном. У том слу ча ју мо ра мо би ти опре зни. Де ша ва се 
да па ци јент до ђе и ка же да и дру ги док тор исто ми сли, 
али да би смо мо гли да ура ди мо још ово и оно – ука зу-
је проф. Стан ко вић. 

Он ка же да је ра ни је па ци јент до ла зио са ста вом да 
сво је ле че ње „пре пу шта“ ле ка ру ко ји је учио ме ди ци-
ну и има ис ку ство. Да нас, 40 од сто па ци је на та пре не-
го што до ђе ле ка ру пре гле да Ин тер нет, а 31 од сто про-
ве ра ва сво ју ди јаг но зу на гло бал ној мре жи.

Проф. Стан ко вић ка же да огро ман број Не ма ца има 
прав ну за шти ту ко ју пла ћа 10 евра го ди шње, та ко да, би-
ло да се сва ђао са ком ши јом, же ном или ле ка ром, има 
бес плат ну за шти ту. Ако не ко ми сли да је био „кикс“ ле-
ка ра (иако мо жда и ни је), он има адво ка та ко га не мо-
ра да пла ћа. Адво кат обич но це лу ствар уве ли ча. За то 
по сто ји суд ски ве штак, ко ји се би ра из ре до ва ис ку-
сних кли ни ча ра. Он мо ра да се ужи ви у си ту а ци ју у 
ко јој је ко ле га, на вод но, на чи нио про пуст – Ва цен то во 
пра ви ло: да ли је био сам на де жур ству ка да је сту дент 
пао у не свест ка да је ви део рас по рен сто мак, а тре ба-
ло је да аси сти ра, да ли је ренд ген апа рат ра дио, да ли 
се при ма ри јус ко га је звао ни је ја вљао на те ле фон. Све 
окол но сти мо ра да се узму у об зир. То се, ка же по зна-

ти струч њак, зо ве за ме на уло га. Тек та да ве штак мо же 
да да сво је ми шље ње. 

Проф. Стан ко вић ис ти че да сва ка од 16 по кра ји на у 
Не мач кој има сво ју ре ги о нал ну Ле кар ску ко мо ру ка ко 
би се из бе гли ма ра тон ски суд ски про це си, а има ју и би-
рое за по рав на ње. За ни мљи во је да је од укуп ног бро ја 
ле кар ских гре ша ка при ја вље них ко мо ри, то по твр ђе но 
за са мо 28 од сто, док је 72 од сто уста но вље но да гре шке 
ни је би ло – на во ди углед ни про фе сор.

Уко ли ко па ци јент у Не мач кој има оп ште оси гу ра ње, 
мо же би ти си гу ран да ће би ти „по са ве сти ле чен“, ка-
же проф. Стан ко вић. Уко ли ко, ме ђу тим, па ци јент же ли 
јед но кре вент ну со бу или да га опе ри ше шеф кли ни ке – 
он да то пла ћа или из џе па или на осно ву до дат ног оси-
гу ра ња. По сто ји и мо гућ ност да се за кљу чи уго вор по 
ко ме за вре ме ле жа ња у бол ни ци па ци јент до би ја но-
вац као од ште ту од оси гу ра ња. У оба слу ча ја, ква ли тет 
не сме да бу де раз ли чит. Раз ли ка је у ком фо ру или из-
бо ру да ли ће га опе ри са ти шеф или при ма ри јус – об-
ја снио је проф. Па вле Стан ко вић. Ј. То ма ше вић

ПРОФ. СТАН КО ВИЋ: 
ЧВР ШЋА ВЕ ЗА СА МА ТИ ЦОМ
Ште та што су Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре ор га ни
зо ва ни дру ги, а не 22. пут! То тре ба да по пра ви мо ко ли ко 
је мо гу ће ка ко би смо дру гу ге не ра ци ју, на шу де цу ко ја су 
шко ло ва на у ди ја спо ри, ко ја го во ре срп ски, а у шко ла ма 
уче „бе ло свет ске“ је зи ке, ве за ли још чвр шће за ма ти цу. За 
сле де ћи са ста нак ме ди цин ске ди ја спо ре тре ба ло би да до
ве де мо и те пред став ни ке мла де ге не ра ци је, да се за њих 
на пра ви по се бан про грам ко ји би укљу чио оби ла зак ма
на сти ра, да стек ну ути сак и о кул тур ном бла гу, а не са мо 
о ме ди цин ском бла гу Ср би је. То ће би ти глав ни за да так 
– сма тра проф. др Па вле Стан ко вић.
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• Не у ви ђав ност о по тре би дез ин фек ци је ру ку

  Ак тив но сти ОБИ од 2003
• 29 кур се ва, углав ном дво днев них, из пре па ра ци је 

тем по рал не ко сти, тим па но пла сти ке, ен до скоп ске хи-
ру ги је си ну са, ла рин го ми кро ско пи је, хи рур ги је вра та, 
пи са ња на уч них ра до ва и тд.

• 21 по се та ОРЛ из Ср би је у За пад ној Евро пи
• 48 по се та стра них пре да ва ча у Ср би ји (кур се ви и 

кон гре си)
• До на ци је ма њег оби ма

  Ста ти сти ка ОБИ
• 29 кур се ва
• 564 по ла зни ка
• Спон зор ска фи нан си ра ња (про це на) 140.000 €
• Ин ве сти ра но ефек тив них рад них са ти 4.800

  Шта се по ка за ло као ко ри сно
• Ја сна ко му ни ка ци ја на ме ра, ци ље ва и на чи на ра да 

на ших ор га ни за ци ја (пи сме ни про јек ти!)
• За јед нич ка ана ли за по тре ба и де фи ни ци ја ци ље ва 

са рад ње (пи сме но!)
• Раз у ме ва ње за про бле ме струк ту ре у Ср би ји
• При ја тељ ска, али не дво сми сле на кри ти ка та мо где 

је оправ да на

• Из бе га ва ње сва ког ула же ња у по сто је ће кон флик те 
по је ди на ца и гру па

• Охра бри ва ње мла дих на ди ску си ју и кри ти ку

• Ком пли ко ва но за ко но дав ство у здрав ству
• Цен тра ли стич ко од лу чи ва ње и фи нан си ра ње
• Не до вољ на тран спа рен ци ја од лу чи ва ња
• Не до ста так са рад ње и ко ор ди на ци је ме ђу на став

ним ба за ма, фа кул те ти ма
• Те шко ма те ри јал но ста ње свих уста но ва
• Рад на пре оп те ре ће ност свих ак те ра у Ср би ји – из

бе га ва ње но вих за да та ка

  Ка ко се мо же са ра ђи ва ти?
• Пи сме ни про јек ти са од го вор ним ли ци ма, тер ми ни

ма, ци љем и опи сом про це са. Ма њи про јек ти ad hoc.
• Умре жа ва ње са европ ским уста но ва ма и ин сти ту

ци ја ма, ква ли тет ним струч ња ци ма
• Стал но ор га ни зо ва ње го сто ва ња у оба прав ца
• Ин тен зи ви ра ње ко му ни ка ци је (Веб сајт са Chatr-

toom, Newslatter, Skype, га ле ри ја фо то гра фи ја, ли те ра-
тур ни сер вис и тд)

• При ме на стан дар да европ ских ор га ни за ци ја, по мо
гућ но сти учла ни ти на ше ин сти ту ци је у европ ске, бар 
као по сма тра че

• Осни ва ти ор га ни за ци је са истим ци ље ви ма у ди
ја спо ри, до бром ин тер нет-пре зен та ци јом и вред ним 
ен ту зи ја сти ма

• Про на ћи из во ре сти пен ди ја

  Мо гу ћи ме ха ни зми са рад ње
• Ди ја спо ра мо би ли ше до бру во љу по је ди на ца, кон

так ти ра са ин сти ту ци ја ма и умре жа ва („ам ба са до ри“). 
Пре но си но во сти у ор га ни за ци ји здрав стве не слу жбе, 
пре по ру ке до бре прак се, шан се за сти пен ди је и са рад-
њу. Осни ва удру же ња.

• Ко мо ра има стал но те ло („МИП“) ко је је у стал ном 
кон так ту са сви ма из ди ја спо ре, елек трон ски. Бр зе ре-
ак ци је и ја сна ко му ни ка ци ја, за ду же ња по је ди на ца су 
ја сно де фи ни са на

• Јед ном го ди шње се до но се од лу ке о пла но ви ма и 
ве ћим про јек ти ма, за ду жу ју по је дин ци и од ре ђу је рок. 
Ма њи про јек ти се до го ва ра ју елек трон ски

• Ко му ни ка ци ја ме ђу соб но и на спо ља иде пре ко 
ажур ног, до брог веб сај та са атрак тив ном пре зен та ци-
јом

• Обе стра не обра ћа ју па жњу на ор га ни зо ва ње фи
нан сиј ских сред ста ва. Бе не фи ци ра ни по је дин ци уче-
ству ју ма те ри јал но. //

ПРОф. ДР МИ хА ЕЛ ПОД ВИ НЕц, ШВАЈ цАР СКА

ТРАН СфЕР ЗНА ЊА 
ЈЕ НАЈ БИТ НИ ЈА СТВАР
// ОДР ЖА ВА ЊЕ ДА НА МЕ ДИ цИН СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ ЈЕ ЗНА чАЈ НО 
ЈЕР СТРУч ЊА цИ ИЗ ДИ ЈА СПО РЕ, НЕ СА МО ШТО ПРЕ НО СЕ ЗНА ЊА, 
ВЕћ ИМА ЈУ МО ГУћ НОСТ И ДА НЕ ШТО НА У чЕ //

Проф. др Ми ха е л Под ви не ц
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З
а до вољ ство ми је што сам по-
зва на да пред ста вљам Ме ди-
кус, ор га ни за ци ју срп ских ле-
ка ра у Бри та ни ји. По сто ји мо 

од 2000. и раз лог због ког уче ству је-
мо на кон фе рен ци ји је раз ме на ми-
шље ња и ис ку ства, као и пла но ви да 
се ује ди ни мо на за јед нич кој плат-
фор ми са рад ње за бу дућ ност.

Ме ди кус је по мо гао пар про је ка-
та да ме ди ци на у Ср би ји до би је не-
ки бо љи, успе шни ји ток у те ра пи ји 
на ших па ци је на та.

Је дан број ко ле га је у кра ћем пе-
ри о ду бо ра вио у Ве ли кој Бри та ни-
ји, а на кон сте че ног ис ку ства, они су 
се вра ти ли у сво је сре ди не и ма лим, 
али зна чај ним по ма ци ма до при не-
ли по бољ ша њу ле че ња па ци је на та у 
Ср би ји – на гла си ла је проф. др Оли-
ве ра Пот па рић, спе ци ја ли ста ане-
сте зи је, ин тен зив не не ге и те ра пи је 
бо ла у бол ни ци Chelsea and Westmin-
ster (у окви ру Imperial College) у Лон-
до ну, у раз го во ру за Гла сник.

Као при мер на ве ла је уво ђе ње 
ме ха ни зма ме ха нич ке не ин ва зив-
не вен ти ла ци је, за тим ре ги о нал ну ане сте зи ју ко ја је у 
Ср би ји пр ве ко ра ке учи ни ла у по ро диљ ству, нај пре у 
Бе о гра ду, а он да и дру гим гра до ви ма. 

– При ме ном ре ги о нал не ане сте зи је из бе га ва ју се не-
же ље ни ефек ти оп ште ане сте зи је. Па ци јент је све стан, 
бу дан, без бо ла у то ку хи рур шке про це ду ре. У пи та њу 
је ве ли ки про је кат, а 2012. го ди не би ће одр жан сед ми 
сим по зи јум о те ра пи ји бо ла. Сва ке го ди не ком би но-
ва ни тим ле ка ра из Бри та ни је и ко ле га из Ср би је се 
са ста је и об ра ђу ју се, по до го во ру, раз ли чи ти аспек-
ти бо ла. Сим по зи јум је по мо гао осни ва ње на ци о нал-
не асо ци ја ци је за ис тра жи ва ње и те ра пи ју бо ла са се-

ди штем у Но вом Са ду. За до вољ ство 
ми је да је Ср би ја до жи ве ла по мак у 
пре по зна ва њу бо ла као ве о ма зна-
чај ног аспек та људ ског здра вља – ка-
же проф. Пот па рић.

Она на гла ша ва да је ен ту зи ја зам 
„по тре бан за по че так, али не и до-
во љан“. 

– По треб на је на ша ис трај ност и ве-
ро ва ње у шта же ли мо да се упу сти-
мо. То је плат фор ма на шег са стан ка 
– раз го вор без гра ни ца и пред ра су-
да, ка ко би смо се ор га ни зо ва ли на 
на шој за јед нич кој осно ви ин те ре-
со ва ња, а то је па ци јент. Шко ла ко-
ју про мо ви шем у Бри та ни ји је сте да 
је па ци јент на вр ху пи ра ми де, док 
смо ми, оста ли, у ба зи. Асо ци ја ци ја 
европ ских ане сте зи о ло га пот пи са ла 
је про шле го ди не хел син шки до ку-
мент о без бед но сти па ци јен та, чи ме 
су се др жа ве и ле ка ри оба ве за ли да 
ни на ко ји на чин, ни у ка квим окол-
но сти ма, па ци јен то ва без бед ност не 
сме би ти ком про ми то ва на. Мо ра мо 
озбиљ но да схва ти мо шта је ле кар-
ска про фе си ја, ле кар ска оба ве за, 

озбиљ ност на ше уло ге у ле че њу и здра вљу љу ди – ука-
за ла је про фе сор ка Пот па рић. 

Пре ма ње ним ре чи ма, еду ка ци ја је им пе ра тив сва ког 
здрав стве ног си сте ма у Евро пи. Еду ка ци ја ле ка ра се, ис-
ти че она, не за вр ша ва се ди пло ми ра њем на фа кул те ту, 
ни ти по ла га њем спе ци ја ли стич ког ис пи та. 

– Ода бра ли смо стру ку у ко јој мо ра да се ра ди кон ти-
ну и ра но. Еду ка ци ја је им пе ра тив и за Ср би ју. Иако су 
љу ди ви ше при сут ни на Ин тер не ту, до бре ин фор ма ци-
је су успо ре не или не до вољ но до бро ор га ни зо ва не. То 
је оно што че ка на ше ле ка ре – за кљу чу је проф. Оли ве-
ра Пот па рић. Ј. То ма ше вић

ПРОф. ДР ОЛИ ВЕ РА ПОТ ПА РИћ, АНЕ СТЕ ЗИ О ЛОГ БОЛ НИ цЕ 
CHELSEA AND WESTMINSTER, IMPERIAL COLLEGE, ЛОН ДОН

ЕДУ КА цИ ЈА ЈЕ ИМ ПЕ РА ТИВ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА

РАЗ МЕ НА ИС КУ СТВА
Ве ли ко је уз бу ђе ње нас, док то ра из ди ја спо ре, због до ла
ска и уче шћа на Да ни ма срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре. 
Ми ово не ви ди мо као при мо пре да ју зна ња, не го као при
ли ку за раз ме ну ис ку ства и раз ме ну ми шље ња, шта и ка
ко мо же мо за јед но у бу дућ но сти да ис пра ви мо.
Не за хвал но је до ћи „са стра не“ и не ко ме по ну ди ти не
што као про дукт. 

Дру ги угао гле да ња је ка ко за јед но мо же мо јед ни дру
ги ма да по мог не мо.

Раз ме на зна ња и еду ка ци ја је им пе ра тив за на шу бу
ду ћу са рад њу. На да мо се да ће мо оства ри ти при ја тељ ски 
кон такт, а он да ви де ти ко је су нас пре пре ке до са да успо
ра ва ле и оне мо гу ћа ва ле – оце ни ла је проф. др Оли ве ра 
Пот па рић.

Проф. др Оли ве ра Пот па рић

>>> ен ту зи ја зам је 
по тре бан за по че так, али 
не и до во љан. По треб на 
је ис трај ност и ве ро ва ње 
у шта же ли мо да се 
упу сти мо. То је плат фор ма 
на шег са стан ка 
– раз го вор без гра ни ца 
и пред ра су да <<<
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Ј
е дан сам од рет ких ле ка ра „на по-
љу“ ко ји сма тра да су на ши ле ка ри 
у зе мљи до бро еду ко ва ни, али да 
има ју не ко ли ко по те шко ћа. Је дан 

од глав них про бле ма је ор га ни за ци ја. 
То је за ме не кључ но пи та ње, да би се 
он да омо гу ћи ло ле ка ри ма да пар ти ци-
пи ра ју у том ор га ни зо ва ном здрав стве-
ном си сте му. Сви свет ски здрав стве ни 
си сте ми ко ји су већ ор га ни зо ва ни на 
ви со ком ни воу су до ступ ни, са мо тре-
ба да по сто ји во ља свих струк ту ра, 
здрав стве них и др жав них, да се узме 
је дан од њих, на при мер САД, фран цу-
ски или бри тан ски, и да се по узо ру на 
ње га ор га ни зу је си стем ов де – ис ти че 
проф. др Жељ ко Бо са нац, ин тер вент-
ни ра ди о лог, Medway Marytime Hospi-
tal, Gillingham.

Углед ни про фе сор ко ји је у ино-
стран ство оти шао пре 20 го ди на, оце-
њу је да ни во ме ди ци не ни је рав но-
мер но ди стри бу и ран у Ср би ји. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, по сто ји не ко ли ко ве-
ћих цен та ра као што су Бе о град, Но-
ви Сад, Ниш и Кра гу је вац, док оста ли 
ни су про пор ци о нал но раз ви је ни. По-
сто ји ве ли ка дис кре пан ци ја из ме ђу ве ли ких цен та ра 
ко ји има ју опре му и ра де на свет ском ни воу, а оста ли 
цен три не ма ју та кву мо гућ ност. 

– Љу ди тре ба да схва те – све што ра ди ме ди цин ска 
стру ка је сте за до бро бит па ци јен та. То мо ра да бу де она 
нит, во ди ља свим ле ка ри ма. На шим љу ди ма бих по ру-
чио да не ми сле да ми не ма мо ни шта. Има мо све, са мо 
тре ба да се ор га ни зу је мо – твр ди проф. Бо са нац.

Он ис ти че да је пре од ла ска у ино стран ство ра дио на 
Вој но ме ди цин ској ака де ми ји, где је на у чио све у ин тер-
вент ној ра ди о ло ги ји од про фе со ра Ја шо ви ћа, Ле ди ћа, 
Ка ме ни це, Ли ша ни на. На За па ду је, ка же, до био при ли-

ку да ра ди са нај моћ ни јим ма ши на ма, 
нај са вре ме ни јом тех ни ком, али је пу-
ту ју ћи све том уви део да та ква уста но-
ва, у по зи тив ном сми слу, ка ква је та да 
би ла ВМА, ниг де не по сто ји.

– Нај ве ћи про блем би ће про ме ни ти 
на чин раз ми шља ња на ших љу ди, чак и 
ко ле га, јер они ни су ра ди ли у ор га ни-
зо ва ном си сте му. Си гур но ће би ти от-
по ра у по чет ку. Тре ба да се по сте пе но 
уво ди ор га ни зо ван си стем, да би ле ка-
ри схва ти ли за што је ор га ни зо ван та ко 
ка ко је сте и да се не би осе ћа ли угро же-
ним – ис ти че проф. Бо са нац.

Ка да је реч о ле кар ској гре шци, он ка-
же да при ме ћу је да је она све при сут-
ни ја у јав но сти.

– Гре шке не пра ви са мо онај ко не ра-
ди. Сви ле ка ри ће пра ви ти гре шке. Пи-
та ње је ка ква је гре шка и да ли по сто ји 
си стем у ко ме ми ра ди мо та ко да што 
ма ње гре ша ка пра ви мо. Ов де не ма си-
сте ма и он да се иде у „лов на ве шти це“. 
Уве рен сам да нај пре тре ба да се обез-
бе ди си стем. Ако по сто ји си стем у ко ме 
ле ка ри да би ра ди ли не што мо ра да бу-
ду про пи сно еду ко ва ни, он да ће се вр-

ло рет ко та кве гре шке до га ђа ти, али су мо гу ће. Уко ли ко 
је ис ход смрт па ци јен та, без об зи ра шта је раз лог, он да 
је то озбиљ на ле кар ска гре шка и она се ис пи ту је у си-
сте му. У Ен гле ској по сто ји не за ви сно струч но те ло ко-
је раз ма тра од пр вог до по след њег мо мен та шта се све 
де ша ва ло са па ци јен том, да ли је све ура ђе но по про-
пи су или не и он да од лу чу је да ли је то гре шка и ка ко 
да се санк ци о ни ше. Крај њи ис ход, нај го ри мо гу ћи, је-
сте бри са ње тог ле ка ра из ре ги стра ле ка ра, али мо ра да 
се до ка же гре шка – на по ми ње проф. Бо са нац.

С дру ге стра не, он об ја шња ва да сва ка про це ду ра, на 
при мер, у ин тер вент ној ра ди о ло ги ји но си ма лу (ста-
ти стич ку) ве ро ват но ћу од ком пли ка ци ја или смрт ног 
ис хо да. Па ци јент мо ра да до би је све ин фор ма ци је о 
про це ду ри и ри зи ку, а по сле пе ри о да од не де љу да на 
раз ми шља ња код ку ће, до но си од лу ку да ли да при-
ста не или не. Ако при ста не, у пи са ној фор ми пот пи-
су је да раз у ме све што му је ле кар пре до чио. Ако то 
ни је ура ђе но и по сто ји про пуст ле ка ра, ле кар ће од-
го ва ра ти.

Уко ли ко се, на при мер, ра ди ан ги о гра фи ја или ста-
вља стент у крв ни суд, мо же да се де си да крв ни суд 
пук не, а ле ка ри ће све учи ни ти да ре ше ком пли ка ци-
ју. Али, то не мо же би ти гре шка. Ов де, у Ср би ји, де ша-
ва се да и та кве ства ри јав но про гла ша ва ју гре шком – 
ис ти че проф. Бо са нац. Ј. То ма ше вић

ПРОф. ДР ЖЕЉ КО БО СА НАц, 
ИН ТЕР ВЕНТ НИ РА ДИ О ЛОГ, ЕН ГЛЕ СКА

ПО СТЕ ПЕ НО УВО ДИ ТИ 
ОР ГА НИ ЗО ВАН СИ СТЕМ

ПРО ДУК ТИВ НЕ ДИ СКУ СИ ЈЕ
Пр ви пут је на ша др жа ва по ка за ла да же ли на не ки на чин 
да оку пи нас ко ји смо у ино стран ству 20ак го ди на и да 
ви ди ка ко би смо мо гли за јед но да ра ди мо. Ути сци кон фе
рен ци је су ве о ма по зи тив ни, а ди ску си је су би ле про дук
тив не. Оче ку је мо да ће мо са да по ста ви ти не ке те ме ље те 
ор га ни за ци је из ме ђу ма ти це и ди ја спо ре. На дам се да ће 
се са рад ња раз ви ти да ље – уве рен је проф. Бо са нац.

>>> На шим љу ди ма 
бих по ру чио да не 
ми сле да ми не ма мо 
ни шта. има мо све, 
са мо тре ба да се 
ор га ни зу је мо <<<

Проф. др Жељ ко Бо са нац
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Прим. Др Та тја на Ра до са вље вић, 
ди рек тор ка ЛКС

О 
ме сту Ле кар ске ко мо ре Ср би је из ме ђу еснаф ске 
ор га ни за ци је и здрав стве ног еста бли шмен та и 
ка ко пре ва зи ћи тај јаз, на сим по зи ју му у Вр њач-
кој Ба њи го во ри ла је прим. др Та тја на Ра до са-

вље вић, ди рек тор ка ЛКС. Она је уче сни ке ску па под се-
ти ла да је ЛКС не за ви сна, про фе си о нал на, са мо стал на, 
смо фи нан си ра ју ћа ор га ни за ци ја ле ка ра Ср би је, осно ва-
на на осно ву За ко на из 2005, ра ди уна пре ђе ња усло ва за 
оба вља ње ле кар ске про фе си је, за шти те про фе си о нал-
них ин те ре са, уче шћа на уна пре ђи ва њу и спро во ђе-
њу здрав стве не за шти те и за шти те ин те ре са гра ђа на у 
оства ри ва њу пра ва на здрав стве ну за шти ту. 

– Ко мо ра оба вља од ре ђе не по сло ве, део јав них овла-
шће ња ко је јој је др жа ва по ве ри ла, а ди рект но је од го-
вор на Вла ди Ср би је. На ша ко мо ра, као и ко мо ре дру гих 
здрав стве них рад ни ка, до но се Ко декс про фе си о нал не 
ети ке, а тре нут но је у то ку из ме на и уса гла ша ва ње тог 
Ко дек са – ре кла је Ра до са вље ви ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, до са да је у име ник Ко мо ре 
упи са на 31.000 ле ка ра, од то га 30.500 са ли цен цом. ЛКС 
из да је, об на вља и од у зи ма ли цен це. 

– На жа лост, до са да смо од у зе ли три ли цен це. Јед на 
ли цен ца од у зе та је ко ле ги, по за ко ну, што је иза зва ло 

пу но уз ме ни ре но сти и по гре шних ту ма че ња у ле кар-
ским кру го ви ма. Реч је о ко ле ги ко ји је осу ђен на ка зну 
за тво ра за те шко де ло про тив здра вља љу ди, за ко је је 
по За ко ну пред ви ђе но трај но од у зи ма ње ли цен це. Пра-
во сна жне суд ске пре су де оче ку ју се у још не ким слу ча-
је ви ма, а од из ре че них ка зни за ви си да ли ће ЛКС по 
том осно ву од у зи ма ти и дру ге ли цен це – ука за ла је др 
Ра до са вље вић.

Она је ис та кла да је од у зе та ли цен ца ле ка ру ко ји је, 
осим ка зне за тво ра, за де ло ко руп ци је до био за бра ну 
оба вља ња ле кар ске про фе си је у тра ја њу од шест го ди-
на. Тре ћу ли цен цу при вре ме но је од у зео Суд ча сти ЛК 
Бе о гра да, на де вет ме се ци, ко ле ги ко ји ни је пре гле дао 
па ци јен та.

За шти та 
ин те ре са чла но ва

Ли цен цни пе ри од, под се ти ла је ди рек тор ка ЛКС, из-
но си се дам го ди на. ЛКС по сре ду је и из ме ђу чла но ва 
Ко мо ре, или чла но ва Ко мо ре и па ци јен та, а ор га ни зу-
је Су до ве ча сти за утвр ђи ва ње по вре де про фе си о нал-
не ду жно сти.

– По ку ша ће мо да у на ред ним го ди на ма на пра ви мо 
Смарт кар ти цу с ко јом би ле ка ри са ку пља ли бо до ве у 
Евро пи, и исто вре ме но се ле ги ти ми са ли као ле ка ри. 
Исто вре ме но, на ша оба ве за је да шти ти мо ин те ре се 
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чла но ва Ко мо ре у оба вља њу про фе си је, да се ста ра мо 
о угле ду чла но ва, од но сно оба вља њу по сло ва здрав стве-
не за шти те у скла ду са етич ким ко дек сом, те да ре а гу-
је мо на нео пре е зне и не у те ме ље не из ја ве у сред стви-
ма јав ног ин фор ми са ња – ис та кла је др Ра до са вље вић 
и до да ла да је ЛКС до би ла и мо гућ ност да из да је при-
вре ме не ли цен це, што је на ро чи то ва жно због стра на-
ца ко ји до ла зе да др же пре да ва ња или пре не су не ке 
ве шти не.

Го во ре ћи о исто ри ја ту Ко мо ре у Ср би ји, она је под-
се ти ла да је Ко мо ра осно ва на још 1901, по том уки ну та 

1945, а об но вље на тек 2006. Та да је гру па ле ка ра оспо-
ри ла ЛКС са иде јом да се она рас пу сти, али је Ко мо ра 
до би ла по сту пак пред Устав ним су дом. До са да је ЛКС 
оба ви ла сва јав на овла шће ња и по ста ла јед на од зна-
чај них ин сти ту ци ја у Ср би ји.

– Осла ња ју ћи се на струч ни по тен ци јал сво јих чла-
но ва и струч них слу жби, Ко мо ра на сто ји да са мар ги-
на здрав стве ног си сте ма, где се упр кос свим на по ри-
ма на ла зи, до ђе у сре ди ште ди ја ло га и ак тив но ути че 
на до но ше ње ва жних од лу ка у здрав стве ном си сте му. 
Мо то на ше ор га ни за ци је је „Мо же мо, уме мо, хо ће мо, 
зна мо ка ко“, по сту па мо ис кљу чи во по за ко ну – на по-
ме ну ла је ди рек тор ка ЛКС.

Пре ма ње ним ре чи ма, ле кар ску про фе си ју чи не ве-
шти не, ста во ви, вред но сти, по на ша ње за јед нич ко свим 
ле ка ри ма. У то је, ка ко ка же, укљу чен кон цепт зна ња, 
лич ни ин те гри тет, ал тру и зам, по што ва ње етич ког ко-
дек са, пре да ност и при ви ле ги ја са мо ре гу ла ци је стру-
ке, као и пра во на кли нич ку ауто но ми ју. Тра ди ци о нал-
но, ле ка ри по шту ју ћи прин цип ал тру и зма, ве о ма че сто 
соп стве ном до бру и здра вљу прет по ста вља ју слу же ње 
сво јим па ци јен ти ма. Исто вре ме но, ле кар мо ра да се 
при др жа ва не ких лич них вред но сти, а и да за др жи не-
за ви сан, про фе си о нал ни суд у ле че њу па ци је на та.

Кра ков ска де кла ра ци ја

Др Ра до са вље вић упо зна ла је ко ле ге на Да ни ма срп-
ске ме ди цин ске ди ја спо ре и да је Са мит ле кар ских ко-
мо ра цен трал не и ју го и сточ не Евро пе, одр жан 1. ок то-
бра у Кра ко ву, због све при сут ни јег про бле ма у зе мља ма 
Евро пе да ор га ни за ци је као што су ко мо ре (а тај про-
блем био је ја ко ак ту е лан у ман да ту прет ход ног срп-
ског ми ни стра здра вља) јед но став но по чи њу да сме-
та ју вла да ма и др жа ва ма. 

– Због то га је гру па ко мо ра до не ла Кра ков ску де кла-
ра ци ју, чи ји смо и ми пот пи сни ци. Ко мо ре ле ка ра ши-
ром Евро пе у овом мо мен ту на ла зе се на не кој вр сти 
рас кр сни це, с об зи ром да је њи хо ва уло га ве о ма угро-
же на. У по след ње вре ме ши ром Евро пе би ло је по ку-
ша ја да се огра ни чи рад ле кар ских ко мо ра, од но сно да 
се од ре ђе не функ ци је пре ба це у до мен ра да вла ди них 
аген ци ја. То се де ша ва ло у Сло ве ни ји, че шкој, а би ло је 
по ку ша ја и у не ких дру гим др жа ва ма. Јед но об ја шње-
ње би ло је да се, с об зи ром да се ра ди о зе мља ма у ЕУ, 
ко мо ре са мо по се би пред ста вља ју пре пре ку сло бод ном 
тр жи шту и ком пе ти ци ји, што си гур мо не сто ји. Јер, ле-
кар ска про фе си ја ни је са мо про фе си ја, то је и по зив – 
об ја сни ла је др Ра до са вље вић.

Предавања су испраћена с пажњом: препуна сала хотела Звезда

Др Татјана Радосављевић
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Пот пи сни ци те де кла ра ци је твр де да је про фе си о нал-
на ре гу ла ци ја га рант да ће се ЛК по на ша ти по етич ким 
прин ци пи ма и стан дар ди ма. 

– Да кле, ко мо ре ре пре зен ту ју и бра не ин те ре се чла-
но ва, ре гу ли шу ћи ли бе рал ност про фе си је. Пот пи сни ци 
Кра ков ске де кла ра ци је по зи ва ју здрав стве не про фе си-
о нал це, за ко но дав це и ад ми ни стра ци ју да ра де за јед но, 
те да про мо ви шу, по др жа ва ју и про ши ру ју уло гу пр ро-
фе си о нал не ор га ни за ци је у спро во ђе њу ква ли тет ни је 
и до ступ ни је не ге за па ци јен те. Исто вре ме но, сви пот-
пи сни ци се оба ве зу ју да јед ни дру ги ма да ју по др шку 
уко ли ко до ђе до по ку ша ја да се огра ни чи не за ви сност 
ко мо ра ле ка ра и да се њи хо ва ре гу ла ци о на функ ци ја 
пре ба ци на ад ми ни стра тив не аген ци је. Ми смо у тој 
си ту а ци ји би ли 2008, ка да смо пред Устав ним су дом 
от по че ли про це ду ру у ве зи са до пун ским ра дом ле ка-
ра ко јим је би ло за бра ње но да ле ка ри из др жав не, мо-
гу да ра де у при ват ној прак си. Та да смо се обра ти ли 
Европ ској ко мо ри – Стал ном ко ми те ту ко мо ра Евро пе 
и до би ли смо њи хо ву по др шку, али смо до би ја ли и по-
је ди нач не по др шке ко мо ра Не мач ке, Аустри је, Ру му-
ни је – ис ти че ди рек тор ка ЛКС.

Она ука зу је да се Кра ков ском де кла ра ци јом да је мо-
гућ ност да и све оста ле ко мо ре мо гу при ти ска ти вла ду 
сва ке по је ди нач не зе мље-пот пи сни це ко ја по ку ша да 
огра ни чи не за ви сност ко мо ре. У на шој зе мљи, под се-
ћа она, би ло је про бле ма и кад је по хит ном по ступ ку, 
под из го во ром да се то ра ди због сто ма то ло шке ко мо-
ре, озбиљ но про ме њен За кон о ко мо ра ма и уве де на мо-
гућ ност ути ца ја на из бор ни про цес, од но сно мо гућ ност 
уво ђе ња при нуд них ор га на ру ко во ђе ња ко мо ром. 

Про ме не на бо ље

– Уло жи ли смо жал бу и она је тре нут но на Устав ном 
су ду. Спор на је фор му ла ци ја где се ка же да уко ли ко ко-
мо ра у од ре ђе ном ро ку не иза бе ре све ор га не вла сти, 
до вољ но је да се за ка сни са мо је дан дан, па да Срп-
ско ле кар ско дру штво по ста вља при нуд ног ди рек то ра 

и при нуд ни Управ ни од бор Ко мо ре. Би ло је по ку ша ја 
и да се ути че на из бор ни про цес. Из бо ри су за вр ше ни 
18. ок то бра про шле го ди не, спро ве де ни су слич но као 
и из бо ри у др жа ви, а по сма трао их је це СИД- под се ћа 
ди рек тор ка ЛКС.

Она оце њу је да, иако се и да ље бит не од лу ке до но-
се без кон су ло ва ња ЛКС, има про ме на на бо ље. Из ме ђу 
оста лог, уве де не су при вре ме не ли цен це, де кла ра тив-
но по сто ји во ља да се уве ду оба ве зу ју ћи про то ко ли ле-
че ња, а има обе ћа ја да ће то ући и у за кон. Ко мо ра уче-
ству је у ди ја ло гу ве за ном за про ме ну на чи на пла ћа ња. 
Све функ ци је у ЛКС су во лон тер ске и по ча сне. 

– У мар ту је пот пи сан уго вор за оси гу ра ње од про фе-
си о нал не од го вор но сти за свих 30.500 ли цен ци ра них 
ле ка ра и за све оне ко ји ће ли цен цу до би ти до кра ја 
го ди не. По сао вре дан 19 ми ли о на ди на ра у тен дер ској 
про це ду ри до био је ДДОР Но ви Сад. До са да ни је сти-
гао ни је дан зах тев за на док на ду ште те – ре кла је ди-
рек тор ка Ко мо ре.

Ис ти чу ћи зна чај кон цеп та ква ли тет не бес плат не кон-
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (КМЕ) до ступ не ле-
ка ри ма ши ром Ср би је, др Ра до са вље вић је из ра зи ла за-
до вољ ство ор га ни зо ва њем се ри је кур се ва и струч них 
са ста на ка ко ји се од но се на ме ди ко-ле гал не те ме, ле-
кар ску гре шку, оси гу ра ње од про фе си о нал не од го вор-
но сти. Та ко је са ме ди ко-ле гал ним те ма ма у ју лу упо-
зна то ви ше од 1.200 ле ка ра у Ва ље ву, Ло зни ци, чач ку, 
Сме де ре ву, Бе о гра ду, а ка сни је и у Кру шев цу и Обре нов-
цу, а сви они су за при су ство тим се ми на ри ма до би ли 
по че ти ри бо да. И у окви ру Да на срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре, свих де сет струч них ску по ва ко ји се од ви ја-
ју у пет гра до ва Ср би је, пот пу но су бес плат ни. 

– Ра ди мо на спе ци јал ној по ну ди ба на ка и оси гу ра ња 
за ле ка ре, ве за но за ста тус ле ка ра као нај о бра зо ва ни је 
про фе си је. Дуг је пут ко ји Ко мо ру во ди до оног сте пе на 
ути ца ја у здрав стве ном си сте му Ср би је ко ји јој при род-
но тре ба да при пад не. Па ра фра зи ра ла бих ре чи јед ног 
при ја те ља: да је лак ше, не ком дру гом би све ово за па-
ло – за кљу чи ла је др Та тја на Ра до са вље вић. //

Искуство и углед: проф. др Павле Станковић
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У 
из ла га њу на сим по зи ју му „Ле кар ска про фе си-
ја и здрав стве ни еста бли шмент: ко ли ко је ду-
бок јаз и ка ко га пре ва зи ћи“, др Ма ја Ба шић из 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње 

освр ну ла се на ор га ни за ци ју здрав ства Ср би је и на чи-
не фи нан си ра ња. Она је под се ти ла да су но ви на чи ни 
фи нан си ра ња, о ко ји ма се го во ри од 2005, да нас ну-
жност и не из бе жност. Јер, ука за ла је др Ба шић, ме ђу на-
род ни кре ди ти, њи хо ве сле де ће тран ше, усло вље ни су 
ма кар но вим на чи ном из ве шта ва ња, ако не фи нан си-
ра ња, ка ко на при мар ном, та ко и на се кун дар ном ни-
воу здрав стве не за шти те. 

– У про це су здрав стве ног оси гу ра ња и здрав стве не 
за шти те свих зе ма ља све та, Њ. В. Оси гу ра ник сто ји на 
вр ху пи ра ми де. На рав но, це ла при ча сло же на по чи ње 
про це сом при ку пља ња сред ста ва ка да у пе ри о ду ка да 
у на шој зе мљи мно га пред у зе ћа иду под сте чај и не-
ре дов но пла ћа ју до при но се. Сам на чин при ку пља ња 
сред ста ва ни је оно ли ко ефи ка сан ко ли ко би смо у фон-
ду же ле ли – ука за ла је др Ба шић.

Чак 1.250.000 неосигураних

Она је под се ти ла да Ср би ја има 7,5 ми ли о на ста нов-
ни ка. Од тог бро ја, оси гу ра ни ка из рад ног од но са и чла-
но ва њи хо вих по ро ди ца има 3.800.000, пен зи о не ри и 
чла но ви по ро ди ца бро је 1.800.000, али чак 1.250.000 нео-
си гу ра них ли ца жи ви на те ри то ри ји на ше зе мље. Бу-
џе том је пред ви ђе но 1,9 ми ли јар ди евра за здрав ство, 
што је, ка ко је ре кла пред став ни ца Рф ЗО, по да так ко ји 
тре ба да бри не сва ког ко се ба ви пла ћа њем и уго ва ра-
њем здрав стве них услу га. 

Пре ма уче шћу здрав ства у БДП (бру то до ма ћем про-
из во ду), СЗО је по де ли ла зе мље на раз ви је не - ко је одва-
ја ју осам до 10 од сто БДП, зе мље у раз во ју ко је из два ја ју 
од шест до осам од сто, и зе мље у тран зи ци ји у ко је се и 
ми свр ста ва мо – са ма лим БДП по гла ви ста нов ни ка и 
ма лим уче шћем здрав ства у БДП. 

– Огро ман за да так је на ру ко вод ству фон да, ко ји је 
парт нер Ми ни стар ства здра вља и здрав стве них уста-
но ва, у кон цеп ту ус по ста вља ња фи нан сиј ски одр жи ве 
здрав стве не за шти те ко ја тре ба да омо гу ћи ефи ка сно 
и пра вич но фи нан си ра ње услу га у окви ру рас по ло жи-
вих сред ста ва. Ди рект но уго ва ра ње Рф ЗО са здрав стве-
ним уста но ва ма чи ни 93 од сто од го то во две ми ли јар-
де здрав стве ног бу џе та, а је дан ма ли део нов ца од са мо 
два од сто ре а ли зу је се ди рект ном ко му ни ка ци јом са 
па ци јен том кроз по ма га ла, бо ло ва ња, пут не тро шко ве 
– об ја сни ла је др Ба шић. 

Она је ис та кла и да до бро вољ но здрав стве но оси гу-
ра ње ни је раз ви је но, док се оба ве зно здрав стве но оси-

гу ра ње фи нан си ра из до при но са, до на ци ја и тран сфе-
ра, пре ми ја, имо ви не, до ма ћих и ино стра них кре ди та 
и зај мо ва и дру гим сред стви ма у скла ду са за ко ном.

Тран спа рент ност ра да фон да је ја сна. Пре не та ду го-
ва ња из 2010. из но се 140 ми ли о на евра за ле ко ве на ре-
цепт. Ре ба лан сом бу џе та ко ји су Вла да и скуп шти на 
усво ји ле кра јем ју на, фонд је остао „кра ћи“ за још 27 
ми ли о на евра.

Рф ЗО, ука за ла је Ба ши ће ва, за кљу чу је уго во ре са 342 
уста но ве из пла на мре же. По вре ме но се уго ва ра и са 
уста но ва ма ван пла на мре же, уко ли ко Рф ЗО до не се од-
лу ку да је нео п ход но да се пот по мог ну по сто је ћи ка па-

Рф ЗО: ПРО МЕ НА НА чИ НА ПЛА ћА ЊА ЛЕ КА РА 

ОСИ ГУ РА НИК НА ВР хУ 
ПИ РА МИ ДЕ ЗДРАВ СТВА
// ДИ РЕКТ НО УГО ВА РА ЊЕ Рф ЗО СА ЗДРАВ СТВЕ НИМ УСТА НО ВА МА чИ НИ 
93 ОД СТО ОД ГО ТО ВО ДВЕ МИ ЛИ ЈАР ДЕ ДИ НА РА ЗДРАВ СТВЕ НОГ БУ ЏЕ ТА //

Учешће здравства у бруто друштвеном  
производу 

Напомена: За 2010. г. рађена процена, а за период 2011–  2013. г. пројекција  

    
Koncept uspostavljanja finansijski održive

Finansiranje zdravstvene zaštite

 
Zdravstvene zaštite kako bi se omogućilo  
  

 – efikasno i pravično finansiranje usluga u  
 – okviru raspoloživih sredstava 
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ци те ти здрав ства, што се од ове го ди не ра ди ме ха ни-
змом јав них на бав ки.

– У по ку ша ју да се раз ви ју ме ха ни зми уго ва ра ња кроз 
основ ни па кет пра ва, кри те ри ју ме уго ва ра ња и но вих 
на чи на фи нан си ра ња, нео п ход но је да за јед но уче ству-
ју Ми ни стар ство здра вља, јав но здрав ство, фонд, не вла-
дин сек тор – Ко мо ре и удру же ња. Здрав стве не услу ге 
мо гу би ти пла ћа не на раз ли чи те на чи не. Од 2003. на 
сна зи је про спек тив ни на чин пла ћа ња, ко ји мо же би-
ти: пу тем оп штег про ра чу на - про це не свих тро шко ва, 
пу тем ка пи та ци је у до мо ви ма здра вља, пре ма слу ча-
ју – ди јаг но стич ки срод ним гру па ма (ДРГ) код ле же-
ћих па ци је на та, пре ма „бе о да ну“ по па ци јен ту за сва ки 
дан про ве ден у бол ни ци, као и пре ма услу зи - са по-
себ ним це на ма за сва ки ме ди цин ски по сту пак – ис та-
кла је Ба ши ће ва.

Она је пре ци зи ра ла да фонд од ре ђу је це ну здрав стве-
них услу га, али Ми ни стар ство здра вља нај пре мо ра да 

усво ји но мен кла ту ру. Но мен кла ту ра за при мар ни ни во 
по сто ји, а при пре ма се усва ја ње но вог пред ло га но мен-
кла ту ре за се кун дар ни и тер ци јар ни ни во, чи ме ће се 
омо гу ћи ти но ви на чин фи нан си ра ња по ди јаг но стич-
ки срод ним гру па ма. 

Капитација још „не живи”

Пре ма ње ним ре чи ма, о ка пи та ци ји се про те клих се-
дам го ди на до ста го во ри ло, али она „не жи ви“. Ка ко 80 
од сто нов ца за до мо ве здра вља од ла зи за пла те за по-
сле них, он да су раз ви је не зе мље по ку ша ле да ис ко ри-
сте тај део нов ца рас по де ле на нај пра вич ни ји на чин, 
а уво ђе ње тог мо де ла тра је и не ко ли ко го ди на. Ме ђу-
тим, За кон о ра ду и ко е фи ци јен ти ни су, ка же Ба ши ће-
ва, пре по зна ли мо гућ ност ва ри ја би ле од 30 од сто, а бу-
џет не ма мо гућ ност да обез бе ди но вих 30 од сто нов ца 
ван по сто је ћег. Отуд, ка пи та ци о на фор му ла „70 плус 
30“ ни је би ла из во дљи ва. Оста је на дру гим ор га ни ма 
да пре по зна ју на ко ји на чин и ка да ће се то пре тво ри-
ти у мо дел „90 плус 10“, од но сно фик сни плус ва ри ја-
бил ни део.

– Ка пи та ци ја је фор му лом до ве де на, мо же мо је ме-
ња ти, до пу ња ва ти и че ка мо ка да ће би ти озва ни че на 
фи на сниј ским за кон ским окви ром. За из ве шта ва ње по 
ДРГ, нео п ход на глав на и оста ле ди јаг но зе, жи вот но до-

ба, пол, да ни про ве де ни на ме ха нич кој вен ти ла ци ји - 
ко ли ко је скуп па ци јент за здрав стве ни си стем, за но-
во ро ђен чад те жи на при ли ком по ро ђа ја, да тум при је ма 
и от пу ста. Грејс пе ри о ди ова квих про је ка та су ве ли ки, а 
фонд има ве ли ку дру штве ну од го вор ност. ци ље ви у овој 
го ди ни су да обез бе ди мо да са та ко ма ло нов ца обез бе-
ди мо све ве ћој по пу ла ци ји бо ле сни ка јед на ка пра ва и 
усло ве ле че ња. – за кљу чи ла је др Ма ја Ба шић.

Ди јаг но стич ки срод не гру пе

ДРГ пла ћа ње под ра зу ме ва пла ћа ње по слу ча ју, епи-
зо ди ле че ња, сви тро шко ви ле че ња су укљу че ни у це-
ну, а за ви се од сло же но сти слу ча ја. це на се фор ми ра на 
те ме љу раз ло га при је ма глав не ди јаг но зе, про ве де них 
по сту па ка, а на њу до дат но ути чу и ко мор би ди те ти и 
ком пли ка ци је. Пла ћа ње по ДРГ ни је „ча роб ни шта пић“ 
за пре ва зи ла же ње еко ном ских про бле ма у фи нан си ра-
њу здрав ства у Ср би ји. Оно под сти че ра ци о нал ни је ко-
ри шће ње сред ста ва и ефи ка сност, до во ди до скра ће ња 
тра ја ња бол нич ког ле че ња, омо гу ћа ва по ре ђе ње бол ни-
ца - под сти че кон ку рен ци ју, сма њу је спро во ђе ње не по-
треб них по сту па ка – ука за ла је др Ма ја Ба шић.

 
 
- plaćanje po DSG- u podstiče racionalno korišćenje 

sredstava i efikasnost (najbolji mogući ishod 
prihvatljivog nivoa  kvaliteta uz najmanji mogući 
trošak) 

 
- uvođenja DSG- a dovodi do skraćenja trajanja 

akutnog bolničkog lečenja i smanjenja provođenja 
nepotrebnih postupaka 

 
- dodatna korist plaćanja po DSG- u je u mogućnosti 

poređenja bolnica (što podstiče na konkurenciju) 

DIJAGNOSTIČKI SRODNE GRUPE (DSG) 

 
Kapitacija predstavlja fiksnu sumu novca po 
osiguranom licu/pacijentu odgovarajuće strasne 
grupe za određeni vremenski period (jedna 
godina) koji se doktoru plaća za usluge iz 
godišnjeg programa rada ugovorenog sa 
Fondom 
 
DRG (Diagnosis Related Groups)/DSG 
(Dijagnostički Srodne Grupe) je metoda 
klasifikacije akutnih bolničkih pacijenata u 
grupe koje zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih 
resursa i koje imaju slične kliničke osobine 

  
 

Cena usluga  - novi načini plaćanja 

Промена начина плаћања: др Маја Башић из РФЗО

Са презентације

25 <

 
- plaćanje po slučaju (epizodi liječenja) 
 
- svi troškovi lečenja uključeni u cenu, a zavise od 

složenosti slučaja 
 
- cena se formira na temelju razloga prijama (glavne 
dijagnoze), provedenih postupaka, a na nju 
dodatno utiču (podižu je) komplikacije i 
komorbiditeti (dodatne dijagnoze) 

 
 

DIJAGNOSTIČKI SRODNE GRUPE (DSG) 
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З
драв стве ни са вет Ср би је, од го вор но твр дим, 
оства рио је у про те клом пе ри о ду нај бо љу струч-
ну ко ле ги јал ну са рад њу са Ле кар ском ко мо ром 
Ср би је, за хва љу ју ћи пре све га ру ко вод ству. На-

шли смо се бр зо у не ким про бле ми ма и по ку ша ли те 
про бле ме да ре ши мо. Елем, сва ко вре ме ка рак те ри шу 
не ке па ра диг ме, па и ово да на шње, на ше вре ме. Јед на 
од зна чај ни јих па ра диг ми је не са гла сност, не по ду дар-
ност, про ти ву реч ност, Ла ти ни би ре кли дис кре пан ци-
ја из ме ђу про кла мо ва них иде ја, ци ље ва и за да та ка и, 
на дру гој стра ни, ре а ли за ци је и са ме ствар но сти- ис-
та као је проф. др Дра ган Де лић, пред сед ник Здрав стве-
ног са ве та Ср би је на Сим по зи ју му о ле кар ској про фе-
си ји и здрав стве ном еста бли шмен ту.

Де лић је под се тио да је, иако је За кон о здрав стве ној 
за шти ти до нет 2005, би ло по треб но че ти ри го ди не да 
се фор ми ра Здрав стве ни са вет Ср би је. 

– Са мо по се би до ста је ин ди ка тив но за што се то ли-
ко ду го че ка ло. члан 150 ка же да је то струч но и са ве-
то дав но те ло ко је се ста ра о раз во ју ква ли те та си сте ма 
здрав стве не за шти те, ор га ни за ци ји здрав стве не слу жбе 
и си сте му здрав стве ног оси гу ра ња. Обим ра да је ја сно 
де фи ни сан. Али, у том чла ну не сто ји чи је је то струч но 
те ло, да ли је не за ви сно - ука зао је проф. Де лић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ни је пре ци зи ра но ни ко га 
Здрав стве ни са вет са ве ту је, ко је ин сти ту ци је тре ба да 
при ме ње гов са вет, раз мо тре и да на то од го во ре. 

– Са ве то ва ти у зе мљи Ср би ји где су сви па мет ни и сви 
мно го зна ју, ни је баш мно го за хвал на уло га. Мно го смо 
са ве та сла ли на раз не стра не, али ни ко ни је од го во рио. 
Над ле жно сти Здрав стве ног са ве та су „нео ба ве зу ју ће“: 
Здрав стве ни са вет пра ви, пред ла же ме ре, да је ми шље
ње, да је ини ци ја ти ву, раз ма тра и дру га пи та ња. Је ди но 
о че му ми од лу чу је мо је сте акре ди та ци ја кон ти ну и ра-
не ме ди цин ске еду ка ци је. Са мо тај сег мент акре ди та-
ци је је не што што при па да ЗСС и ту не за ви сно од лу чу-
је мо – об ја снио је проф. Де лић.

У су срет про бле ми ма

Он је ука зао да је ло ги сти ка Здрав стве ног са ве та Ср би-
је ве о ма ло ша - је дан слу жбе ник пла ћен пре ко про јек та 
Свет ске бан ке, про сто ри ја ко ју су до би ли „на при ја тељ ску 
ве зу“, ме се ци ма Са вет не ма те ле фон, а ин тер нет су по зај-
ми ли. С дру ге стра не, На род на скуп шти на иза бра ла је 15 
чла но ва Здрав стве ног са ве та, озбиљ не и од го вор не љу де 
ко ји су се до ка за ли у сво јој стру ци, и они су ре ши ли да ра-
де од го вор но и озбиљ но, без об зи ра што не ма ло ги сти ке.

ПРОф. ДР ДРА ГАН ДЕ ЛИћ О УЛО ЗИ ЗДРАВ СТВЕ НОГ СА ВЕ ТА

КМЕ – ПО ТЕН цИ ЈАЛ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА
// ЈЕ ДИ НО О чЕ МУ ОД ЛУ чУ ЈЕ СА ВЕТ ЈЕ СТЕ АКРЕ ДИ ТА цИ ЈА 
КОН ТИ НУ И РА НЕ МЕ ДИ цИН СКЕ ЕДУ КА цИ ЈЕ //

NADLEŽNOST ZDRAVSTVENOG SAVETA
 

Član 154 
 
 
 1. Prati....  

2. Predlaže mere...... 
3. Daje mišljenje...... 
4. Daje inicijativu..... 
5. Razmatra i druga pitanja...... 

Odlučuje: 

Akreditacija programa kontinuirane edukacije  

1. Misliti i raditi na duge staze 
2. Ići u susret problemima  
3. Angažovati eksperte van ZSS 

PRAVILA O UNUTRAŠNJOJ ORANIZACIJI  
I RADU ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE: 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA  

1.Pravilnik o bliž im uslovima za sprovodjenje KE 
2. Formulari za akreditaciju programa KE 

3. Formiranje 5 radnih tela za akreditaciju programa KE 
4. Saradnja sa Komorama  

  
5. 2010. god: akreditovano 8335 programa 
Do septembra 2011. god: 7314 programa 

 
6. Koštanje:   

Besplatni programi: SS 85%, Kursevi 40%, Kongresi/ 
Simpozijumi 43% 

 
           

            7. Kontrola  i evaluacija kvaliteta realizovanih programa KE  
 
 

Prirodni lekoviti činioci Srbije: 
-termomineralne vode 

 -lekoviti gasovi 
-peloidi 
-lekoviti klimati 

Zdravstveni resursi:  

 

-20 specijalnih bolnica
 

-3800 postelja
 

-kadrovi
 

1. BANJSKO-KLIMATSKA LEČILIŠTA  

“... je zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko-konsultativnu  
i stacionaranu zdravstvenu delatnost u okviru prevencije,lečenja 
i rehabilitacije koristeći za svoju delatnost prvenstveno prirodne 

lekovite činioce (lekovite vode, blata,gasove,klimate)...”   

Stru            čna komisija
pri Ministarstvu zdravlja 

 

1. Definiše prirodne lekovitre faktore 
2. Utvrdjuje lokalitete 

3. Definiše uže i šire indikaciono područje 
4. Predlaže kompetentne ustanove za kontrolu sastava, 

   načina primene i zaštite prirodnih lekovitih faktora 
5. Definiše prostorne,tehničke i kadrovske uslove  

6. Definiše kriterijume na osnovu kojih bi se izdavalo 
odobrenje za pravo na korišćenje prirodnih    

lekovitih činilaca.....   

1. Izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti  
2. Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije  

3. Prirodni priraštaj u Srbiji i zadaci  
zdravstvenog sistem  

4. Program racionalizacije stomatološke zaštite:  
pet godina posle promena 

5. Organizacija i funkcionisanje Kliničkih 
centara:vreme za promene?  

6. Lekarske greške  
7. Rekonstrukcija i izgradnja zdravstvenih ustanova,  

8. Afirmacija lekara primarne zdravstvene zaštite,  
.........................   
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Проф. Де лић је на вео три по сту ла та ко ја Здрав стве-
ни са вет по шту је: ми сли ти и ра ди ти на ду ге ста зе, ићи 
у су срет про бле ми ма, као и ан га жо ва ти екс пер те ван 
Здрав стве ног са ве та. Обра зла жу ћи те по сту ла те, он је 
ис та као: 

– При ста ли ца сам не-бр зих про ме на у здрав стве ном 
си сте му. Ра дим 30 го ди на и знам да је тај си стем огро-
ман, по ма ло инер тан и да не ке про ме не ко је ни су осми-
шље не и ко је се де ша ва ју „пре ко но ћи“, ни су про дук-
тив не. Ре ци мо, да ли је тре ба ло сто ма то ло шку слу жбу 
та ко ре фор ми са ти, да ли је са ве то ва ли шта за ди ја бе-
тес тре ба ло уки ну ти, а ко ја су од лич но ра ди ла. По сто је 
не ке од лу ке ко је се до но се бр зо, а да се не раз ми шља о 
по сле ди ца ма. Да тре ба ићи у су срет про бле ми ма при-
мер је не до ста так спе ци ја ли ста из ра ди о ло ги ји је и ане-

сте зи о ло ги је. Сва ка озбиљ на зе мља то не би сме ла се би 
да до зво ли. То се ни је де си ло пре ко но ћи, то је про блем 
ко ји по сто ји го ди на ма. За и ста је не ве ро ват но да ми ни-
стар ство то ни је ре ги стро ва ло. Мо ра мо про бле ме ви-
де ти, а ми кли ни ча ри прак тич но ви ди мо те про бле ме 
мно го ра ни је и мо ра се на њих ре а го ва ти. 

Ми ни смо „са вет му дра ца“, већ гру па љу ди ко ја не-
што зна, али ми за сва ку ак тив ност оку пља мо ко ле ге 
ко ји су екс пер ти у по је ди ним обла сти ма. Же лим кроз 
рад рад них гру па да ан га жу је мо што ви ше екс пе ра та 
из здрав стве ног си сте ма – рекао је председник Здрав-
ственог савета.

Проф. Де лић ука зао је да је, ка да је Здрав стве ни са вет 
по чео да ра ди, та да ва же ћи пра вил ник о кон ти ну и ра ној 
ме ди цин ској еду ка ци ји био лош. Рад на гру па за акре-
ди та ци ју про гра ма КМЕ ко ју је во дио пред сед ник проф. 
др Сло бо дан Јан ко вић, за јед но са проф. др Сан дром Ши-
пе тић-Гру ји чић, про ме ни ла је, оса вре ме ни ла и при ла-
го ди ла пра вил ник са да шњој си ту а ци ји. Пра вил ник је 
усво ји ло Ми ни стар ство здра вља, на пра вље ни су фор му-
ла ри за акре ди та ци ју про гра ма, фор ми ра но је пет рад-
них те ла. Здрав стве ни са вет ни је мо гао да тај огро ман 
по сао оба вља сам, али су на и шли на „отво ре на вра та“ у 
Ле кар ској ко мо ри, фар ма це ут ској ко мо ри, Ко мо ри би о-
хе ми ча ра и Ко мо ри ме ди цин ских се ста ра. По ка за ло се 
да је то ре ше ње од лич но, на гла сио је Де лић. 

– То ком 2010. акре ди то ва но је 8.335 про гра ма. Као ле-
кар по но сан сам на тај по да так. Здрав стве ни си стем је 
за и ста си стем за ре спект. У сва ком про гра му има ви ше 
пре да ва ња и то је бо гат ство на шег здрав стве ног си сте-
ма. Ни јед на дру га про фе си ја у Ср би ји не ма тај по тен-
ци јал, ни ти не што слич но ра ди. Проф. Де лић је до дао 
да ор га ни за то ри по ку ша ва ју да ти струч ни са стан ци бу-
ду до ступ ни сва ко ме. У том бо гат ству ко је по сто ји, уве-
рен је по зна ти струч њак, сва ки ле кар или фар ма це ут 
мо же да на ђе сво је ме сто и, пот пу но бес плат но или са 
ма лим тро шком, за вр ши КМЕ.

Бес плат но 85 од сто 
струч них са ста на ка

Пре ли ми нар ни ре зул та ти по ка зу ју да је чак 85 од сто 
струч них са ста на ка бес плат но, а за оне ко ји се пла ћа ју 
це на је од 1.000 до 4.000 ди на ра, 40 од сто кур се ва је бес-
плат но, као и 43 од сто кон гре са и сим по зи ју ма. 

– При ме ти ли смо да по сто је про бле ми у ре а ли за ци-
ји про гра ма – би ло је из да ва ња сер ти фи ка та без при-

су ства, ме ња ли су се пре да ва чи, а да ми ни смо оба-
ве шта ва ни. Здрав стве ни са вет је, на осно ву од лу ке 
Ми ни стар ства здра вља, фор ми рао рад не гру пе ко је ће 
ра ди ти кон тро лу – не на ја вље но ће оби ла зи ти ску по ве 
и упо ре ди ти оно што је при ја вље но и оно што се ре а-
ли зу је. Же ли мо да спре чи мо би ло ка кву дис кре ди та-
ци ју овог од лич ног про гра ма- ка те го ри чан је пред сед-
ник Здрав стве ног са ве та.

Проф. Де лић оце нио је да је упи сна по ли ти ка на ме-
ди цин ске фа кул те те у Ср би ји –очај на, уме сто да бу де у 
слу жби раз во ја здрав стве ног си сте ма. фор ми ра на је ко-
ми си ја (ко ју чи не и пред став ни ци Ми ни стар ства здра-
вља, Ми ни стар ства про све те, де ка ни фа кул те та), са за-
дат ком да у на ред ним го ди на ма ви ди шта Ср би ја же ли 
са упи сном по ли ти ком, ко ји ка дар је по тре бан, да ли се 
нај бо ља де ца из сред њих шко ла „жр тву ју“ за би ро ра да 
или од ла зак у ино стран ство... Ко ми си ја је фор ми ра на 
пре го ди ну да на, али не ра ди, а Здрав стве ни са вет не-
ма ин ге рен ци је да на ре ди чла но ви ма ко ми си је да оба-
ве по сао по ста вљен пред њих.

Ле кар ски стаж, ука зао је проф. Де лић, та ко ђе пред-
ста вља ве ли ки про блем. 

– Кад сам упо ре дио 12. се ме стар Ме ди цин ског фа кул-
те та и ле кар ски стаж, про грам је иден ти чан, као да их 
је јед на иста осо ба пи са ла! До шли смо у си ту а ци ју да 
сту дент ме ди ци не слу ша и ве жба, на при мер, ги не ко-
ло ги ју три пу та: на пе тој го ди ни, у 12. се ме стру и на ста-
жу, а да ће ра ди ти као ле кар при мар не за шти те. Гу би 
се вре ме. Пред лог Здрав стве ног са ве та је да се ле кар-
ски стаж уки не, а да се тај 12. се ме стар пот пу но опле-
ме ни ве ћим уче шћем при мар не и се кун дар не здрав-

>>> Здрав стве ни са вет упу ћу је пред ло ге 
и ини ци ја ти ве ми ни стар ству здра вља, 
од бо ру за здра вље, рФ Зо, али рет ко 
до би ја од го во ре <<<

Проф. др Драган Делић говорио је 
о улози Здравственог савета
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стве не за шти те, да се спо ји са ле кар ским ста жом- ка же 
проф. Де лић.

Он се за ла же и за уки да ње струч ног ис пи та ка ко се са-
да по ла же, уме сто ког би тре ба ло уве сти те сто ве (струч-
ни ис пит у ви ду те ста). Пре ма ре чи ма проф. Де ли ћа, 
ура ђен је ела бо рат и упу ћем Ми ни стар ству здра вља, 
али још не ма од го во ра. Реч је о истом те сту, на осно ву 
бан ке пи та ња, ко ји би у истом да ну, по ла га ли ле ка ри у 
свим цен три ма. Пи та ња ће би ти на ме ње на ле ка ру при-
мар не здрав стве не за шти те, на осно ву тог те ста би ла би 
по зна та про сеч на оце на свих фа кул те та, на осно ву ре-
зул та та тог те ста тре ба ло би да се усме ри фи нан си ра-
ње фа ку ле та, а тач но ће се зна ти и у окви ру јед ног фа-
кул те та ко ји су пред ме ти сла би, а ко ји су бо љи. 

– че ка ње на спе ци ја ли за ци ју је не до пу сти во. Пре го-
ди ну и по да на смо пред ло жи ли да се уки ну две го ди не 

че ка ња на спе ци ја ли за ци ју. Уви де ли смо да нам тре-
ба 14,5 го ди на уче ња, у нај бо љим усло ви ма, од по чет-
ка фа кул те та до уже спе ци ја ли за ци је. Без че ка ња из-
ме ђу тих оба ве за. Прав ник је за 14,5 го ди на већ члан 
Устав ног су да, еко но ми ста је ди рек тор не ког пред у зе-
ћа, а ми смо тек на по чет ку са мо стал ног ра да у окви-
ру уже спе ци ја ли за ци је.

Ве ли ки про блем је сте и за по шља ва ње – ле ка ри од-
ла зе, а ве ли ки број их је на еви ден ци ји На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње. Проф. Де лић пре до чио је уче-
сни ци ма Да на ме ди цин ске ди ја спо ре и да по сто ји про-
блем се кун дар ног ода би ра ка дра, пре све га на тер ци-
јар ном ни воу.

– Кад до би ју стал ни рад ни од нос, не ки од ле ка ра се 
опу сте, по ста ну нон ша лант ни и, иако у нај ви шој здрав-
стве ној уста но ви, ни шта не ра де на сво јој еду ка ци ји и 
уса вр ша ва њу. Јед но став но, они су за шти ће ни, ушу шка-
ни, јер та кав је За кон о рад ним од но си ма, што је за ме не 
пот пу но не при хва тљи во. Мо ра да по сто ји се кун дар ни 
ода бир ка дро ва, да се ство ри мо гућ ност пот пи си ва ња 
уго во ра на пет го ди на. Без то га Ср би ја не мо же ићи да-
ље, без тих про ве ра, без флук ту а ци ја, по го то ву на се кун-
дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те.

Увести ред у бањска
природна лечилишта

Про бле ми су при сут ни и у здрав стве ном ме наџ мен ту. 
Ано ним на ан ке та од 62 пи та ња упу ће на ди рек то ри ма 
уста но ва, по ка за ла је да по сто ји про блем ру ко во ђе ња, 
а ти ре зул та ти би ће ис ко ри шће ни за про ме ну За ко на о 
здрав стве ној за шти ти. Ис по ста ви ло се, та ко ђе, да је дан 
број управ них од бо ра не во ди по ли ти ку, ни ти до при-
но си раз во ју здрав стве не уста но ве, а уме сто то га, то је, 
сма тра проф. Де лић, по ста ла за хвал ност за пре ђа шње 
за слу ге по ра зним осно ва ма. За од нос пре ма ме ди цин-
ским се стра ма он ка же да је пот це њи вач ки, јер у За ко ну 
о здрав стве ној за шти ти не ма ни јед ног чла на о њи ма.

– Здрав стве ни си стем Ср би је „бо лу је“ од мно гих про-
бле ма. Ср би ја има при род не ле ко ви те чи ни о це – во-
де, пе ло и ди, за и ста има мо пред но сти. фор ми ра ли смо 
рад ну гру пу, ан га жо ва ли ди рек то ре спе ци јал них бол-
ни ца, ко ји су ела бо рат на 25 стра на упу ти ли Ми ни-
стар ству здра вља, Од бо ру за здра вље, Рф ЗО. Ни смо до-

би ли од го вор. Пред ло же не су мно ге ства ри. Уве ден је 
по јам „при род но-ле ко ви та ле чи ли шта“ ко ја ће се ба ви-
ти пре вен ци јом и по ди за њем здра вља на ви ши ни во. 
Тре ба да се де фи ни шу при род но ле ко ви ти фак то ри, ло-
ка ли те ти, ин ди ка ци о на под руч ја, тех нич ки, про стор-
ни и ка дров ски усло ви ко ји се мо ра ју ис пу ни ти да би 
то би ло при род но- ле ко ви то ле чи ли ште, а ти ме би се 
„увео ред“ у бањ ска при род на ле чи ли шта – ка же по-
зна ти струч њак.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Здрав стве ни са вет ба вио се и 
пи та њем тран сплан та ци је, али и пан де ми је х1Н1. Проф. 
Де лић ис та као је да је на кра ју пан де ми је тре ба ло да ти 
све о бу хват ну објек тив ну и кри тич ку ана ли зу са пред-
ло гом кон крет них при ме њи вих ме ра за слич не си ту а-
ци је у бу дућ но сти.

– Ових да на до ста се пи ше о вак ци на ма, а да ли је не-
ко отво рио пи та ње да је 161 осо ба умр ла то ком пан де ми-
је, и то рад но спо соб на, углав ном мла дих љу ди и сред-
ње ге не ра ци је, не ста рих као ра ни је то ком епи де ми је 
гри па. Умр ло је де сет труд ни ца. Да ли се не ко пи та ко 
је од го во ран за то? Да ли је по сто јао ан ти вак ци нал ни 
ло би? Је сте, али тре ба да де фи ни ше мо ко га је чи нио. 
Ти љу ди би да нас би ли жи ви да су при ми ли вак ци ну. 
Вак ци на ни је да ла не же ље не ефек те, о че му се при ча-
ло, а за шти ти ла је љу де. Овај пут по сто ји од го вор ност 
здрав стве ног си сте ма. Са ми ни стром здра вља, ак ту ел-
ним и прет ход ним, раз го ва рао сам да се оку пи мо сви 
ко ји смо у то ме не што уче ство ва ли и на пра ви мо ре ка-
пи ту ла ци ју. Шта је би ло до бро, шта ло ше, од ор га ни за-
ци је до ин тен зив не не ге. За ме не као ин фек то ло га уоп-
ште ни је пи та ње да ли ће се у бу дућ но сти пан де ми ја 
де си ти. Са мо је ди ле ма са ко јим ин фек тив ним аген-
сом. У овом тре нут ку 27 ви ру са је на ли сти че ка ња да 
да ју пан де ми ју- твр ди проф. Де лић.

Здрав стве ни са вет отво рио је пи та ње здрав стве ног 
оси гу ра ња. 

– Не ма бес плат ног здрав стве ног си сте ма. Здрав стве-
ни си стем из у зет но је скуп сву да у све ту. То ни је бу џет, 
то је услу жна де лат ност. Ми „про да је мо“ сво је услу ге, 
зна ње, кон ти ну и ра ну еду ка ци јуе, вре ме, сна гу, чак и 
стрес. Ни ко нам ни шта не по кла ња. Та сред ства ко ја смо 
ми за ра ди ли сво јим ра дом, оту ђе на су. „Она се вра ћа-
ју ка ши чи ци по ка ши чи цу“. фор ми ра на је рад на гру па 
са љу ди ма ко ји се ба ве еко но ми јом и ме ди ци ном ко-
ја у на ред них шест ме се ци тре ба да да од го во ре на та 
пи та ња. Тре ба да ка же мо исти ну на ро ду. Сав ани мо-
зи тет се пре ли ва на нас, ле ка ре и се стре. За све смо ми 
кри ви. А, ми ра ди мо са оним што има мо. Био бих нај-
срећ ни ји чо век на све ту да имам све што је до ступ но у 

са вре ме ној ме ди ци ни, од ле ко ва, па до ди јаг но сти ке – 
ре као је проф. др Дра ган Де лић и на по ме нуо да Здрав-
стве ни са вет по ла ко ра ди на из ме на ма За ко на о здрав-
стве ној за шти ти, а ме ђу пи та њи ма ко ја раз ма тра су и 
при род ни при ра штај у Ср би ји, пет го ди на ра ци о на ли-
за ци је сто ма то ло шке за шти те, ана хро ност гло ма зних 
кли нич ких цен та ра, ле кар ске гре шке, ре кон струк ци ји 
здрав стве них уста но ва, афир ма ци ји ле ка ра при мар не 
за шти те ко ји но се нај ве ћи те рет, али и од сту ству са рад-
ње из ме ђу не ких сту бо ва здрав стве ног си сте ма. Ј. Т.

>>> То ком 2010. акре ди то ва но је 8.335 
про гра ма. као ле кар по но сан сам на тај 
по да так. Здрав стве ни си стем је за и ста 
си стем за ре спект. Ни јед на дру га 
про фе си ја у ср би ји не ма тај по тен ци јал, 
ни ти не што слич но ра ди <<<

>>> За ме не као ин фек то ло га уоп ште 
ни је пи та ње да ли ће се у бу дућ но сти 
пан де ми ја де си ти. са мо је ди ле ма 
са ко јим ин фек тив ним аген сом. 
У овом тре нут ку 27 ви ру са је на ли сти 
че ка ња да да ју пан де ми ју <<<
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Но ви кон цепт са рад ње 
уни вер зи тет ске кли ни ке 
Hamburg-Eppendorf (ukE)

О но вом кон цеп ту го во ре при ме ри са рад ње хам бург 
– Бе о град у 2011. го ди ни:

– Три сту ден та из Бе о гра да бо ра ви ла су у хам бур гу 
на че тво ро не дељ ној кли нич кој обу ци; 

– Три сту ден та из хам бур га бо ра ви ла су у Бе о гра ду 
на че тво ро не дељ ној кли нич кој обу ци; 

– Шест ле ка ра из Бе о гра да бо ра ви ло је у хам бур гу 
на кли нич кој обу ци и уче ство ва ло у док тор ским ис-
тра жи вач ким ра до ви ма у тра ја њу од че ти ри до осам 
не де ља;

Одр жа не су сле де ће лет ње шко ле

– Лет ња шко ла ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈЕ у Бе о гра ду (ор га-
ни за тор проф. др Ве ра По по вић) у сеп тем бру са ви ше 
од 120 уче сни ка – фи нан си ра на ве ћим де лом од стра не 
Европ ског Удру же ње за ен до кри но ло ги ју (~€ 25,000); 

– Лет ња шко ла ИМУ НО ЛО ГИ ЈЕ у Бе о гра ду (ор га ни за-
тор проф. др Мио Лу кић & дру ги) у сеп тем бру са 42 уче-
сни ка – фи нан си ра на ве ћим де лом од стра не Европ ског 
Удру же ња за ен до кри но ло ги ју (~ €25,000)

Ран го ви и ско ро ви ис точ но е вроп ских зе ма ља ко-
је ни су чла но ви Европ ске уни је, где су бо ље ран ги ра-
не зе мље са ни жим вред но сти ма ран га, док вред но-
сти ско ра тра ба да те же бро ју пет и ви ше, за раз ли чи те 
обла сти 

Ап со лут ни број здрав стве них рад ни ка 2002. го ди-
не у Ср би ји, пре ма ис тра жи ва њи ма За во да за ста ти-
сти ку, ко ји су у ино стран ству. Из ово га се мо же ви де ти 
да је нај ви ше се ста ра оти шло у ино стран ство (око пет 
хи ља да, ма да ни број ле ка ра ни је за не мар љив - не што 
ма ње од две хи ља де).

Еми гра ци о ни фак тор за европ ске зе мље, по да ци 
су из 2007.го ди не. Да је од нос укуп ног бро ја ле ка ра јед-
не зе мље у ино стран ству и укуп ног бро ја ле ка ра у зе-
мљи и ино стран ству, и он је за та да шњу Ср би ју и цр ну 
Го ру ја ко ви сок (11,4 од сто).

Но ви иза зо ви здрав стве ног си сте ма – усло вље ни су 
епи де ми о ло шком и де мо граф ском тран зи ци јом, тех-
но ло шким ино ва ци ја ма, по пу ла ци о ним зах те ви ма и 
про фе си о нал ном ди фе рен ци ја ци јом

ПРОф. ДР хАНС ЈО А хИМ ЗАЈц 
О СА РАД ЊИ У ЈУ ГО И СТОч НОЈ ЕВРО ПИ

КОМ ПЕ ТЕНТ НО 
РА СТЕ МО ЗА ЈЕД НО

Emerg ing  cha l l enges  to  hea l th  sys tems  

Мед.сестре(педијатријске
сестреибабице)

Техничариисестре
устоматологији

Фармацеутскитехничари

Асистентиустоматологији

Лаборантиуфармацији
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Вишемед.сестре
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Струк ту ра и ор га ни Не мач ке ле кар ске ко мо ре и 
Ле кар ске ко мо ре Се вер не Рај не. Ову ко мо ру чи не сви 
ле ка ри, чла но ви Ле кар ске ко мо ре Се вер не Рај не (члан-
ство је оба ве зно).

Из бо ри се одржавају на сва ких пет го ди на, не по сред-
но, сло бод но, рав но прав но, тај но; Из бор ни по сту пак: 
про пор ци о нал но пре ма ли ста ма и по је ди нач ним пред-
ло зи ма за из бор. Де ле га ти се би ра ју ве ћи ном гла со ва 
ода бра них чла но ва. Скуп шти на је на ви ши ор ган, бро ји 
121 чла на, за се да бар два пу та го ди шње. Скуп шти на би-
ра Од бор Ко мо ре ко ји има 16 чла но ва, ко ји би ра пред-
сед ни ка и два пот пред сед ни ка.

Ле кар ска ко мо ра Бер ли на има слич ну ор га ни за ци-
ју и га рант је са мо у пра ве бер лин ских ле ка ра.

Та ко ђе има Скуп шти ну, Од бор ко ји има пред сед ни-
ка и пот пред сед ни ка. Ле кар ска ко мо ра Бер ли на има 
и пет оде ље ња:

– Оде ље ње 1 ко је се ба ви ле кар ском про фе си јом и да-
љим уса вр ша ва њем

– Оде ље ње 2 ко је се ба ви кон ти ну и ра ном еду ка ци јом 
и обез бе ђи ва њем ква ли те та

– Оде ље ње 3 ко је се ба ви члан ством у Ко мо ри, про фе-
си о нал ном обу ком и пра вом Европ ске уни је, ---етич-
ке ко ми си је

– Оде ље ње 4 ба ви се рад ним пра вом и устав ним пра-
вом

– Оде ље ње 5 од но си се на уну тра шње по сло ве
Ле кар ска ко мо ра Бер ли на штам па и свој ча со пис.

У Не мач кој 
по сто ји и 
Не мач ки 
фонд за 
ис тра жи ва ње, 
чи ји је 
ор га но грам 
при ка зан 
на гра фи ко ну

На уч ни са вет Не мач ке је те ло ко је пру жа са ве те Вла-
ди Не мач ке и др жа ва ма чла ни ца ма по пи та њи ма са-
др жа ја и струк тур ног раз во ја ви со ког обра зо ва ња, на-
у ке и на уч ног ис тра жи ва ња

Са ве зна ле кар ска ко мо ра Не мач ке – по ли тич ки не-
за ви сно удру же ње ко је бри не о:

– Ин те ре си ма ле ка ра 
– Ин те ре си ма сту де на та ме ди ци не, бу ду ћих ле ка ра! 
– Стан дар ди за ци ји на уч но-ме ди цин ског обра зо ва-

ња 
– Пру жа њу ква ли тет них здрав стве них услу га па ци-

јен ти ма у зе мљи 
– Стан дар ди за ци ји ква ли те та и на чи на оце њи ва ња 

ме ди цин ских услу га 
– Из да ва њу ин тер на ци о нал них смер ни ца за јед но са 

удру же њи ма за на уч но-ме ди цин ска ис тра жи ва ња ко-
је се од но се на ле че ње па ци је на та од вр ло че стих бо-
ле сти (на при мер рак дој ки, рак про ста те) 

– Осни ва њу кан це ла ри је за жал бе па ци је на та и утвр-
дји ва ње про це ду ре за упра вља ње жал ба ма (Ом буд-
сман) 

– Ор га ни за ци ји и над зо ру над спе ци ја ли за ци ја ма ле-
ка ра за јед но са Ле кар ским асо ци ја ци ја ма у са рад њи са 
дру гим европ ским дру штви ма 

– Ор га ни за ци ји и над зо ру кон ти ну и ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је за јед но са на ци о нал ним, ре ги о нал ним 
и дру гим европ ским дру штви ма 

– По нов ној ева лу а ци ји ква ли те та ра да ле ка ра 
– Ор га ни за ци ји док тор ских сту ди ја и ле кар ске ква ли-

фи ка ци је и ре гу ли са њу Тwinning про це ду ра 
– Раз во ју ин фор ма тив не тех но ло ги је и отво ре не еду-

ка ци је 

Тро шко ви обра зо ва ња ле ка ра и се ста ра у Евро пи 
и ши ром све та

Од нос бро ја ста нов ни ка, бро ја фа кул те та и шко ла 
и бро ја ле ка ра и се ста ра ши ром све та
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При ме ри бу џе та за ме ди цин ску еду ка ци ју

УСА             Ме ди цин ска
                    еду ка ци ја ....................... 55 ми ли јар ди долара
                    Јо га .................................... 34 ми ли јар ди 
                    Ви та ми ни/до да ци
                    ис хра ни ............................ 23 ми ли јар ди 
Гло бал но   Здрав стве на
                    ин ду стри ја ..................... 5,5 три ли о на долара
                    Ин ве сти ци је у здрав стве ну
                    еду ка ци ју ........................ < 2 од сто 
УСА             тро шко ви за јед ну го ди ну ме ди цин ских
                    сту ди ја .............................. 400 Мил. долара
хам бург опе ра тив ни тро шко ви ун вер зи тет ске бол ни-
це на го ди шњем ни воу ................... 900 Мил. евра

Ме сто Ср би је ме ђу оста лим тран сзи ци о ним зе мља-
ма пре ма бро ју ста нов ни ка и на ци о нал ном до хот ку, 
као и бро ју ви со ко обра зо ва них и ис тра жи ва ча

Ис тра жи ва ње и на уч ни раз вој у Ср би ји

• БДП: ............................................. 29,5 ми ли јар ди евра 
• БДП/ста нов ни ку: ...................  4.000 евра 

(~ 35 од сто од ЕУ 27)
• Ис тра жи ва ње и раз вој: ....... 0.3 % од БДП
• Број на уч ни ка: ........................ ~ 10.000
• Укуп ни бу џет за ис тра жи ва ње (2009): 
.......................................................... 88 Мил. евра
• За ме ди ци ну (~10 од сто): .... 9 Мил. евра
• Про сек Ис тра жи ва ње 
и раз вој/ста нов ни ку/го ди ни: ~ 1.30 евра
• УСА На ци о нал ни Ин сти ту ти 
за здра вље Бу џет/го ди ни: .... ~ 30 ми ли јар ди долара
• Про сек Ис тра жи ва ње 
и раз вој/ста нов ни ку/го ди ни: ~ 100 долара

Ко фи нан си ра 
на у ку у Евро пи
Упр кос ве ли ком 
ути ца ју на 
ис тра жи ва ња, 
Европ ска 
ко ми си ја из два-
ја за то ве о ма 
ма ло сред ста ва 
(три од сто)

Укуп ни тро шко ви за здра вље као про це нат од бру-
то до ма ћег про из во да, 2001. на Бал ка ну

Иза зо ви ко је пред ста вља на сле ђе ни си стем мо гу 
се ре зи ми ра ти на сле де ћи на чин:

•  здрав стве ни си стем ори јен ти сан ка спе ци ја ли за
ци ји ле ка ра 

•  ма ло стра те шког пла ни ра ња или пот пу ни не до ста
так стра те шког пла ни ра ња 

•  ло ше рас по ре ђи ва ње ка дро ва са пре ви ше осо бља у 
бол ни ца ма и у град ским под руч ји ма, а ма њак у ру-
рал ним под руч ји ма 

•  не до ста так аде кват но об у че них ка дро ва у по ре ђе
њу са европ ским стан дар ди ма 

•  не до ста так спо соб но сти ме наџ мен та у здрав ству 
•  не ре гу ли сан при ват ни здрав стве ни сек тор 
•  пре ко мер но из да ва ње ре це па та и при ват не апо те

ке ко је ни су под кон тро лом 
•  ло ши објек ти, опре ма и ин фра струк ту ра на три ни

воа пру жа ња здрав стве них услу га 
•  не по сто ји си стем упу та и про це ду ра ко јим би се 

спре чи ла пре ве ли ка тра жња за бол нич ким услу-
га ма 

•  ма њи не не ма ју при ступ це ло куп ном спек тру рас
по ло жи вих здрав стве них усу га 

SWОТ ана ли за ка па ци те та ис тра жи ва ња у окви-
ру дру штве но-еко ном ских и ху ма ни стич ких на у ка у 
Ср би ји

1. Сна ге

– ве ли ки број мла дих и вр ло та лен то ва них ис тра жи-
ва ча;

– ква ли тет и ја ка тра ди ци ја у ви ше обла сти (као што 
је де мо гра фи ја, пси хо ло ги ја, ар хе о ло ги ја и ан тро по-
ло ги ја);

– спе ци фич не спо со бо сти у ве зи са сту ди ја ма ет нич-
ког кон флик та, кул ту рал не ра зно ли ко сти, по ли тич ке и 
еко ном ске тран зи ци је и раз во ја. 

2. Сла бо сти

– не до ста так сред ста ва за фи нан си ра ње: ово по себ но 
ства ра пре пре ку за ме ђу на род ну са рад њу;

– сла ба ве за из ме ђу ис тра жи ва ња и еду ка ци је;
– огра ни че но зна ње стра них је зи ка;
– сма њен број ис тра жи ва ча на сред њем ни воу и ве ћи 

број ви ших ис тра жи ва ча услед од ли ва мо зго ва.

3. Мо гућ но сти

– мла ди и ве о ма мо ти ви са ни ис тра жи ва чи;
– ин тер ди сци пли нар но ис тра жи ва ње (утвр ђи ва ње 

ве зе из ме дју со ци јал них и при род них на у ка) и мо гућ-
но сти за ре ги о нал не и ши ре ме ђу на род не про јек те;

– ме ђу на род но ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ње у ре ги-
о ну и обла сти у ко ји ма има мо над ле жно сти;

– са рад ња са ис тра жи ва чи ма из ино стран ства обез-
бе ди ла би мо дер не ис тра жи вач ке ала те и је зич ке ка па-
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ци те те, ства ра ју ћи си нер ги ју са ло кал ним над ле жним 
вла сти ма;

Мно ги ис тра жи ва чи ко ји су про шли обу ку у ино-
стран ству би би ли за ин те ре со ва ни за по вра так, ако им 
се обез бе де аде кват ни усло ви.

4. Прет ње

– не по сто ји ин сти ту ци о нал но већ са мо про јект но фи-
нан си ра ње – што ства ра од ре ђе ни ни во не си гур но сти. 
Ин сти ту ци о нал но фи нан си ра ње обез бе ђу је ду го роч ну 
си гур ност и по ве ћа ва мо ти ва ци ју ис тра жи ва ча;

– си стем ис тра жи ва ња је за тво рен за но ве чла но ве, 
за све ко ји ни су на ни воу мла ђих ис тра жи ва ча и чак 
он да ни је отво рен за про ме не и ино ва ци је; 

– от пор пре ма ре фор ми ви со ког обра зо ва ња;
– от пор пре ма тим ском ис тра жи ва њу.

Пре по ру ке за ре фор ме и ак ци је 
за спро во ђе ње ре фор ме

Ре фор ма обра зо ва ња

– за сно ва но на кри те ри ју му лич не спо соб но сти
– ин тер про фе си о нал на и тран спро фе си о нал на едук-

ци ја са ИТ по др шком
– ло кал не-гло бал не
– из во ри еду ка ци ја
– но ви про фе си о на ли зам

Ак ци је за спро во ђе ње
– мо би ли са ње ру ко вод ства
– по бољ ша ње ин ве сти ци ја
– уса гла ша ва ње акре ди та ци је
– оја ча ва ње гло бал ног уче ња 

Ин сти ту ци о нал не
– за јед нич ко пла ни ра ње
– ака дем ски си сте ми
– гло бал не мре же
– кул ту ра кри тич ког ис пи ти ва ња 

Пред ло же не ре фор ме
Про мо ци ја ин тер про фе си о нал не и тран спро фе си о-

нал не еду ка ци је ко ја раз два ја струч не кру го ве и у исто 
вре ме по бољ ша ва ко ла бо ра тив не и не хи је рар хиј ске од-
но се у ефи ка сним ти мо ви ма.

Ја ча ње еду ка тив них из во ра, јер су фа кул тет, си ла бу-
си, ди дак тич ки ма те ри ја ли и ин фра струк ту ра нео п-
ход ни ин стру мен ти да се по диг не ни во ком пе тент но-
сти. Мно ге зе мље има ју озбиљ не де фи ци те што зах те ва 
да се мо би ли шу ре сур си, и фи нан сиј ски и ди дак тич-
ки, укљу чу ју ћи отво рен при ступ ча со пи си ма и на став-
ним ма те ри ја ли ма.

Про мо ци ја но вог про фе си о на ли зма ко ји ко ри сти 
ком пе тент но сти као објек тив ни кри те ри јум за кла си-
фи ка ци ју здрав стве них рад ни ка, тран сфор ми ра ју ћи 
са да шње кон вен ци о нал не кру го ве.

Ус по ста вља ње за јед нич ког ме ха ни зма пла ни ра ња у 
сва кој зе мљи ка ко би се ан га жо ва ле кључ не за ин те ре-
со ва не стра не, по себ но ми ни стар ства за обра зо ва ње и 
здра вља, про фе си о нал на удру же ња и ака дем ску за јед-
ни цу, ка ко би се пре ва зи шла фраг мен та ци ја про це ном 
нцти о нал них усло ва, по ста вља њем при о ри те та, кре и-
ра њем по ли ти ка, пра ће њем про ме на и хар мо ни за ци-
јом по ну де и по тра жње за здрав стве ним рад ни ци ма 
ка ко би се за до во љи ле по тре бе по пу ла ци је за здрав-
стве ним услу га ма. 

Екс пан зи ја од ака дем ских цен та ра ка ака дем ским си-
сте ми ма, ши ре ћи тра ди ци о нал ни не пре кид ни след от-
кри ће-ме ди цин ска бри га-еду ка ци ја у шко ла ма и бол-
ни ца ма ка за јед ни ца ма при мар не за шти те, оја ча не 
спољ ном са рад њом као де лом ди на мич ни јег про фе-
си о нал ног еду ка тив ног си сте ма. 

По ве зи ва ње еду ка тив них ин сти ту ци ја ши ром све та 
пре ко мре жа, са ве за и кон зор ци ју ма.

За си ро ма шне зе мље, нај ве ћи иза зов је да за вр ше за-
по че то, ка ко би се пре ва зи шле не при хва тљи ве пре пре-
ке у до стиг ну ћи ма у обла сти здрав ства. Ва жан фак тор 
у овом на по ру је успе шна адап та ци ја про фе си о нал-
не еду ка ци је за ло кал но и на ци о нал но ру ко вод ство у 
рад не гру пе ко је ће има ти при ступ ши ро ким на род-
ним ма са ма.

Циљ
Тран сфор ма тив на и ме ђу за ви сна про фе си о нал на 

еду ка ци ја у ве зи са рав но прав но шћу у до би ја њу здрав-
стве них услу га.

За си ро ма шне зе мље, нај ве ћи иза зов је да за вр ше за-
по че то, ка ко би се пре ва зи шле не при хва тљи ве пре пре-
ке у до стиг ну ћи ма у обла сти здрав ства. Ва жан фак тор 
у овом на по ру је успе шна адап та ци ја про фе си о нал-
не еду ка ци је за ло кал но и на ци о нал но ру ко вод ство у 
рад не гру пе ко је ће има ти при ступ ши ро ким на род-
ним ма са ма.

Ви зи ја
Сви љу ди и зе мље су по ве за ни у ме ђу за ви сни гло-

бал ни здрав стве ни про стор ко ји се стал но по ве ћа ва, а 
иза зо ви у про фе си о нал ној еду ка ци ји ре флек ту ју ову 
ме ђу за ви сност. Иако све зе мље тре ба да се су о че са 
ло кал ним про бле ми ма та ко што ће да из гра ђу ју сво ју 
соп стве ну про фе си о нал ну рад ну сна гу за свој си стем 
здрав стве не за шти те, мно ги здрав стве ни рад ни ци уче-
ству ју у за јед нич ком гло бал ном фон ду та ле на та – са 
ме ђу на род ним кре та њи ма. //

Препоруке за реформе: проф. др Ханс Јоахим Зајц
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З
драв стве ни си стем у Ср-
би ји је ду бо ко у тран зи-
ци ји. Про шло је де се так 
го ди на и мо жда је ово до-

бар мо ме нат да се на пра ви не-
ки пре сек. Али, тре ба ће нам још 
20 до 25 го ди на. Тре ба раз би ти 
илу зи је да је то ла ко и спо ро – 
ре као је др Иван Је кић, ЕУ/ЕИБ 
на ци о нал ни ко ор ди на тор тех-
нич ке по мо ћи – Про је кат че ти-
ри кли нич ка цен тра у Ср би ји, 
у свом пре да ва њу на сим по-
зи ју му „Ле кар ска про фе си ја 
и здрав стве ни еста бли шмент 
– ко ли ко је ду бок јаз и ка ко га 
пре ва зи ћи“.

Др Је кић је об ја снио да је у до-
ма ћем здрав ству и да ље при су-
тан фраг мен ти са ни мо дел ра да, а да је ин те гри са но 
здрав ство, за пра во мо дер но здрав ство, оно че му те жи-
мо. Об ја шња ва ју ћи за што се и ка ко здрав стве ни си стем 
ме ња, др Је кић је на вео раз ли чи те фак то ре – од здрав-
стве но-еко ном ских и де мо граф ских до тех но ло шких.

Про ме на уло ге па ци јен та ути че на про ме не здрав-
стве ног си сте ма ко ји, од не чег што је би ла го то во „бо-
жан ска ак тив ност“, по ста је све ви ше „услу жна де лат-
ност“. 

– Па ци јент је да нас ма ње-ви ше наш кли јент, са ве ли-
ким зна њи ма о то ме шта је ње гов про блем, ко му ни ци-
ра са на ма, тра жи пре ци зне од го во ре, не са мо о то ме 
да ли ће мо га, не го и ко ли ко бр зо, ка ко, ко ли ко ску по 
или јеф ти но, ри зич но, из ле чи ти од ње го вог про бле ма. 
На про ме не по тре ба ста нов ни штва, здрав стве ни си стем 
спо ро ре а гу је. Он је пре гло ма зан да од го во ри про ме ње-
ним по тре ба ма да на шњег па ци јен та, а бр зе про ме не 
ни су мо гу ће- оце нио је др Је кић. 

При мар на за шти та  кључ на

Др Је кић је под се тио да се про ме не кре ћу ка уна пре-
ђе њу здра вља, про мо ци ји, пре вен ти ви, не ин сти ту ци о-
нал ним мо де ли ма за шти те, ам бу лант ном, екс тер ном, 

ле че њу спе ци фич них гру па кли је на та, а не ле че њу на 
бол нич ким оде ље њи ма. 

– У тој про ме ни ба лан са иде се ви ше ка то ме да је 
па ци јент ни је ви ше са мо па ци јент, већ чо век ко ји је 
углав ном здрав у то ку свог жи во та, ко ји тре ба што ви-
ше да бу де здрав, што ма ње бо ле стан, што ви ше пре-
вен тив но збри ња ван, а не ку ра тив но и ре ха би ли та ци-
о но – ре као је др Је кић.

Илу стру ју ћи ко ли ко је да нас ва жно при мар но здрав-
ство, он је на вео ре зул та те Џон хоп кинс сту ди је (при 
че му то ни је са мо бол ни ца, већ си стем ко ји об у хва та 
низ прив прак си, ма њих бол ни ца и по ли кли ни ка), пре-
ма ко ји ма са мо пе ти на па ци је на та има јед ну хро нич-
ну не за ра зну бо лест, а ви ше од че твр ти не па ци је на-
та у вре ме пр вог ја вља ња има че ти ри ко мор би ди те та. 
Због то га је по треб но не са мо пре по зна ва ње, ди јаг но-
сти ка, не го бор ба да до бо ле сти не до ђе. Да је при мар-
на за шти та кључ на по твр ђу ју и ли те ра тур ни по да ци - 
на тај на чин обез бе ђу је бо љи при ступ ле че њу, сма њу је 
број по нов них хо спи та ли за ци ја, ма ње је кон сул та ци ја 
код спе ци ја ли ста и ко ри шће ње хит не слу жбе... 

– Мо дер ни за ци ја здрав ства и ин те грал но здрав ство 
ће се по сти ћи мо дер ни за ци јом, ја ча њем и про ме ном 
уло ге при мар ног сек то ра. Бол нич ки, се кун дар ни и тер-

ДР ИВАН ЈЕ КИћ О ЗДРАВ СТВЕ НОМ СИ СТЕ МУ У ТРАН ЗИ цИ ЈИ

ПРО МЕ НА БА ЛАН СА – 
ОД фРАГ МЕН ТИ СА НОГ 
КА ИН ТЕГР АЛ НОМ
// ПА цИ ЈЕНТ ЈЕ ДА НАС МА ЊЕ-ВИ ШЕ НАШ КЛИ ЈЕНТ, СА ВЕ ЛИ КИМ ЗНА ЊИ МА 
О ТО МЕ ШТА ЈЕ ЊЕ ГОВ ПРО БЛЕМ, КО МУ НИ цИ РА СА НА МА И ТРА ЖИ 
ПРЕ цИ ЗНЕ ОД ГО ВО РЕ //

Иван Је кић

>>> све се ме ња у мо дер ни за ци ји 
здрав ства, а ни шта не не ста је. 
По треб но је што ви ше 
пре о ри јен та ци је, од но сно но ве 
на ме не по сто је ће струк ту ре, 
ин фра струк ту ре, и људ ских 
ре сур са, да би што бо ље од го во ри ли 
на про ме ње не зах те ве <<<



34 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2011. ОКТОБАР 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 35

ци јар ни сек тор тре ба да пер фект но „аси сти ра ју“, да сво-
је огром но зна ње и ка па ци те те ста ве у слу жбу од лич ног 
ле че ња оних па ци је на та ко ји ту тре ба да се ле че – ука-
зао је др Је кић. Он је до дао да је здрав ство све ску пље, 
а нов ца има све ма ње и без еко ном ске кри зе, та ко да 
тре ба раз ми шља ти у кон тек сту да за исти но вац тре ба 
пру жи ти ви ше, или за ма њи но вац пру жи ти исто ко-
ли ко ју че за ве ћи. То се, ка же он, по сти же кроз ре зо но-
ва ње, пла ни ра ње, мо дер ни за ци ју и раз вој.

Пре ма ње го вим ре чи ма, про ме на фи нан си ра ња 
здрав ства је кључ ни ме ха ни зам за су штин ску про ме-
ну на чи на пру жа ња здрав стве не услу ге и ори јен та ци-
ју ка па ци јен ту. Да ни је све у нов цу, по ка зу је и по да так 
да оче ки ва не го ди не здра вог жи во та ва ри ра ју без об-
зи ра на су му ко ја се у не кој зе мљи тро ши на здрав ство. 
Исто та ко, на вео је др Је кић, зе мље ко је су се због при-
ро де свог здрав стве ног си сте ма, окре ну ле ка ин тер ги-
са ном здрав ству, има ју бо ље ре зул та те. Та кав слу чај је 

са нор диј ским зе мља ма, Ја па ном, али не са Не мач ком 
и Ма ђар ском, ко је су, као и на ша зе мља, „исто риј ски ба-
зи ра не пре вас ход но на бол нич ким мо де ли ма“.

– Све се ме ња у мо дер ни за ци ји здрав ства, а ни шта не 
не ста је. По треб но је што ви ше пре о ри јен та ци је, од но-
сно но ве на ме не по сто је ће струк ту ре, ин фра струк ту ре, 
и људ ских ре сур са, да би што бо ље од го во ри ли на про-
ме ње не зах те ве – ре као је др Је кић.

Он је, у на став ку из ла га ња, го во рио о са рад њи срп ског 
здрав ства и ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ука зао да су 
у пи та њу раз ли чи ти мо де ли – од ак тив но сти у ве зи са 
стан дар ди за ци јом, скри нин гом, па ли ја тив ним збри-
ња ва њем, тре нин га за раз вој људ ских ре сур са, до про-
је ка та ре кон струк ци је и про ме на у фи нан си ра њу. На 
сај ту Ми ни стар ства здра вља об ја вље не су ли сте - ак ту-

ел них и за вр ше них про је ка та – са по 50-ак про је ка та. 
Осим 130 ми ли о на до на ци ја (пре све га ЕУ), ту су и кре-
ди ти у из но су од 300 до 350 ми ли о на евра. 

Пре у ре ђе ње здрав стве не струк ту ре

„Кла сич на“ бол ни ца тре ба да „усту пи ме сто“ бол ни-
ци про то ка па ци је на та и бол нич ких про це са. Бол ни ца 
кла сич ног ти па, са оде ље њи ма оп ште не ге, ма лом ин-
тен зив ном не гом, ма лим опе ра тив ним бло ком, мо же 
да се про ме ни да бу де бол ни ца ко ја има ма ли број по-
сте ља оп ште не ге, али ве ли ку днев ну бол ни цу и ам бу-
лан ту, од лич ну са рад њу са при мар ном здрав стве ном 
за шти том, а с дру ге стра не, са си сте ми ма про ду же ног 
ле че ња. Ин те грал ни хо ри зон тал ни при ступ ста вља ме-
ди ци на ре „око па ци јен та“.

Про ме на на чи на фи нан си ра ња је кључ ни стра те шки 
под сти цај за про ме ну си сте ма. Др Је кић ука зао је да 
су се, у по след њих 20 го ди на, днев на бол ни ца и на ро-
чи то днев на хи рур ги ја по ка за ле као мо дел ефи ка сног 
и јеф ти ни јег ра да. Ве ли ке бол ни це у раз ви је ним зе-
мља ма ра де до 75 од сто свог про гра ма у до ме ну днев-
не хи рур ги је.

Као при мер успе шне пла нер ске ак тив но сти на ни-
воу др жа ве др Је кић је на вео Дан ску, ко ја је за 20 го ди-
на пре по ло ви ла број бол ни ца, број кре ве та сма њи ла 
за 60 од сто, али је исто вре ме но по ве ћа ла број хо спи-
та ли зо ва них за 20 од сто, а број па ци је на та ко ји се ле-
че ам бу лат но-по ли кли нич ки за 30 од сто. Пре у ре ђе ње 
здрав стве не струк ту ре оче ку је и Ср би ју. У Ср би ји 2010. 
број кре ве та из но сио 39.000, али је би ло и 3.000 кре ве-
та про ду же не не ге.

За здрав ство у тран зи ци ји бит но је и упра вља ње 
учин ком. Зву чи не ве ро ват но, али су у 20 бол ни ца ко је 
су укљу че не у про је кат ре кон струк ци је, раз ли ке би ле 
огром не – у по пу ње но сти ка па ци те та, оп се гу при је ма 
по ле ка ру итд. Спе ци фич ност про сто ра не ка да шње Ју-
го сла ви је је и што пи ше мо мно го пла но ва, али се они 
не при ме њу ју. По сто ји и, ка ко је ре као, кул ту ра кри ви-
це: че сто гле да мо у дру ге, уме сто на се бе, а то је на чин 
да се не де си ни ка ква про ме на.

 Ј. То ма ше вић

>>> Про ме на уло ге па ци јен та ути че 
на про ме не здрав стве ног си сте ма 
ко ји, од не чег што је би ла го то во 
„бо жан ска ак тив ност“, по ста је све 
ви ше „услу жна де лат ност“ <<<

Дневна хирургија је тренд у свету: Клинички центар Србије
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Пише: др Дра га на Ми лу ти но вић, 
пред сед ни ца Управ ног од бо ра 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

У 
окви ру „ Да на срп ске ме ди-
цин ске ди ја спо ре“ у Вр њач-
кој Ба њи одр жан је сим-
по зи јум о здрав стве ном 

ту ри зму. По сма тра ју ћи трен до ве у 
све ту, али и у на шем бли ском окру-
же њу, здрав стве ни ту ри зам по стао 
је при вред на гра на са огром ним 
по тен ци ја лом и зна ча јем за раз-
вој др жа ва. Код нас ап со лут но не-
пре по знат, без ја сне стра те ги је од 
стра не др жа ве да се ис ко ри сте при-
род на бо гат ства и ре сур си у бањ ско-
кли мат ском ту ри зму ко ји у на шој 
зе мљи има тра ди ци ју од ско ро два 
ве ка, али исто та ко не пре по зна та је 
огром на мо гућ ност у пру жа њу ме-
ди цин ских услу га стра ним ту ри сти-
ма. Ди јаг но сти ка, опе ра тив но ле че-
ње, сто ма то ло шке услу ге ни су ви ше 
ве за не чак ни за је дан кон ти нент, 
а ка мо ли за јед ну уста но ву. Огро-
ман но вац су на тај на чин за ра ди-
ле зе мље Да ле ког ис то ка: Тај ланд, 
Син га пур, Ин ди ја, раз ви ја ју ћи фан-
та стич не здрав стве не уста но ве у ко-
ји ма пру жа ју ме ди цин ску услу гу на 
ви со ком ни воу пра ће ну ком фо ром 
и ле пим окру же њем. Али не мо ра-
мо та ко да ле ко да пу ту је мо: и зе мље 
у окру же њу Ма ђар ска, Сло ве ни ја, 
че шка, а и на ма нај бли жа Ма ке до-
ни ја круп ним ко ра ци ма иду у том 
прав цу. хр ват ска је та ко ђе ура ди ла 
пр ве ве ли ке ко ра ке, при њи хо вој Тр-
го вин ској ко мо ри по сто ји од сек ко-
ји се ба ви здрав стве ним ту ри змом, 
ра ди на до но ше њу за кон ских про-
пи са и кри те ри ју ма.

ГДЕ СМО МИ? – Иако смо не кад 
има ли до бре старт не по зи ци је са-
да смо их из гу би ли. Мно ги ле ка ри 
- вр хун ски спе ци ја ли сти на пу сти-
ли су на шу зе мљу. Пре ма по да ци-
ма Ми ни стар ства за ди ја спо ру око 
10.000 на ших ле ка ра се на ла зи у ди-

ја спо ри, а 1.000 је ви со ко по зи ци о-
ни ра но у здрав стве ним си сте ми ма 
стра них др жа ва. И у ра ни ја вре ме-
на су до ла зи ли на ши рад ни ци из 
ино стран ства и оба вља ли сто ма-
то ло шке услу ге и ди јаг но сти ку за 
вре ме го ди шњих од мо ра у ма ти ци. 
Али то ни је здрав стве ни ту ри зам. 

Са да има мо спо ра дич не слу ча је-
ве да до ла зе стра ни ту ри сти да оба-
ве сто ма то ло шке услу ге, опе ра ци је 
из до ме на пла стич не и естет ске хи-
рур ги је у на шој зе мљи, јер је то код 
нас не ко ли ко пу та јеф ти ни је, а исто 
та ко ква ли тет но као и у њи хо вим 
зе мља ма. То ни је до вољ но.

Нео п ход но је да др жа ва ста не иза 
та квог про јек та, по др жи све здрав-
стве не уста но ве без об зи ра на вла-
снич ку струк ту ру – и при ват не и 
др жав не ко је мо гу да на пре ду ју и 
од го во ре иза зо ви ма. Јер у пр вим де-
це ни ја ма 21.ог ве ка, пре ма ана ли-

зи ма свет ских еко но ми ста, нај ве-
ћи еко ном ски раст ће упра во би ти 
у здрав стве ној тех но ло ги ји и услу-
га ма. 

КО ЈИ СУ ДА ЉИ ПЛА НО ВИ? – Би ће 
фор ми ра на Ко ми си ја Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је ко ја би на пра ви ла кри-
те ри ју ме ко мо же да пру жа здрав-
стве не услу ге, што је и био за кљу чак 
Сим по зи ју ма о здрав стве ном ту ри-
зму, раз мо три ти и пред ло жи ти из-
ме не у за кон ској ре гу ла ти ви, кон-
так ти ра ти Ми ни стар ство здра вља, 
еко но ми је и ту ри зма и до би ти њи-
хо ву по др шку за про је кат.

Ор га ни зо ван и ефи ка сан при ступ 
ре а ли за ци ји по ста вље них за да та-
ка мо гао би да нам по мог не да су-
стиг не мо на ше су се де и на пра ви мо 
ис ко рак ка раз ви ја њу ове про спе-
ри тет не гра не, а на тај на чин из диг-
не мо наш здрав стве ни си стем. //

ДА ЛИ СМО ЗА КА СНИ ЛИ?
// ДИ ЈАГ НО СТИ КА, ОПЕ РА ТИВ НО ЛЕ чЕ ЊЕ, СТО МА ТО ЛО ШКЕ УСЛУ ГЕ НИ СУ 
ВИ ШЕ ВЕ ЗА НЕ НИ ЗА ЈЕ ДАН КОН ТИ НЕНТ, А КА МО ЛИ УСТА НО ВУ //

сим По Зи јУм ЗДраВ сТВе Ни ТУ ри Зам У ср би ји 
– мо ГУЋ Но сТи и иЗа Зо Ви У Вр ЊаЧ кој ба Њи >>>

Др Улрих Шмид, адвокат Радмила Ковачевић 
и др Драгана Милутиновић
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Н
а сим по зи ју му по све ће ном здрав стве ном ту ри-
зму, ко ји је одр жан у Вр њач кој Ба њи у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Срп ска ме ди цин ска ди ја спо ра 
2011“, ре че но је да је нео п ход но да здрав стве ни 

ту ри зам у Ср би ји бу де пре по знат као при вред на гра-
на од на ци о нал ног ин те ре са и да је у скла ду с тим ну-
жно по бољ ша ње пут не мре же, по ве ћа ње сме штај ног ка-
па ци те та, оства ри ва ње јав но при ват ног парт нер ства и 
уна пре ђе ње за кон ске ре гу ла ти ве.

Ди рек тор Спе ци јал не бол ни це „Мер кур“ др Де јан Ста-
но је вић, у свом пре да ва њу „Мер кур – ли дер у здрав стве-
ном и вел нес ту ри зму Ср би је“, го во рио је о уна пре ђе њу 
ква ли те та услу га, нај са вре ме ни јој тех но ло ги ји у ле че-
њу и ре ха би ли та ци ји, ула га њу у опре му и еду ка ци ју 
за по сле них, као и про гра ми ма еду ка ци је и пре вен ци-
је ком пли ка ци ја код обо ле лих од ди ја бе те са.

Др Ста но је вић пред ста вио је по ла зни ци ма кур са и об-
је ди ња ва ње тра ди ци о нал ног бањ ског ле че ња, бал не о-
те ра пи је и са вре ме них вел нес са др жа ја, што је и до при-
не ло успе ху и за у зи ма њу ли дер ске по зи ци је „Мер ку ра“ 
у здрав стве ном и вел нес ту ри зму у на шој зе мљи.

Ка да је реч о па ци јен ти ма из Ср би је, од 650 го сти ју, ко-
ли ко је тре нут но сме ште но у „Мер ку ру“, 240 је упу ће но 
по сред ством Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу-
ра ње (Рф ЗО), док су оста ли сме ште ни о свом тро шку или 
пре ко сво јих рад них ор га ни за ци ја, на вео је Ста но је вић.

Он је додао да пацијенти са дијабетесом, али ни њихови 
изабрани лекари нису довољно обавештени о томе да 
пацијенти имају право да на сваке четири године о 
трошку РфЗО дођу на рехабилитацију у „Меркур“, због 
чега су капацитети недовољно искоришћени. 

Он је додао да је у плану да та болница склопи уговор 
са аустријским фондом за здравствено осигурање да би 
пацијенти из Аустрије долазили на рехабилитацију у 
Врњачку Бању, као и да се такав вид сарадње прошири 
и на Немачку.

– Ср би ја има ве ли ке по тен ци ја ле за уна пре ђе ње 
здрав стве ног ту ри зма, али он тре нут но ни је раз ви јен 
због не до стат ка ор га ни за ци је у уста но ва ма ко је би мо-
гле да пру жа ју услу ге ино стра ним па ци јен ти ма. На ску-
пу „Здрав стве ни ту ри зам у Ср би ји – мо гућ но сти и иза-
зо ви“, ди рек тор ка при ват не Кли ни ке „Бел ме дик“, др 
Ја сми на Кне же вић ре кла је да Ср би ја има и ка дров ске 
и ор га ни за ци о не спо соб но сти за раз вој здрав сте ног ту-
ри зма, али да је из гу би ла „по зи ци ју ко ја је ра ни је би-
ла ве о ма до бра“.

Она је до да ла да у Ср би ји не ма озбиљ не ту ри стич ке 
ор га ни за ци је, а ни уста но ве ко ја би би ла у мо гућ но сти 
да при ми ве ћи број стра них па ци је на та. 

Рад ми ла Ко ва че вић, адво кат из Не мач ке, ре кла је 
да здрав стве ни ту ри зам све ви ше по ста је ту ри стич-
ки тренд и до да ла да је 30 од сто пре вен тив них здрав-
стве них услу га у зе мља ма ЕУ по кри ве но здрав стве ним 
оси гу ра њем. Ко ва че вић је ре кла и да 4.000 уста но ва у 
ЕУ ко је ну де ме ди цин ске услу ге бе ле жи при лив од око 
20 ми ли јар ди евра на го ди шњем ни воу. Она је на ве-
ла по да так да је 2007. око 80.000 ту ри ста из ино стран-
ства ле че но у не мач ким кли ни ка ма и да је тај број у 
стал ном по ра сту, као и да је за бе ле жен ве ћи број па-
ци је на та из Ру си је ко ји до ла зе у не мач ке кли ни ке на 
ре ха би ли та ци ју. Ј. Т.

Ка ко да Ср би ја по ста не 
ва жна де сти на ци ја 
за ино-па ци јен те

Вр њач ка Ба ња
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З
драв стве ни ту ри зам у би ти има здрав стве ну 
услу гу – ту ри ста ко ри сти од мор за по бољ ша ње 
свог здра вља, би ло ам бу лант но или ста ци о нар-
но, у ди јаг но сти ци, пре вен ци ји, бањ ској ре ха би-

ли та ци ји – пре ма лич ном опре де ље њу и по тре ба ма. Да 
би смо би ли на европ ском тр жи шту и да би на ша услу-
га би ла тран спа рент на и до ступ на и стра ним го сти-
ма, зна чај на је на ша лич на опре де ље ност да иде мо у 
Евро пу, а не да че ка мо да Евро па до ђе код нас- ис та-

кла је Рад ми ла Ко ва че вић на сим по зи ју му о здрав стве-
ном ту ри зму.

Ис ти чу ћи ко ли ко је брз раз вој здрав стве ног ту ри зма, 
она је на ве ла по да так да је 2007. го ди не 80.000 па ци је-
на та из ино стран ства ле че но на не мач ким кли ни ка-
ма. На ро чи ти скок за бе ле жен је од 2004. до 2007. го ди-
не и из но сио је чак 138 од сто. От при ли ке 4.000 уста но ва 
у зе мља ма ЕУ су у лан цу по ну ђа ча услу га из обла сти 
здрав стве ног ту ри зма, би ло да су то кли ни ке, хо те ли, 

Универзитетска клиника Епендорф – Хамбург

РАД МИ ЛА КО ВА чЕ ВИћ, АДВО КАТ, НЕ МАч КА

НЕ чЕ КАЈ МО 
ДА EВРО ПА ДО ЂЕ 
КОД НАС
// ПРО фИ ТИ РА ЊЕ ОД СА РАД ЊЕ СА СТРАН цИ МА И ЕВРО ПОМ ОГЛЕ ДА СЕ 
И У СфЕ РИ МЕ НАЏ МЕН ТА У КОН ТРО ЛИ КВА ЛИ ТЕ ТА, МЕ НАЏ МЕН ТУ ПА цИ ЈЕ НА ТА,  
МАР КЕ ТИН ГУ. ТО СУ КУ ћЕ КО ЈЕ ИМА ЈУ РАЗ РА ЂЕ НЕ СВЕ ТЕ СИ СТЕ МЕ //
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бањ ска ле чи ли шта, а го ди шњи про мет из но си го то во 
20 ми ли јар ди евра. Та гра на обез бе ђу је ви ше од 500.000 
рад них ме ста и 1,2 ми ли о на рад них ме ста у фир ма ма 
ко је оп слу жу ју сек тор здрав стве ног ту ри зма, та ко да се 
на зи ва нај ве ћим по сло дав цем у Евро пи. 

Раз ли чи те 
мо гућ но сти са рад ње

– Ср би ја је у Евро пи. Мо ра мо да схва ти мо и да се 
по тру ди мо да ра ди мо са том Евро пом и на тај на чин 
се по зи ци о ни ра мо та мо. Евро па тре ба Ср би ју. Евро па 
тре ба на шу ме ди ци ну, а на ши ле ка ри су ве о ма углед-
ни у Не мач кој. У че му тре ба да бу де са рад ња, нео п те-
ре ће на по ли ти ком или дру штве ним при пад но сти ма? 
Та са рад ња огле да ла би се у раз ме ни па ци је на та, сма-
ње њу ли сте че ка ња, про ши ре њу спек тра ме ди цин ских 
услу га, раз ме ни зна ња, по ди за њу ефи ка сно сти, сма-
ње њу тро шко ва и по ве ћа њу ква ли те та – ис та кла је Ко-
ва че ви ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, 2010. го ди не 377 па ци је на та из 
Ср би је би ло је у ино стран ству на ле че њу из обла сти кар-
дио и не у ро хи рур ги је, он ко ло ги је, га стро ен те ро ло ги је, 
ор то пе ди је, уро ло ги је и не фро ло ги је. Ти па ци јен ти су 
би ли у Тур ској, Ита ли ји, Ма ђар ској и Швај цар ској. 

– Исто вре ме но, са мо за 14 на ших па ци је на та би ло је 
омо гу ће но да стра ни струч ња ци до ђу код нас. чу ли смо 
од док тор ке Та ње Ра до са вље вић да то ни је не мо гу ће 
– по сто је при вре ме не ли цен це, по сто ји мо гућ ност да 
стра ни про фе со ри до ђу код нас да 
оба ве ин тер вен ци ју на на шем па-
ци јен ту, али и прак тич но ра де обу-
ку на ших ле ка ра, ре кла је Ко ва че-
ви ће ва.

Она је пред ло жи ла да се на пра-
ви „ко о пе ра тив ни тро у гао“, а ус по-
ста вља ње ко о пе ра ци о них од но са 
са стра ним парт не ри ма омо гу ћи-
ло би раз ме ну зна ња и бо љу еду-
ка ци ју. Та ко би, осим пр ве ди јаг но-
зе и те ра пи је, и„дру го ми шље ње“ 
или ком пли ко ва не опе ра ци је би ло 
мо гу ће оба вља ти или ов де код нас, 
уз аси стен ци ју стра ног парт не ра, 
или код стра ног парт не ра. Пост-
те ра пе ут ско ле че ње би се од ви ја-
ло код нас, што под ра зу ме ва ве ћу 
ин стан цу бри ге о па ци јен ту, јер је 
он већ био у ру ка ма јед не „ма ло 
еле гант ни је“, ма ње ин ва зив не ме-
ди ци не ко ја код нас ни је у че стој 
при ме ни. 

Та ква ко о пе ра ци ја из ме ђу нас и 
Евро пе, об ја сни ла је Ко ва че ви ће-
ва, пот по мог ну та и те ле-ра ди о ло-
шким сер ви сом, под ра зу ме ва да 
ни во услу ге, струч ног зна ња и ква-
ли те та бу де ап со лут но јед нак и ов-
де и та мо код њих. 

Ис ти чу ћи да би пред но сти од та-
квог парт нер ства има ле обе стра не, она је на ве ла да би 
срп ској стра ни то до не ло сма ње ње ли сте че ка ња, али је 
бит но да се кроз при ме ну та квог ви да са рад ње са све-
том, од усва ја ња но вих зна ња и екс пер ти за ви ше стру-
ко про фи ти ра.

– Кроз при ме ну не у ро ин тер вент них и кар ди о ин тер-
вент них ме то да, до ла зи до уште де у тро шко ви ма, по-
бољ ша ња оп штег ста ња здра вља па ци јен та, сма ње ња 
ње го вог бол ног ста ња и по ве ћа ња лич ног за до вољ ства. 
Из град ња соп стве не ме ди цин ске екс пер ти зе и ком пе-

тен ци је и раз ме на кноw-хоw, су пре вас ход но по че так и 
крај ова квих опе ра ци ја, јер срп ски парт нер мо же, кроз 
раз ме ну ис ку ства са стра ним парт не ром, да бо ље де фи-
ни ше и про ши ри сво ју услу гу, узме у при ме ну и услу ге 
од парт не ра ка ко би па ци јент био пот пу но оп скр бљен 
и за до во љан- твр ди Ко ва че ви ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, стра ни парт нер та ко ђе би био 
за до во љан. У спи сак ње го вих услу га ушле и услу ге ко-
је се ну де код нас, а ко је код њих из не ког раз ло га ни-
су у по ну ди. Али, упо зо ри ла је, мо ра мо да им пле мен-
ти ра но европ ске стан дар де ква ли те та. Јер, не сме да се 
де си да се не пе ру ру ке, да се сте рил не ства ри не сте-
рил но до ти чу, да ка пље во да на сла ви ни, да су гљи ви-
це у ка ди...

Пред но сти парт нер ства 
са Евро пом

– Про фи ти ра ње од са рад ње са стран ци ма и Евро пом 
огле да се и у сфе ри ме наџ мен та у кон тро ли ква ли те-
та, ме наџ мен ту па ци је на та, мар ке тин гу. То су ку ће ко-

је има ју раз ра ђе не све те си сте ме. 
За што би сад јед на кли ни ка, јед на 
Ба ња про би ја ла те пу те ве са ма? За-
што се не ко ри сте ис ку ства и зна-
ња стра ног парт не ра ко ји је у мо-
гућ но сти да отво ри пут, ко ји има и 
бо ље усло ве и већ сам пру жа услу-
ге на европ ском тр жи шту- ис та кла 
је Ко ва че ви ће ва.

Она твр ди да је за све срп ске здрав-
стве не и ту ри стич ке пред у зет ни ке 
нај ва жни је што за рас ту ћи број ру-
ских па ци је на та, ко ји су прет ход но 
ле че ни на не мач ким кли ни ка ма, 
по сто ји ве ли ка по тре ба за ре ха би-
ли та ци јом и пост опе ра тив ним ле-
че њем у Ср би ји. Они би ра до до шли 
ова мо, ра до би ов де про ве ли здрав-
стве ни од мор по сле ле че ња. 

Пред но сти за не мач ког парт не-
ра – би ла би бо ља ис ко ри шће ност 
њи хо вих ка па ци те та, као и при ме-
на њи хо вих зна ња ко ја су они ску-
по пла ти ли. Про ши ре ње по ну де у 
обла сти пост те ра пе ут ског ле че ња 
и ре ха би ли та ци је под ра зу ме ва да 
би они у опис сво је услу ге би ли у 
ста њу да ста ве и услу гу ко ју пру жа 
срп ски парт нер. 

– Ти пу те ви већ по сто је. Они би уз 
сво ју по зи ци ју и на шу услу гу пре-

зен то ва ли као сво ју и пла си ра ли аде кватн на европ ско 
здрав стве но тр жи ште. Ко рист је и у раз ме ни па ци је на-
та и ле ка ра. Са да смо ми на ре ду. По сто ји мо гућ ност да 
срп ске здрав стве не и ту ри стич ке уста но ве мо гу од мах 
да кре ну у Евро пу, да бу ду при сут не та мо. Са на ма је 
фир ма хан се рад гру па ко ја има 10 бол ни ца у Не мач кој 
и струч ња ке из свих спе ци јал но сти. Они же ле да са ра-
ђу ју и по зи ва ју срп ске парт не ре да ка жу за шта су рас-
по ло же ни – за кљу чи ла је, на кра ју пре зен та ци је, Рад-
ми ла Ко ва че вић. Ј. Т.

Проф. др Ханс Јоахим Зајц, 
Радмила Ковачевић и 
др Улрих Шмид

>>> Та ква ко о пе ра ци ја 
из ме ђу нас и евро пе, 
пот по мог ну та и те ле- 
-ра ди о ло шким сер ви сом 
под ра зу ме ва да ни во 
услу ге, струч ног зна ња 
и ква ли те та бу де ап со лут но 
јед нак и ов де и та мо 
код њих <<<

>>> За рас ту ћи број ру ских па ци је на та 
ко ји су ле че ни прет ход но на не мач ким 
кли ни ка ма по сто ји ве ли ка по тре ба 
за ре ха би ли та ци јом и пост опе ра тив ним 
ле че њем у ср би ји <<<
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ДР ДЕ ЈАН СТА НО ЈЕ ВИћ, 
ДИ РЕК ТОР СПЕ цИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ цЕ 
МЕР КУР У ВР ЊАч КОЈ БА ЊИ

Ли дер у 
здрав стве ном 
ту ри зму 
Ср би је
На пра ви ли смо пот пу но но ву стра те ги ју, 
ре ги стро ва ли смо кла стер за ме ди цин ски 
ту ри зам у ко ји је учла ње но већ пет 
ба ња и де се так при ват них уста но ва 
ко је се та ко ђе ба ве пру жа њем 
ме ди цин ских услу га

У 
Спе ци јал ној бол ни ци Мер кур тре нут но бо-
ра ви 650 го сти ју, од то га 240 пре ко Ре пу блич-
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. То ком 
пр вих де вет ме се ци ове го ди не, пре ма по да-

ци ма За во ду за ста ти сти ку, у Вр њач кој Ба њи оства ре-
но је 360.000 но ће ња, а од тог бро ја са мо у Мер ку ру 
150.000. То је ви ше од Бе о гра да, Ко па о ни ка или Зла ти-
бо ра, што по твр ђу је да је Мер кур ли дер у здрав стве ном 
и wеллнесс ту ри зму Ср би је- ре као је за Гла сник пр ви 
чо век Спе ци јал не бол ни це Мер кур у Вр њач кој Ба њи, 
др Де јан Ста но је вић.

Он под се ћа да је, од спе ци јал не бол ни це ко ја се ба ви-
ла са мо ре ха би ли та ци јом, пре све га сто мач них обо ље-
ња и у ма њем оби му ди ја бе те са, Мер кур 2008. по стао 
На ци о нал ни цен тар за пре вен ци ју и еду ка ци ју ин су-

лин за ви сних ди ја бе ти ча ра, а у но вем бру 2010. и за ди-
ја бе ти ча ре ко ји ре гу ли шу ше ћер ле ко ви ма. Ипак, по-
след њих го ди на је, ка ко ка же, дра стич но је про ме ње на 
струк ту ра го сти ју. Раз ви ја се рад са ко мер ци јал ним па-
ци јен ти ма, ко ји до ла зе и пла ћа ју сво је ле че ње и ре ха-
би ли та ци ју.

– Реч је о све зах тев ни јим го сти ма ко ји тра же, пре 
све га, ква ли те тан сме штај што смо, за хва љу ју ћи ин ве-
сти ци ја ма, и обез бе ди ли. Ме ђу тим, срп ски гост тра жи 
ква ли те тан „та њир“, та ко да смо по ста ли по зна ти по то-
ме да смо уве ли ква ли тет ну ку хи њу. Од про шле го ди-
не ра ди мо по HACCP стан дар ди ма. До ру чак и ве че ра 
су на ба зи „швед ског сто ла“ са ком плет ном по себ ном 
по ну дом за па ци јен те ко ји су на ди је тал ном ре жи му 
ис хра не – ука зу је наш са го вор ник. 

Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур”
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Пре ма ње го вим ре чи ма, сва ке го ди не Мер кур има 
про сеч но 400 до 500 го сти ју из Ру си је, а они оста ју из-
ме ђу 15 и 21 дан. С дру ге стра не, про се чан бо ра вак го-
сти ју у тој ку ћи пао је на 7,2 да на по го сту, што је опет 
ду пло ви ше од ре пу блич ког про се ка, јер је пре ма по да-
ци ма За во да за ста ти сти ку у пр вих де вет ме се ци про-
шле го ди не бо ра вак тра јао 3,2 да на по го сту. За до во љан 
гост оба ве зно се вра ти, ка же Ста но је вић.

– Ове го ди не на пра ви ли смо пот пу но но ву стра те ги ју, 
ре ги стро ва ли смо кла стер за ме ди цин ски и здрав стве-
ни ту ри зам, у ко ји је учла ње но већ пет ба ња и де се так 
при ват них уста но ва ко је се та ко ђе ба ве ме ди цин ском 
услу гом. У на ред не две го ди не има мо циљ и же љу да 
Мер кур бу де европ ска, а за што не и свет ска де сти на ци-
ја за здрав стве ни ту ри зам. Ми смо већ на пра ви ли не-

ко ли ко про из во да и про гра ма ко ји ће би ти осно ва све га 
то га. У Евро пи здрав стве ни ту ри зам нај че шће укљу чу је 
ко рек тив ну, пла стич ну и естет ску хи рур ги ју. Ми има-
мо јед ну ор ди на ци ју ко ја се ба ви „ма лом пла сти ком“, а 
са кра ље вач ким здрав стве ним цен тром по чи ње мо да 
се ба ви мо и ве ћим опе ра ци ја ма у пла стич ној и ко рек-
тив ној хи рур ги ји. Дру ги про из вод је хи пер ба рич на ме-
ди ци на. Осим Бе о гра да, са мо Мер кур за јед но са Спе-
ци јал ном бол ни цом за хи пер ба рич ну ме ди ци ну има 
нај но ви ју опре му за хи пер ба рич ну ме ди ци ну, ко ја је 
лек из бо ра код ве ли ких про бле ма пе ри фер не цир ку-
ла ци је, на ро чи то код ди ја бе те са, али и код свих оних 
ко ји же ле да осве же свој ор га ни зам бо рав ком у хи пер-
ба рич ној ко мо ри – ис ти че др Ста но је вић.

СТРУЧНИ СКУП 
ПО СТИ ГАО ЕФЕ КАТ

Ве ли ка по се ће ност свих пре да ва ња, до ла зак пред сед ни це 
На род не скуп шти не и пред став ни ка ми ни стар ства здра
вља, и ми ни стар ства ве ра и ди ја спо ре  по ка зу ју да је скуп 
из у зет но успе шан. Дра го ми је што је кон фе рен ци ја дис
ло ци ра на у Вр њач ку Ба њу, пре све га за то што је ова Ба ња 
цен тар здрав стве ног ту ри зма Ср би је, а та ко ђе уз по моћ ЛКС 
и до бре ор га ни за ци је, из у зет но је за до вољ ство свих ле ка
ра јер су оства ри ли ве ли ки број по е на, што као пре да ва чи, 
што као слу ша о ци. По зна то је да смо као ле ка ри оба ве зни 
да оства ри мо 24 по е на у окви ру КМЕ на го ди шњем ни воу. 
То је је дан од до брих де ло ва За ко на, јер под сти че ле ка ре да 
се еду ку ју. Ми слим да овај кон грес по сти гао пра ви ефе кат 
за то што је спо јио струч на пре да ва ња, ус по ста вља ње ве за 
са ле ка ри ма из ди ја спо ре, са оним са чи ме смо же ле ли да 
упо зна мо ве ли ки број ко ле га ле по та ма Вр њач ке Ба ње – 
оце њу је др Де јан Ста но је вић, ди рек тор Мер ку ра.

Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур”
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Осим нов ца, стан дар ди су би ли кључ 
успе ха зе ма ља ис то ка ко је су на пра ви ле 
нај ве ћи скок у здрав стве ном ту ри зму

М
е ди цин ски ту ри зам у све ту бе ле жи пра ви 
„бум“. Про це њу је се да у овом тре нут ку вре-
ди ви ше од 100 ми ли јар ди до ла ра и то је 
би знис ко ји има нај ве ћи раст – ви ше од 20 

од сто го ди шње. У вре ме ове кри зе то ни су за не мар љи-
ве број ке – об ја шња ва, у раз го во ру за Гла сник, др Ја-
сми на Кне же вић, ди рек тор ка при ват не оп ште бол ни-
це BelMedic.

Пре ма ње ним ре чи ма, у Евро пи је и ра ни је би ло пу-
то ва ња ра ди ле че ња у Швај цар ску, Не мач ку, фран цу-
ску. Глав ни „бум“, ме ђу тим, на стао је 1997, у вре ме азиј-
ске еко ном ске кри зе. Та да су у тим зе мља ма, ко је ни су 
би ле мно го раз ви је не, схва ти ли да са здрав ством мо-
гу да на пра ве до бар ре зул тат. Тра жи ли су но ва тр жи-
шта и та да су по че ли да пу но ин ве сти ра ју – до зво ли-
ли су да се при ват ни сек тор раз ви ја вр то гла во, ушло је 
пу но нов ца. 

– Ис ток је на пра вио пра ви „бум“ у здрав стве ном ту-
ри зму и ту су „из ни кле“ бол ни це ко је из гле да ју као хо-
те ли са пет, чак и ви ше, зве зди ца, са озбиљ ном ме ди-
ци ном, а по че ли су да до би ја ју аме рич ке сер ти фи ка те. 
Стан дар ди зо ва ли су се, та ко да су по ди гли без бед ност 
на нај ви ши ни во. То је ва жан мо ме нат, а стан дар ди су, 
сем нов ца, би ли кључ њи хо вог успе ха – ка же др Кне-
же вић.

Да нас су Тај ланд, Ин ди ја, Син га пур, Ма ле зи ја во де-
ће си ле у мно гим обла сти ма. То су озбиљ не зе мље ко је 
се так ми че са европ ским др жа ва ма као што су фран-
цу ска, Швај цар ска, Не мач ка, Шпа ни ја, Тур ска, а у по-
след ње вре ме и че шка, Пољ ска, за тим и Ма ђар ска у 
ко јој се углав ном ре а ли зу је ден тал ни ту ри зам. че шка 
је, на во ди др Кне же вић, до ве ли ких раз ме ра раз ви ла 
ван те ле сну оплод њу упра во за то што је за кон ска ре гу-
ла ти ва би ла флек си бил ни ја, окре ну та ви ше ка па ци-
јен ту и ње го вим по тре ба ма, док се „ле па ме ди ци на“ 
ра ди у Пољ ској. 

– У на шем окру же њу, Ма ке до ни ја је до зво ли ла при-
ват ном сек то ру да уђе у здрав стве ни си стем. Дру гим 
ре чи ма, па ци јент мо же са здрав стве ном књи жи цом да 
иде би ло код док то ра оп ште прак се, пе ди ја тра или на 
опе ра ци ју у бол ни цу фи лип Дру ги. У ту бол ни цу оти-
шло је не ко ли ко ане сте зи о ло га и кар ди о хи рур га из Ср-

ДР ЈА СМИ НА КНЕ ЖЕ ВИћ, 
ДИ РЕК ТОР КА ПРИ ВАТ НЕ 
ОП ШТЕ БОЛ НИ цЕ BELMEDIC

Нај ве ћа 
коч ни ца је 
за кон ска 
ре гу ла ти ва

Он на во ди да су струч ња ци Мер ку ра на пра ви ли про-
грам ко ји су Ми ни стар ство здра вља и Рф ЗО при хва ти-
ли као је ди ни про грам у здрав ству Ср би је у пре вен ци ји 
ди ја бе те са, а бо ра вак и ле че ње по ну ди ће и ди ја бе ти-
ча ри ма из ино стран ства. Па ци јен ти се еду ку ју о вр сти 
хра не, фи зич кој ак тив но сти, на чи ну кон зу ми ра ња ле-
ка или ин су ли на. Пла ни ра се и вра ћа ње бал не о ло ги-
је, те ра пи је ги не ко ло шких и га стро ен те ро ло шких про-
бле ма на при ро дан на чин, то плом ми не рал ном во дом 
– пи је њем, ин ха ла ци јом, ва ги нал ним оро ша ва њем и 
рек тал ним ис пи ра њем. Раз ви ја се и ден тал ни, сто ма-
то ло шки ту ри зам.

– Ове го ди не за вр ша ва мо уго вор са аустриј ским здрав-
стве ним оси гу ра њем. На да мо се да ће сле де ће го ди не 
кре ну ти па ци јен ти из Аустри је, али и ком плет ног не-
мач ког го вор ног под руч ја. Ура ди ли смо стан дар ди за ци-
ју це лог јед ног спра та по њи хо вим зах те ви ма. На жа лост, 

ових да на сви нас усло вља ва ју не ста бил ном си ту а ци јом 
на Ко со ву, и ре ла тив ном бли зи ном Вр њач ке Ба ње Ко со-
ву, али се на да мо да ће се по до би ја њу да ту ма при дру-
жи ва ња ЕУ то про ме ни ти – ука зу је др Ста но је вић.

Као је дан од нај ве ћих про бле ма он је озна чио нео ба-
ве ште ност па ци је на та, али и иза бра них ле ка ра о пра ву 
да па ци јен ти са ди ја бе те сом до ла зе де сет да на у Мер-
кур, сва ке че твр те го ди не о тро шку Рф ЗО. 

– Па ци јен ти мо гу да се ја ве свом ле ка ру ако има ју две 
по след ње гли ке ми је пре ко де вет ммол-а по ли тру или 
јед ну ком пли ка ци ју ше ћер не бо ле сти и, по ауто ма ти-
зму, ко ми си ја у фи ли ја ла ма Рф ЗО им ове ра ва упут. На 
го ди шњем ни воу мо же мо да при ми мо 16.500 ди ја бе-
ти ча ра, јер смо уго во ри ли 400 ле жа ја за ди ја бе ти ча ре, 
али 120 до 130 ле жа ја оста не не ис ко ри шће но. И па ци-
јен ти из Ра шког окру га са акут ним ста њем ди ја бе те са 
до ла зе у Мер кур као у бол ни цу, а за ту свр ху на ме ње-
но је 20 ле жа је ва – ре као је др Ста но је вић. //
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>>> У на ред не две го ди не има мо 
циљ и же љу да мер кур бу де европ ска, 
а за што не и свет ска де сти на ци ја 
за здрав стве ни ту ри зам <<<

Др Дејан Станојевић
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би је, што је по ра жа ва ју ће, јер је њи хо ва ме ди ци на би ла 
да ле ко иза нас. Зна чи, ми за о ста је мо! То, ме ђу тим, зна-
чи да од ла зе и па ци јен ти, од ла зи и но вац. Ми то до зво-
ља ва мо и ни шта не чи ни мо да у на шој зе мљи по ку ша-
мо да „диг не мо“ на шу ме ди ци ну, а има мо и ка дров ске 
и ор га ни за ци о не спо соб но сти. Ни смо ми до сад би ли 
„дру га ли га“! Тре ба ви де ти где смо и по ку ша ти да вра-
ти мо ко рак – уве ре на је др Кне же вић.

Под „пра вим“ здрав стве ним ту ри змом, ка ко ка же, 
сма тра ка да не ко до ђе „из бе лог све та“ у Ср би ју са мо 
да би оба вио не ку здрав стве ну услу гу. На рав но, осим 
то га ви де ће и део Ср би је, а са њим ће до ћи још не ки 
члан по ро ди це. 

– У BelMedic-у у ма њем оби му се ра ди пла стич на 
хи рур ги ја и сто ма то ло ги ја, али нај ве ће ин те ре со ва-
ње по сто ја ло је за уро ге ни тал ну хи рур ги ју. Има ли смо 
сре ће да је код нас ра дио чу ве ни про фе сор Са ва Пе ро-
вић, а са да ње го ви след бе ни ци. У пи та њу су опе ра ци-
је уро ђе них ано ма ли ја уро ге ни тал ног трак та код де це 
из це лог све та. фон до ви оси гу ра ња хр ват ске, Ма ке до-
ни је, Ру му ни је су нам пла ћа ли, јер ти па ци јен ти ни-
су има ли мо гућ ност да бу ду збри ну ти у сво јој зе мљи. 
До ла зе нам па ци јен ти из це лог све та – ис ти че на ша 
са го вор ни ца.

Др Кне же вић оце њу је да је „у срп ском здрав ству пу но 
ано ма ли ја о ко ји ма мо ра да се при ча, ка ко би смо, у за-
јед нич ком ин те ре су, по ку ша ли да их про ме ни мо“. 

– Ге не рал но, не ма мо до вољ но ка па ци те та. Не ма 
обје ка та ко ји су лук су зни да при ву ку ту ри сту, не ма-
мо до бар сер вис, осо бље ни је на у че но да бу де услу-
жно. Нај ве ћи про блем и нај ве ћа коч ни ца је сте за кон-
ска ре гу ла ти ва.

– Уко ли ко, на при мер, хо ћу да ши рим оп шту бол ни-
цу, не мо гу да пра вим ње ну ис по ста ву, већ мо рам да 
отва рам но ви прав ни су бје кат. Ин ве сти то ри не ће до ћи 
ако не мо гу да се ши ре, да пра ве ла нац. То ко чи раз вој, 
а не по треб но све по ску пљу је. То мо ра пр во да се про-

ме ни. И Ту ри стич ки са вез Ср би је нам се обра тио, за-
јед но са ЛКС, да по кре не мо при чу о здрав стве ном ту-
ри зму. Др жа ва мо ра да то пре по зна да би на пра ви ла 
ам би јент. Ми слим да су ово озбиљ ни по ма ци, ако ЛКС 
и ТСС су пре по зна ли то као шан су за зе мљу, све то да-
је на ду да ће мо не што мо жда и ура ди ти – за кљу чу је 
др Кне же вић. 

 Ј. То ма ше вић

КО НЕК ЦИ ЈЕ СА 
КО ЛЕ ГА МА ИЗ СВЕ ТА
Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре ве о ма 
је зна чај на. Мо ра мо да се отво ри мо, да ко му ни ци ра мо са 
све том, са на шим љу ди ма ко ји су оти шли у тај свет и да 
по ку ша мо, ако не да их вра ти мо, што ми слим да ни је мо
гу ће, бар да на пра ви мо ко нек ци је са њи ма. Ма ђар ску су 
пре 10–15 го ди на „ди гли“ њи хо ви ле ка ри ко ји су из ино
стран ства до ла зи ли на њи хо ве струч не ску по ве, до но се ћи 
но ву енер ги ју и дух. Они су би ли озби љан „мо тор“ ста ри
јој ге не ра ци ји да се по диг не и на пра ви не ке ства ри – ука
зу је др Ја сми на Кне же вић из BelMedica.

Исто ри јат

•  1997. је го ди на ве ли ке Азиј ске еко ном ске кри зе
•  мо би ли са ла све да тра га ју за но вим мо гућ но сти

ма тр жи шта
•  кре ћу огром не ин ве сти ци је у при ват ни здра стве

ни сек тор
•  ЈЦИ стан дар ди при хва та ју бол ни це у Та и лан ду, Син

га пу ру и Ин ди ја
•  за њи ма се утр ку ју и оста ле ју жне Азиј ске зе мље као 

и зе мље Ла тин ске Аме ри ке
•  пра ве се парт нер ства са про ми нент ним УС здрав

стве ним оси гу ра њи ма

Успех – не ми но ван

1. На пра вље ни су лук су зни објек ти, ко ји ни су би ли 
оту ђе ни, хлад ни

2. Све усме ре но ка то ме да се па ци јент осе да при јат-
но и удоб но – хо те ли 5 зве зди ца

3. Уве де ни сви ме ди цин ски стан дар ди – да кле без-
бед ност диг ну та на нај ви ши ни во

4. Ушла здрав стве на оси гу ра ња
5. Ушле озбиљ не ту ри стич ке ор га ни за ци је у си стем
6. Др жа ва да ле за кон ску по др шку, на пра ви ла ам би-

јент и пре по зна ла то као сво ју шан су за све у куп ни еко-
ном ски раст зе мље

>>> У све ту ме ди цин ски ту ри зам бе ле жи 
пра ви „бум“. Про це њу је се да у овом 
тре нут ку вре ди ви ше од 100 ми ли јар ди 
до ла ра и то је би знис ко ји има нај ве ћи 
раст – ви ше од 20 од сто го ди шње <<<

Ме ди цин ска услу га 
као из во зни ар ти кал

(ПРЕ ЗЕН ТА цИ ЈА ДР ЈА СМИ НЕ КНЕ ЖЕ ВИћ)
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Др Ја сми на Кне же вић
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Ре зул та ти

•  Би знис вре дан пре ко 60 ми ли јар ди до ла ра за ко ји 
се про це њу је да ће 2012. го ди не до сти ћи 100 ми ли-
јар ди до ла ра

• Про це нат ра ста пре ко 20 од сто
•  Швај цар ска са сво је 129 бол ни це и 8000 кре ве та 

оства ру је 3,4 ми ли јар де до ла ра, што је 18 од сто тр-
жи шног уде ла

•  Сва ка 20 осо ба у Бри та ни ји иде или пла ни ра да иде 
у дру ге зе мље ра ди ме ди цин ске услу ге

• Ре а ли зо ва ли су 2,65 ми ли о на пу то ва ња
•  Тај ван за ра ди од здрав стве ног ту ри зма ми ли јар

ду до ла ра
•  Еxсо ци ја ли стич ке зе мље др же ко рак (Че шка, Пољ

ска, Ма ђар ска)

Ко су па ци јен ти

1. Они ко ји ни су оси гу ра ни, или су де ли мич но оси-
гу ра ни – у 2009. го ди ни 61 ми ли он Аме ри ка на ца не ма 
оси гу ра ње или је не пот пу но

2. Они ко ји у сво јим зе мља ма има ју ве ли ке ли сте че-
ка ња - Бри тан ци

3. Они ко ји има ју но вац и же ле ви ши ква ли тет услу-
ге не го што има ју у сво јој зе мљи

4. Они ко ји хо де да спо је ле по и ко ри сно. Ег зо тич на 
пу то ва ња или чу ве ни сто ма то ло шки ви кен ди на Ба-
ла то ну

Ана ли за це на

•  Аме ри кан ци сма тра ју да би уште де ли 50–80 од сто 
ако би сви ишли у ино стран ство на ле че ње

•  У Тај лан ду бај пас ко шта 22.000, а у САД 133.000 до
ла ра

•  Ве штач ко ко ле но је у Син га пу ру 9.600 а у Аме ри ци 
53.000 до ла ра

•  Face and neck лиф тинг 12.000 у Аме ри ци на дру гим 
ме сти ма 3.000–4.000 до ла ра

•  за ме не ку ка 40.000–60.000 у САД на дру ги ма ме сти
ма 8.000–18.000 до ла ра укљу чу ји ци и тро шко ве пу-
то ва ња

•  Тај ланд је око 20 од сто ску пљи од Ин ди је док је Ју жна 
Аме ри ка 50 до 100 од сто ску пља не го Ин ди ја

Нај тра же ни је 
услу ге на свет ском 
тр жи шту

• Пла стич на хи рур ги ја
• Опе ра ци је на ср цу
• Опе ра ци је ку ка и ко ле на
• Ван те ле сна оплод ња
• Ден тал не услу ге
• Уро ге ни тал не опе ра ци је
• Опе ра ци је на очи ма
• Те ра пи ја ма лиг них бо ле сти

Оно што бри не

•  Не по сто ја ње Guidelinеsа у мно гим зе мља ма
•  Ни су све бол ни це акре ди то ва не по JCI или би ло ко

јим дру гим стан дар ди ма
• Не ма оси гу ра ње од ме ди цин ске гре шке
•  И ге не рал но по сто пе ра тив ни ток мо же да бу де не

до вољ но ду го пра ћен и по гор шан ле том и ду гим пу-
то ва њем

По де ла

1. хо те ли са wеllness и spa цен три ма
– има ју ко зме ти ку, ма са же, ба зе не
– уво де и пре вен тив ну ме ди ци ну са озбиљ ном ди јаг-

но сти ком (Сло ве ни ја, Ита ли ја...)
2. Ба ње са ре ха би ли та ци о ним цен три ма
– углав ном у си сте му др жав ног здра ства
– као на ста вак ле че ња у бол ни ца ма хро нич них бо ле-

сни ка или опе ра ци ја
– Ига ло – Нор ве шки па ци је на тио са да Ри бар ска ба-

ња, Атом ска ба ња – па ци јен ти из ре ги о на
3. Здрав стве не уста но ве, бол ни це и ор ди на ци је, при-

ват не и др жав не где се оба вља стан дард на ме ди ци на

Ка ква је си ту а ци ја код нас?

•  Има мо до бре ле ка ре, јеф ти ну услу гу али не и аде
кват не ка па ци те

•  Има пу но прав них огра ни че ња, ко ја ко че раз вој овог 
сек то ра

• При ва тан сек тор ма ли и у раз во ју
• По сто ји 1200 уста но ва у ко ји ма ра ди 2931 ле ка ра
•  др жав не уста но ве има ју ка па ци те та, али са ве чер

њим кли ни ка ма на пра вље на кон фу зи ја и ушло се 
у ко ли зи ју ин те ре са

•  по сто је ли сте че ка ја за на ше гра ђа не а опе ри шу се 
стра ни ци за но вац и у рад но и у не рад но вре ме – 
иза зи ва ве ли ко не за до вољ ство

Ко су нам па ци јен ти?

1. На ши љу ди из ди ја спо ре - они ко ри сте ско ро све ме-
ди цин ске и сто ма то ло шке услу ге

2. Па ци јен ти из окру же ња (Бо сна, Р. Срп ска, цр на Го-
ра), ша љу њи хо ви фон до ви

– КБц Де ди ње, ор то пед ска бол ни ца на Ба њи ци,
– Ми лош кли ни ка има уго вор са цр ном Го ром и Ди-

стрик том Брч ко
– Бе о град ски КБц за опе ра ци је ср ца до ја ну а ра са РС
3. Па ци јен ти из све та
– до ла зе по је ди нач но - пре ко сај та или од на ших љу-

ди у ди ја спо ри
– сто ма то ло ги ја, пла стич на хи рур ги ја, уро ге ни тал на 

хи рур ги ја, оч не бо ле сти
– пи о нир ски по ку ша ји - ми има мо око 150 па ци је-

на та ко ја су до шла из све та са мо да би се ура ди ле опе-
ра ци је

Шта мо же мо ура ди ти?

1. По др шка др жа ве је нео п ход на, тре ба про ме ни ти 
кли му, има ти парт нер ски од нос са при ват ним сек то-
ром

2. Про ме ни ти ма су за ко на, ко ји ко че раз вој или по-
ску пљу ју по сло ва ње, а не слу же ни че му

3. До не ти но ве за ко не ве за не за ту ри зам и здра ство- 
при мер хр ват ска

4. По ве да ти сме штај не ка па ци те те
5. Под ста ћи ле ка ре да отва ра ју сво је ор ди на ци је, а 

оне ко ји већ има ју да се раз ви ја ју
6. Мо ра се уна пре ди ти сер вис
7. Сло бод не ка па ци те те др жав них уста но ва из нај-

ми ти при ват ни ци ма
8. Уве сти во ди че до бре прак се
9. По ку ша ти при ву ћи стра на оси гу ра ва ју да дру штва 

и ту ри стич ке ор га ни за ци ја
10. Те жи ти да сво је уста но ве стан дар ди зу је мо и акре-

ди ту је мо //
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Про це њу је се да је здрав стве ни 
ту ри зам гра на у окви ру здрав стве не 
за шти те са нај бр жим ра стом, 
вред на 40 ми ли јар ди до ла ра.

Д
а би смо зна ли ку да иде мо ка да је реч о здрав-
стве ном ту ри зму, нео п ход но је да са зна мо до кле 
су сти гли они ко ји у це лој тој при чи пред ња че и 
ко ји се тим би зни сом ба ве ду же од нас – ре као 

је др Алек сан дар Ра до са вље вић, у сво јој пре зен та ци ји 
„Ср би ја на ма пи здрав стве ног ту ри зма Евро пе“. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, сек тор здрав стве них услу га у окви-
ру здрав стве ног ту ри зма нај че шће под ра зу ме ва елек-
тив не про це ду ре и ком плек сне хи рур шке за хва те по пут 
уград ње зглоб них про те за, кар ди о хи рур ги је, ден тал не 
хи рур ги је и ко змет ске хи рур ги је.

Оп шти пој мо ви и де фи ни ци је

•  По јам „здрав стве ни ту ри зам“ (medical travel, health 
tourism, global healthcare) уве ден је нај пре од стра-
не ту ри стич ких аген ци ја и ме ди ја, са ци љем опи си-
ва ња бр зо ра сту ће прак се пу то ва ња у ино стран ство 
ра ди оства ри ва ња здрав стве не за шти те.

•  По јам се пе жо ра тив но ко ри сти и за озна ча ва ње здрав
стве них про фе си о на ла ца ко ји пу ту ју у ино стран ство 
ра ди пру жа ња здрав стве них услу га, а у Ср би ји и за 
ма ни фе ста ци је овог ти па.

•  Спек тар здрав стве них услу га ко је се пру жа ју у окви
ру здрав стве ног ту ри зма нај че шће под ра зу ме ва 
раз ли чи те елек тив не про це ду ре и ком плек сне хи-
рур шке за хва те по пут уград ње зглоб них про те за, 
кар ди о хи рур ги је, ден тал не хи рур ги је, ко змет ске 
хи рур ги је.

•  Ме ђу тим, све вр сте здрав стве них услу га мо гу би
ти пред мет ин те ре со ва ња ко ри сни ка ка да је реч о 
здрав стве ном ту ри зму, укљу чу ју ћи пси хи ја три ју, ал-
тер на тив не ме то де, не гу, па чак и по греб не услу ге.

Свет ски трен до ви

•  Про це њу је се да је здрав стве ни ту ри зам гра на у 
окви ру здрав стве не за шти те са нај бр жим ра стом, 
вред на 40 ми ли јар ди до ла ра.

•  Здрав стве ни ту ри зам омо гу ћа ва ква ли тет ну здрав
стве ну за шти ту ко ја је до ступ на и при у шти ва.

•  Ви ше од 50 др жа ва пре по зна ло је здрав стве ни ту
ри зам као ин ду стриј ску гра ну од на ци о нал ног зна-
ча ја.

•  Ме ђу тим, акре ди та ци ја и дру ги па ра ме три ква ли
те та ва ри ра ју од др жа ве до др жа ве, те здрав стве-
ни ту ри зам, у не ким слу ча је ви ма, мо же би ти скоп-
чан са ри зи ком или чак опа сно шћу за здрав стве не 
ту ри сте.

•  МТА – Medical Tourism Association – пр ва ме ђу на
род на не про фит на ор га ни за ци ја за здрав стве ни 
ту ри зам и гло бал ну здрав стве ну за шти ту, ба зи ра-
на на члан ству, ори јен ти са на пре ма вр хун ским ме-
ђу на род ним бол ни ца ма, здрав стве ним про фе си о-
нал ци ма, оси гу ра ва ју ћим ком па ни ја ма и дру гим 
чла но ви ма, са ци љем про мо ци је пру жа ња здрав-
стве них услу га нај ви шег ква ли те та на гло бал ном 
ни воу.

•  Од 25. до 28. ок то бра 2011. го ди не у Чи ка гу ће би ти 
одр жан 4. Свет ски кон грес здрав стве ног ту ри зма и 
гло бал не здрав стве не за шти те.

•  Им пле мен та ци ја здрав стве ног ту ри зма по др жа на 
је не са мо од стра не ве ли ког бро ја по сло да ва ца и 
оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја, већ и од вла да мно гих 
зе ма ља, ка ко ви со ко раз ви је них, та ко и оних у раз-
во ју и не раз ви је них.

ДР АЛЕК САН ДАР РА ДО СА ВЉЕ ВИћ, ПРЕ ЗЕН ТА цИ ЈА

Ср би ја на ма пи здрав стве ног 
ту ри зма Евро пе

Др Александар Радосављевић
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•  По сло дав ци и оси гу ра ва ју ће ком па ни је про мо ви
шу здрав стве ни ту ри зам у ци љу обез бе ђи ва ња ква-
ли тет не здрав стве не за шти те сво јим за по сле ни ма 
и кли јен ти ма по ни жим це на ма, док вла де, пре ко 
сво јих ми ни стар ста ва ту ри зма, здра вља, за еко ном-
ски раз вој и дру гих за ин те ре со ва них стра на, про мо-
ви шу сво је гра до ве, ре ги о не или чи та ве др жа ве као 
де сти на ци је за здрав стве ни ту ри зам.

За кон ски оквир

• ЕУ Directive on Cross Border Healthcare

•  Европ ски пар ла мент је, по чет ком го ди не, до нео 
прав ни акт ко јим се де фи ни шу пра ва и оба ве зе др-
жа вља на из др жа ва чла ни ца на по љу оства ри ва-
ња здрав стве не за шти те на те ри то ри ји свих др жа-
ва чла ни ца ЕУ.

•  The EU Provision of Services Regulations – December, 
2009.

• Ре гу ли ше:

•  ко је све ин фор ма ци је ко ри сни ци мо ра ју до би ти од 
да ва ла ца услу га

•  Про цес ула га ња жал би и про це ду ре за њи хо во раз
ма тра ње и про це су и ра ње

• Ко ме се услу ге мо гу по ну ди ти или ус кра ти ти

•  Овај акт се не од но си на ди рект не пру жа о це здрав
стве них услу га, али се од но си на све аген те и по-
сред ни ке у пру жа њу здрав стве них услу га

•  Др жа ва ма чла ни ца ма се оста вља до но ше ње де таљ
не и спе ци фич не ре гу ла ти ве

Ста ње у Ср би ји

• Са јед не стра не: 

1. По тре ба за ре де фи ни са њем по сто је ће и до но ше њем 
до дат не прав не ре гу ла ти ве из ове обла сти

2. По тре ба за ре ви зи јом др жав не по ли ти ке и Стра те-
ги је за раз вој (здрав стве ног) ту ри зма Ср би је.

3. Мар ки ра ње здрав стве ног ту ри зма као при вред не 
гра не од на ци о нал ног ин те ре са и од ре ђи ва ње но си-
ла ца ак тив но сти на про мо ци ји ка па ци те та за здрав-
стве ни ту ри зам

• Са дру ге стра не:

1. Ве ли ки по тен ци јал за раз вој здрав стве ног ту ри зма 
ко ји се огле да у људ ским, при род ним и ма те ри јал но-
тех нич ким ре сур си ма

2. Со ли дан број од лич но опре мље них здрав стве них 
уста но ва у при ват ном сек то ру

3. Ве ли ки број уста но ва из пла на мре же ЗУ ко је ће мо-
ра ти да тра же до дат не из во ре фи нан си ра ња

4. Ви ше од 300 при род них из во ра ми не рал не во де, 39 
ба ња и 25 ре ха би ли та ци о них цен та ра…

• За кон о ба ња ма из 1992. од но сно 1993.го ди не

•  Пред лог но вог за ко на о ба ња ма – Удру же ње ба ња 
Ср би је и дру ги за ин те ре со ва ни су бјек ти

• Ре ви зи ја Стра те ги је раз во ја ту ри зма Ср би је

•  За кон о ту ри зму („Сл. гла сник РС“, бр. 36/2009 и 
88/2010)

•  Си стем ски за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше здрав стве на 
за шти та и пра те ћи про пи си

Пред у сло ви и спе ци фич но сти

•  Обез бе ђи ва ње аде кват не ин фра струк ту ре – пут на 
мре жа, сме штај ни ка па ци те ти…

• Јав нопри ват но парт нер ство

• Кон це си је

•  Аде кват на за кон ска ре гу ла ти ва и ефи ка сна ад ми
ни стра ци ја

• Акре ди та ци ја здрав стве них уста но ва обез бе ђу је :

1. Об у че не здрав стве не про фе си о нал це ко ји су про-
шли кроз аде кват не про це се обра зо ва ња и обу ке, као 
и ква ли фи ка ци о не те сто ве

2. За до во ља ва ју ће објек те, опре му и ре сур се
3. Спо соб ност ко ор ди на ци је са оси гу ра ва ју ћим ком-

па ни ја ма и те ли ма вла де
4. За до во ља ва ју ћу за шти ту у сми слу ква ли те та здрав-

стве них услу га, по у зда но сти и без бед но сти ко ри сни ка
5. Од го ва ра ју ћи од нос бро ја док то ра и ме ди цин ских 

се ста ра у од но су на број тре ти ра них ко ри сни ка
6. Про фе си о нал ни ка дар ко ји под јед на ко тре ти ра ко-

ри сни ке без об зи ра на пол, бо ју ко же, кул ту ру, ре ли-
ги ју…

•  АМА – American Medical Association –Во ди чи за па
ци јен те ко ји пу ту ју у ино стран ство ра ди здрав стве-
них услу га (има их 9).

•  Оба ве за је на ци о нал них про фе си о нал них ле кар
ских ор га ни за ци ја да ак тив но уче ству ју у ре гу ли-
са њу струч них ак тив но сти ве за них за здрав стве ни 
ту ри зам, али и да под сти чу ме ђу на род ну са рад њу 
на овом по љу.

Уло га Ле кар ске ко мо ре Ср би је

•  Про мо ци ја струч них ка па ци те та сво јих чла но ва у 
зе мљи, Евро пи и дру гим де ло ви ма све та

•  Са рад ња се про фе си о нал ним асо ци ја ци ја ма ле ка ра 
и ле кар ским ко мо ра ма у ино стран ству у ци љу раз-
во ја ме ди цин ског ту ри зма у Ср би ји

•  Укљу чи ва ње срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре у по ме
ну те ак тив но сти

•  По ве зи ва ње по тен ци јал них пру жа ла ца услу га са 
за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма

•  Са рад ња са вла ди ним и не вла ди ним сек то ром и фор
ми ра ње мре же свих за ин те ре со ва них стра на.  //
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Ј
е дан од нај по се ће ни јих кур се-
ва ово го ди шњих „Да на срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре“ одр жан 
је 14. окро бра у Вр њач кој Ба њи, 

а ма ла кон гре сна са ла „Зве зда“ би-
ла је по пу ње на до по след њег ме-
ста. Пре да ва ње је одр жа о у глед ни 
проф сор др Па вле Стан ко вић, ко ји 
већ не ко ли ко де це ни ја жи ви и ра-
ди у Не мач кој. 

По ла зни ке ску па ин фор ми сао је 
о функ ци о ни са њу Си сте ма Спа си-
лач ке слу жбе у Не мач кој. О ор га ни-
за ци ји хит не ме ди цин ске по мо ћи 
на те ри ро ри ји Ср би је го во рио је др 
Го ран Сто јиљ ко вић, а проф. др Алек-
сан дар Па вло вић одр жао је пре да-
ва ње о кар ди о пул мо нал но-це ре-
брал ној ре а ни ма ци ји од ра слих, као 
и нај но ви јим пре по ру ка ма.

У на став ку ску па би ло је ре чи о 
ре ша ва њу кли нич ких про бле ма, 

при ка за но је ви ше кон крет них слу-
ча је ва, а уче сни ци ску па су има ли 
при ли ке да раз ме не ми шље ња и о 
нај ва жни јим пи та њи ма про ди ску-
ту ју са пре да ва чи ма.

Ку рс је, као и оста ли ску по ви Да на 
ди ја спо ре, акре ди то ван код Здрав-
стве ног са ве та Ср би је, а но сио је 12 
бо до ва за пре да ва че и шест бо до ва 
за слу ша о це. //

КУРС „РАЗ ВОЈ И СПЕ цИ фИч НО СТИ хИТ НЕ МЕ ДИ цИН СКЕ 
ПО МО ћИ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ СР БИ ЈЕ“ 

ПРЕ ДА ВА ЊА ПРИ ВУ КЛА 
ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ЛЕ КА РА

Велико интересовање за курс о хитној помоћи: Регистрација учесника

Др Горан Стојиљковић
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У 
окви ру Кон фе рен ци је „Да ни срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре 2011“, у ор га ни за ци ји Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји 14. 
ок то бра одр жан је курс на те му „Ре кон струк тив-

на ми кро хи рур ги ја“. На отва ра њу кур са, на чел ник ВМА 
др Ма ри јан Но ва ко вић, на чел ник ВМА, ко ји је био и мо-
де ра тор кон фе рен ци је, по здра вио је све при сут не го сте, 
ме ђу ко ји ма су би ли и ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је прим. др сц. мед. Та тја на Ра до са вље вић и ака де мик 
Вла ди мир Ка њух. 

Пре да ва чи на кур су, проф. др Ми лан Сте ва но вић (САД), 
проф. др Ми ло мир Нин ко вић (Не мач ка), проф. др Не бој-
ша Ра ја чић (Ку вајт), проф. др Ми лан Кне же вић (Шпа-
ни ја), пу ков ник проф. др Ма ри јан Но ва ко вић (Ср би ја) и 
прим. др Ве сна Јо ва но вић (Ср би ја), пред ста ви ли су нај-
но ви ја до стиг ну ћа и сво ја ис ку ства из обла сти ре кон-
струк тив не ми кро хи рур ги је.

Куда иде микрохирургија

Проф. др Ми лан Сте ва но вић пре зен то вао је мо гућ но-
сти ре кон струк ци је гор њег екс тре ми те та са ми кро ва-
ску лар ном тран сплан та ци јом ске лет них ми ши ћа. 

Проф. др Ми ло мир Нин ко вић из Не мач ке је, пре зен-
ту ју ћи мо гућ но сти ре кон струк тив не ми кро хи рур ги је, 
ис та као ве ли ки зна чај при ме не ми кро хи рур шке тех ни-
ке у ана том ско-функ ци о нал ној ре кон струк ци ји ша ке. 

Тре ћи пре да вач био је проф. др Не бој ша Ра ја чић, је дан 
од за чет ни ка ми кро хи рур ги је у не ка да шњој Ју го сла ви-
ји, ко ји тре нут но жи ви и ра ди у Ку вај ту, пре зен то вао 
је сво ја ис ку ства у мо гућ но сти при ме не пред ње-спо-
ља шњег нат ко ле ног ре жња у ре кон струк тив ној ми кро-
хи рур ги ји. 

Проф. др Ми лан Кне же вић из Шпа ни је ис та као је мо-
гућ но сти ре кон струк тив не ми кро хи рур ги је у хи рур-
шком трет ма ну кра ни о си но сто за, про бле му кра ни о-

фа ци јал них ано ма ли ја ко јим се у све ту ба ви ма ли број 
љу ди. У пи та њу је пре ра но за ра ста ње ша во ва ко сти ју на 
ло ба њи, а проф. Кне же вић при ка зао је све мо гућ но сти 
и на чи не ка ко се то ре мо де ли ра та ко да де те има бо љи 
ква ли тет жи во та по сле тих опе ра ци ја. 

Пу ков ник проф. др Ма ри јан Но ва ко вић је, ис ти чу ћи 
зна чај по зна ва ња ана том ско-функ ци о нал но-хи рур-
шких ка рак те ри сти ка latissimus dorsi ре жња, јед ног 
од нај че шће упо тре бља ва них у пла стич ној хи рур ги ји, 
пре зен то вао мор фо ло шко-функ ци о нал не мо гућ но сти 
при ме не овог ре жња у по кри ва њу де фе ка та раз ли чи-
те ло ка ли за ци је, у ре ша ва њу кон тур них де фе ка та екс-

КУРС РЕ КОН СТРУК ТИВ НА МИ КРО хИ РУР ГИ ЈА НА ВМА

СВЕТ СКИ, А ДО МА ћИ 
СТРУч ЊА цИ ПРЕД СТА ВИ ЛИ 
НАЈ НО ВИ ЈА ДО СТИГ НУ ћА

Регистрација учесника на ВМА

>>> Ва жно је да Лкс по ста не по но во 
ја ка еснаф ска ор га ни за ци ја ка ква 
је не ка да би ла <<<

> 50
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тре ми те та, као и у ре кон струк тив но-естет ским про-
це ду ра ма. 

Прим. др Ве сна Јо ва но вић пре зен то ва ла је при ме ну 
ме то де по Или за ро ву у ле че њу отво ре них пре ло ма пот-
ко ле ни це. Ис ку ство ле ка ра у Ср би ји по ка за ло је да је до-
бра са рад ња ор то пед ског хи рур га и хи рур га пла сти ча ра 
ве о ма бит на у спа са ва њу по вре ђе них екс тре ми те та.

Међу полазницима лекари 
различитих специјалности

По ла зни ци кур са би ли су ле ка ри раз ли чи тих спе ци-
јал но сти, из Вој но ме ди цин ске ака де ми је и из здрав-
стве них уста но ва ши ром Ср би је. На кон пре да ва ња из-
вр ше на је ева лу а ци ја сте че ног зна ња у ви ду те ста за 
при сут не ле ка ре. Курс је имао ве ли ки еду ка тив ни зна-
чај ко ји се нај ви ше огле да у раз ме ни ис ку ста ва у обла-
сти ре кон струк тив не ми кро хи рур ги је ме ђу на шим хи-
рур зи ма ко ји се ба ве овом об ла шћу ши ром све та.

Пот пу ков ник доц. др Бо бан Ђор ђе вић са ВМА, и члан 
Проф. др Маријан Новаковић

Проф. др Милан Кнежевић (Шпанија)Проф. др Милан Стевановић

Слушаоци у Амфитеатру ВМА

49 <



50 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2011. ОКТОБАР 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 51

Ор га ни за ци о ног од бо ра ску па, ис ти че да је Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је „мај ка“ и док то ру из Бе о гра да и док то ру из 
про вин ци је, па и оном ко ји ра ди као ле кар оп ште прак-
се у нај за ба че ни јем се лу, ко ме је мно го те же да по стиг не 
те бо до ве ко ји су не ки свет ски стан дард. Он ка же да ми, 
с јед не стра не, ус по ста вља мо свет ске стан дар де у бо до-
ви ма, али не и у не ким дру гим па ра ме три ма. Јер, да је 
и тај док тор из ма лог ме ста до бро пла ћен, ква ли тет но 
усме ра ван, си гур но би лак ше обез бе дио бо до ве. 

Ђор ђе вић ис ти че да та кав курс кон ти ну и ра не ме ди-
цин ске еду ка ци је не сме да бу де „про фор ме“, већ је бит-
но да се на пра ве ква ли тет ни кур се ви и то са на шим 
ле ка ри ма ко ји пред ста вља ју „врх“ у сво јим обла сти ма 
не где у све ту. Ва жно је да се ус по ста ве ве зе ка ко би мла-
ди док то ри, уко ли ко су за ин те ре со ва ни, мо гли да се еду-
ку ју у ино стран ству и то сво је зна ње вра те у ма ти цу. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, част је и за на ше док то ре из 
ди ја спо ре да бу ду чла но ви ЛКС, јер ти ме по ка зу ју да 
при па да ју та мо где су за вр ши ли ме ди цин ске фа кул те-
те, а част је и ЛКС да та кви љу ди бу ду ње ни чла но ви.

Проф. др Миломир Нинковић (Немачка)

Прим. др Весна Јовановић

Угледни гости Мима АндрејевићКри, академик Владимир Кањух, Милан Кнежевић и други

Проф. др Небојша Рајачић (Кувајт)
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Он ка же да је по но сан ка ко због кур са ко ји је одр жан 
на ВМА, где су пре да ва чи би ли углед на свет ска име на 
из сво јих обла сти, та ко и због оног ко ји се де ша вао у 
Сур ду ли ци. Ђор ђе вић је из ра зио жа ље ње због не мо гућ-
но сти да се је дан од кур се ва одр жи на Ко со ву, ка ко је 
би ло пред ви ђе но, та ко да су ти док то ри се при дру жи ли 
ко ле га ма на пре да ва њи ма у нај бли жим ме сти ма.

– Ор га ни зо ва њем кур са ре кон струк тив не ми кро хи-
рур ги је на сто ја ли смо да свим док то ри ма, а не са мо 
пла стич ним хи рур зи ма, при бли жи мо „пра ву ве ли чи ну“ 
пла стич не хи рур ги је, од но сно ре кон струк тив ну хи рур-
ги ју. На жа лост, она се че сто за бо ра вља, јер сви по ве зу ју 
пла стич ну хи рур ги ју са естет ском, ко ја је сте ве ли ка и 
сло же на област, али ни је „су шти на“ пла стич не хи рур ги-
је. Про фе сор Ми лан Сте ва но вић, ор то пед ски хи рург, ра-
дио је у Аме ри ци, и он је је дан од во де ћих љу ди у обла-
сти ре кон струк ци је ша ке и у том тран сфе ру ми ши ћа где 
он ус по ста вља и да ље функ ци ју ко ју је имао пре то га. 
Дру гим ре чи ма, не са мо да ра ди на док на ду де фек та, не-
го вра ћа и са му функ ци ју – об ја шња ва др Ђор ђе вић. 

Јачање улоге ЛКС

Пре ма ње го вим ре чи ма, ва жно је да ЛКС по ста не по-
но во ја ка еснаф ска ор га ни за ци ја ка ква је не ка да би-
ла. Ђор ђе вић под се ћа да да ле ке 1936. Ми ни стар здра-
вља ни је мо гао да по ста не чо век ко га је хте ла Вла да, 
за то што се ни је сла га ла ЛКС. 

– ЛКС тре ба да бу де и ро ди тељ и кон тро лор свих док-
то ра, али и да има по ве ре ње свих па ци је на та. На жа лост, 

мно го ор га ни за ци ја по сто је ко је при ла зе тим љу ди ма 
ко ји су из гу би ли не ког у то ку ле че ња. Ми ни стар ство 
здра вља је по ли тич ка ор га ни за ци ја, а ово је еснаф ска 
ор га ни за ци ја док то ра ко ји мо ра да ра де по сво јој са ве-
сти. Као што док тор мо ра да бу де по но сан да га шти ти 
Ле кар ска ко мо ра, ако га Ле кар ска ко мо ра оп ту жи он је 
за вр шио де лат ност у тој про фе си ји за цео жи вот. Ово 
тре ба да бу де пр ви ко рак у све му то ме. На жа лост, ми, 
Ср би, ви ше во ли мо да кри ти ку је мо, не го да не што ура-
ди мо да се по пра ви, и ово је ве ли ки ко рак да ствар но 
на пра ви мо ор га ни за ци ју на ко ју ће це ла Ср би ја, а по-

себ но док то ри, би ти по но сни – ка же др Ђор ђе вић и до-
да је да су сви по че ци те шки. 

– Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре тре ба да бу ду 
за и ста је дан ве ли ки ко рак на пред, а ЛКС и сви док то ри 
тре ба да бу де мо по но сни што се та кав скуп од и грао у 
Ср би ји, са нај ма њим бро јем љу ди у ор га ни за ци ји. Би-
ло чи је пре да ва ње ових на ших го сти ју у све ту се ску по 
пла ћа, а ми смо их до би ли „џа бе“, још су ти љу ди увек 
спрем ни да и су тра до ђу. 

За ни мљи во је да су сви пре да ва чи кур са на ВМА пре-
гле да ли и па ци јен те ко ји су из сред ста ва ин фор ми са-
ња са зна ли за њи хов до ла зак. 

– Ра ди мо у истом по слу, мо же мо мо жда и да се не во-
ли мо, али про фе си ја мо ра да бу де ис пред лич них ин-
те ре са – за кљу чио је др Ђор ђе вић. 

Ис ти чу ћи да у дру гим обла сти ма ме ди ци не има за-
ни мљи вих те ма, др Ђор ђе вић ка же да би да би же лео 
да сле де ће го ди не бу де ор га ни зо ван курс оп штих хи-
рур га, ин тер ни ста или кар ди о ло га. Ј. Т.

ВЕ ЛИ КИ КО РАК НА ПРЕД
– Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре тре ба да бу ду за и
ста је дан ве ли ки ко рак на пред, а ЛКС и сви док то ри тре
ба да бу де мо по но сни што се та кав скуп од и грао у Ср би
ји, са нај ма њим бро јем љу ди у ор га ни за ци ји. Би ло чи је 
пре да ва ње ових на ших го сти ју у све ту се ску по пла ћа, а 
ми смо их до би ли „џа бе“, још су ти љу ди увек спрем ни да 
и су тра до ђу. Иде ја је би ла да се кур се ви на пра ве ши ром 
Ср би је, ка ко би се по сти гла ве ћа те ри то ри јал на по кри ве
ност и ка ко би ви ше ле ка ра из уну тра шњо сти мо гло да 
до ђе и од слу ша пре да ва ња, а уз то до би је бо до ве. Као што 
су сви мо гли да ви де, по зи тив на енер ги ја по сто ја ла је од 
по чет не иде је до са мог кра ја ску па – ре као је доц. др Бо
бан Ђор ђе вић, са ВМА. Предавања испраћена с пажњом: доц. др Бобан 

Ђорђевић, проф. др Маријан Новаковић 
и проф. др Милан Стевановић

После предавања уследила је дискусија

Пауза за дружење
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КУРС ПРИ МЕ НА НЕ ИН ВА ЗИВ НЕ МЕ хА НИч КЕ 
ВЕН ТИ ЛА цИ ЈЕ У АКУТ НИМ хРО НИч НИМ ОБО ЉЕ ЊИ МА 
ПЛУ ћА У КБц БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

НЕ ДО ВОЉ НА ПРИ МЕ НА 
ЕфИ КА СНЕ И 
ЕКО НО МИч НЕ МЕ ТО ДЕ
// ЗА СА ДА СЕ УГЛАВ НОМ ТА МЕ ТО ДА УПРА ЖЊА ВА У ВЕ ЛИ КИМ 
КЛИ НИ КА МА И УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИМ цЕН ТРИ МА, ДОК СЕ У МА ЊИМ 
БОЛ НИ цА МА О ЊОЈ НЕ ДО ВОЉ НО ЗНА //

У 
окви ру Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре у 
КБц Бе жа ниј ска ко са одр жа на је пре зен та ци ја 
при ме не не ин ва зив не ме ха нич ке вен ти ла ци је, 
би ло да се ра ди о при ме ни у акут ним ста њи ма 

или код хро нич них бо ле сни ка, укљу чу ју ћи и вен ти ла-
ци ју у кућ ним усло ви ма. 

До цент др Ми о драг Вук че вић, на чел ник оде ље ња 
пул мо ло ги је КБц Бе жа ниј ска ко са и члан На уч ног од-

бо ра Кон фе рен ци је, ис ти че да не ин ва зив на вен ти ла-
ци ја ни је не по зна та.

По ку ша ји про во ђе ња ме ха нич ке вен ти ла ци је по зна-
ти су још од 1925 године. Је дан вид та кве вен ти ла ци је 
би ли су огром ни тан ко ви са не га тив ним при ти ском у 
вре ме епи де ми је по ли о ми је ли ти са, ме ђу тим, кра јем 
пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на по чи ње да се 
при ме њу је ин ва зив на вен ти ла ци ја по зи тив ним при-

Директор КБЦ Бежанијска коса др Владимир Ковчин поздравља скуп
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ти ском и она је до ми ни ра ла све до по чет ка 90-их го-
ди на про шлог ве ка. 

– По чет ком де ве де се тих бе ле жи се „бум“ не ин ва зив-
не вен ти ла ци је. Реч је о вен ти ла ци ји без упо тре бе ен-
до тра хе ал ног ту бу са чи је уво ђе ње у тра хе ју пред ста-
вља ин ва зив ни по сту пак. Вен ти ла ци ја се оба вља пре ко 
спе ци јал них ма ски, од но сно од го ва ра ју ћег „ин тер феј-
са“ ко ји при ја ња уз ли це и спа ја па ци јен та са од го-
ва ра ју чим си сте мом за вен ти ла ци ју- ре спи ра то ром. 
То омо гу ћа ва прак тич но при ме ну по зи тив ног при ти-
ска на сли чан на чин као код ин ва зив не вен ти ла ци-

је, али без уво ђе ња ин ва зив ног де ла. Та ква вен ти ла-
ци ја знат но је ком фор ни ја, бо ле сник је све стан, мо же 
да ко му ни ци ра, ни во се да ци је је мно го ма њи, не ма 
ди рект не ко му ни ка ци је из ме ђу ре ла тив но сте рил не 
сре ди не као што су плу ћа и спољ не сре ди не, и због 
то га има мно го ма ње ин фек ци ја- об ја шња ва за Гла-
сник др Вук че вић.

Огромно поље индикација 
за ту методу

Пре ма ње го вим ре чи ма, апа ра ти ко ји ма се оба вља 
не ин ва зив на вен ти ла ци ја су мно го јеф ти ни ји. Не ин ва-
зив на вен ти ла ци ја мо же ве о ма ла ко да се при ме њу је и 
у ма њим бол ни ца ма по сле обу ке ка дра, мо же чак и на 
оде ље њу, не мо ра на ин тен зив ној не зи, и на тај на чин 
се, ка ко ка же др Вук че вић, оства ру ју огром не уште де. 

– При ме на не ин ва зив не вен ти ла ци је пред ста вља 
„злат ни стан дард“ ле че ња за од ре ђе не бо ле сти, као то 
су акут на по гор ша ња хро нич не ре спи ра тор не ин су фи-
ци јен ци је код бо ле сни ка са хро нич ном оп струк тив ном 
бо ле шћу. Да нас у све ту на оде ље њи ма оп ште ин тен зив-
не не ге не ин ва зив на вен ти ла ци ја пред ста вља при бли-
жно 30 до 40 од сто укуп ног бро ја при ме ње них ме ха-
нич ких вен ти ла ци ја. Раз вој не ин ва зив не вен ти ла ци је 
те че и да ље – сти ца њем но вих са зна ња, тех но ло шким 
на пре до ва њем та вр ста вен ти ла ци је је све ефи ка сни-
ја- ука зу је др Вук че вић.

По ље ин ди ка ци ја те вр сте вен ти ла ци је је огром но. 
Прак тич но, не и ва зив на вен ти ла ци ја при ме њу је се у 
свим обо ље њи ма, и акут ним, укљу чу ју ћи и ра не фа-
зе ре спи ра тор ног дис тре са, едем плу ћа, итд. У мно гим 
бо ле сти ма, на при мер код љу ди ко ји су иму но де фи-
ци јент ни и при ма ју раз не вр сте ле ко ва за су при ми ра-

ње иму ни те та, прак тич но је не ин ва зив на вен ти ла ци-
ја ефи ка сни ја од ин ва зив не, јер је смрт ност код ње не 
при ме не код та квих бо ле сни ка мно го ма ња. 

– Не ин ва зив на вен ти ла ци ја пред ста вља тех но ло шки 
ис ко рак, ко ји је за по чео 90-их, аси сти ра на је по сво јој 
при ро ди и до не ла је још је дан ве ли ки на пре дак, а то 
је при ме на у кућ ним усло ви ма, по себ но за не у ро му-
ску лар не бо ле сни ке и бо ле сни ке са де фор ми те ти ма 
груд ног ко ша. Та ко ђе, нај ве ћа гру па ко ја ко ри сти не-
ин ва зив ну вен ти ла ци ју у кућ ним усло ви ма је су екс-
трем но го ја зне осо бе са хи по вен ти ла ци о ним син дро-

мом. Сле де ћу гру пу чи не не у ро му ску лар ни бо ле сни ци 
– дис тро фи ча ри, бо ле сни ци са обо ље њем спи нал не 
ми шић не атро фи је, бо ле сни ци од ами о тро фич не ла-
те рал не скле ро зе (АЛС) – ис ти че др Вук че вић.

Он ука зу је да то, прак тич но, ни је ле че ње, не го је-
дан вид по др шке за очу ва ње жи во та. Те про це ду ре су 
„лајф са винг“, пр ви пут бо ле сни ци са АЛС има ју при-
ме ње ну по др шку ко ја њи ма про ду жа ва жи вот ни век 
за от при ли ке го ди ну до го ди ну и по да на. И, што је 
још ва жни је, зна чај но по бољ ша ва ква ли тет жи во та у 
том пе ри о ду бо ле сти. Та ко се, при ме ра ра ди, жи вот-
ни век дис тро фи ча ра про ду жа ва од шест до 12 го ди на 
уко ли ко се при ме ни та вр ста вен ти ла ци је. Што се ти-
че љу ди ко ји има ју ки фо ско ли о зу, ги бу се, њи хов жи-
вот ни век се та ко ђе дра стич но по бољ ша ва, али и ква-

ли тет жи во та, они ви ше ни су ве за ни за ку ћу, вра ћа ју 
се нор мал ном жи во ту. Исто ва жи за екс трем но го ја-
зне осо бе, ко је има ју ло шу га сну раз ме ну, ко је при ме-
ном ове вен ти ла ци је нор ма ли зу ју сво је ди са ње по себ-
но то ком спа ва ња. То ути че и на кон тро лу енер гет ског 
ба лан са, мно го бо љи жи вот и лак ши гу би так те ле сне 
ма се. Због све га на ве де ног, та ква вен ти ла ци ја, ка да 
је у пи та њу вен ти ла ци ја у кућ ним усло ви ма, за у зи-
ма 90 од сто. 

Пре ма ре чи ма др Вук че ви ћа, нај ве ћи про блем при-
ме не ове вр сте вен ти ла ци је је сте не при хва та ње, јер ле-

>>> Фонд здрав стве ног оси гу ра ња 
у ср би ји по кри ва тро шко ве не ин ва зив не 
вен ти ла ци је у кућ ним усло ви ма, али са мо 
за не у ро му ску лар не бо ле сни кеа <<<

Доц. др Миодраг Вукчевић Др Нада ЗафранГрох (Норвешка)
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ка ри ко ји ра де вен ти ла ци ју са мо на је дан на чин, тим 
ве ли ким ма ши на ма у бол ни ца ма, те шко при хва та ју 
но ви не.

По сто ји и не до вољ на еду ка ци ја ка дра, се ста ра, јер 
при ме на не ин ва зив не вен ти ла ци је зах те ва до ста ан-
га жо ва ња љу ди у по чет ној фа зи при ме не, јер ле кар мо-
ра да бу де по ред бо ле сни ка и да га стал но кон тро ли ше, 
да му да је по др шку, об ја сни на чин на ко ји ће ди са ти, 
да му обез бе ди ком фор, ме ња па ра ме тре у ма ши ни. То 
је по не кад зах тев но, али, ка да се са вла да, он да су и ле-
кар и бо ле сник у ве ли кој пред но сти. 

При ме на ме ха нич ке не ин ва зив не вен ти ла ци је је еко-
ном ски мно го ис пла ти ви ја из два раз ло га – пра ви се 
мно го ма ње ин фек ци ја, има мно го ма ње ком пли ка-
ци ја и што је апа ра ту ра за ње но оба вља ње знат но јеф-
ти ни ја.

– За раз ли ку од мно гих окол них зе ма ља, фонд здрав-
стве ног оси гу ра ња у Ср би ји по кри ва тро шко ве не ин ва-
зив не вен ти ла ци је у кућ ним усло ви ма, али са мо за не-
у ро му ску лар не бо ле сни ке. На жа лост, бо ле сни ци ко ји су 
го ја зни или бо ле сни ци са де фор ми те ти ма груд ног ко ша 
ни су пре по зна ти, ни су ста вље ни на спи сак, а то би и за 

>>> Не ин ва зив на 
вен ти ла ци ја пред ста вља 
тех но ло шки ис ко рак 
ко ји је за по чео 90-их, 
али то ни је ме то да 
ле че ња, не го вид по др шке 
за очу ва ње жи во та <<<

Регистрација учесника у КБЦ Бежанијска коса

Др Ове Фонденес (Норвешка)
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фонд би ло из у зет но еко ном ски оправ да но и ко ри сно. 
Јер, без та кве вен ти ла ци је они ко шта ју др жа ву мно го 
ви ше, мно го че шће ле же у бол ни ци, мно го ма ње су ефи-
ка сни на по слу. Го ја зне осо бе са хи по вен ти ла ци јом су 
по спа не, пра ве са бра ћај не уде се, има ју пу но кар ди о ва-
ску лар них ком пли ка ци ја ин фарк те, шло го ве, по ста ју 
ин ва ли ди – све то мо же да се спре чи са апа ра том ко ји 
ко шта две-две и по хи ља де евра. Не ве ро ват но је ко ли ко 
на ма тре ба вре ме на да уве де мо не што што је еко ном-
ски оправ да но, а не са мо као не ку но ви ну у ле че њу. То 
је ве ли ка ште та. Еко ном ска ште та је за фонд, јер на тај 
на чин би се ште де ло – твр ди др Вук че вић и на по ми ње 
да је цост-Бе не фит ова кве вр сте ле че ња та кав да бо ле-
сни ци ко ји бо лу ју од го ја зно сти ис пла ћу ју за две го ди-
не све што је уло же но. 

На кур су др Вук че вић је го во рио о усло ви ма за уво-
ђе ње та кве вр сте вен ти ла ци је, ка дров ским и про стор-
ним зах те ви ма, ло ка ци ји у од но су на ин тен зив ну не гу, 
по треб ној опре ма, мо ни то рин гу ви тал них па ра ме та ра, 
ка да и у ко јим си ту а ци ја ма та вр ста вен ти ла ци је мо-
же да се при ме ни. 

Златни стандард лечења 
за ХОБП у погоршању

Др На да За фран Грох из Нор ве шке го во ди ла је о при-
ме ни те вр сте вен ти ла ци је, на чи ни ма ка ко се оба вља 
вен ти ла ци ја код бо ле сни ка са хро нич ном оп струк тив-
ном бо ле шћу плу ћа у по гор ша њу. То је „злат ни стан-
дард“ ле че ња те вр сте бо ле сти код те жих бо ле сни ка са 
зна чај нио бо љим пре жи вља ва њем кад се при ме ни, са 
зна чај но кра ћим ле жа њем у бол ни ци у од но су на дру-
ге вр сте ле че ња, и еко ном ски на ис пла ти ви ја ва ри јан та 
ле че ња те шких ег за цер ба ци ја. Јер, оно што се углав ном 
не зна, де се так од сто љу ди ко ји има ју тај за вр шни те жак 

об лик бо ле сти ко шта ју от при ли ке 70 од сто свих тро шко-
ва за ле че ње те вр сте бо ле сти. Он да је ја ко ва жно на ко-
ји на чин ће се ле чи ти тих де се так од сто па ци је на та. Ако 
их ле чи те по ступ ком ко ји има мак си мал ни кост-бе не-
фит, а уз то ја сно да се пра ви и уште да др жа ви. 

Др Ове фон де нес, ди рек тор нор ве шког на ци о нал ног 
цен тра за кућ ну ме ха нич ку вен ти ла ци ју, одр жао је пре-
да ва ње о си ту а ци ји у Нор ве шкој са том вр стом не ин ва-
зив не вен ти ла ци је у кућ ним усло ви ма и са вре ме ном 
при сту пу ле че ња та квих бо ле сни ка. То је би ла при ли ка 

да се чу је мно го но вих ин фор ма ци ја, а на дам се да ће 
то оста ви ти не ки ре зул тат и да ће ле ка ри по че ти мно го 
ви ше да се ба ве том вр стом вен ти ла ци је и у Ср би ји.

Шест-се дам го ди на се бо ри мо да то ма ло ви ше за жи-
ви, али ни смо пре ви ше отво ре ни за ино ва ци је, па све 
иде те же не го што смо оче ки ва ли. 

Сле ду је нам још мно го бор бе да се то уве де прак тич-
но у сва ку бол ни цу. Јер мо же вр ло ла ко да се уве де по 
бол ни ца ма у уну тра шњо сти. Не зах те ва пре ве ли ку обу-
ку, мно ги љу ди већ ба ра та ју ре спи ра то ри ма, та ко да уз 
ма ло до пу не зна ња вр ло ла ко мо гу да при хва те и ову 
ме то ду, али је ја ко бит но да то же ле.

У све ту мно го ви ше ко ри шће на ме то да, пред ста вља и 
у оп штим ин тен зив ним не га ма 30 до 40 од сто од укуп-
ног бро ја вен ти ла ци ја, а чак и у Аме ри ци сма тра ју да 
се не ко ри сти до вољ но, јер не ма до вољ но љу ди ко ји то 
зна ју до бро да ра де. Тре ба про во ди ти еду ка ци ју, убе ђи-
ва ти љу де, на сто ја ти да се чи та ва та вр ста вен ти ла ци је 
ши ри по бол ни ца ма. 

Та вр ста вен ти ла ци је умно го ме олак ша ва ски да ње 
од ре ђе них гру па бо лен си ка са ре спи ра то ра, спре ча ва 
у мно гим акут ним ста њи ма спре ча ва да се оде на ре-

спи ра тор. За са да се углав ном при ме њу је у ве ли ким 
кли ни ка ма, ма хом уни вер зи тет ским бол ни ца ма, али 
се у ма њим цен три ма о њој не до вољ но зна и не до вољ-
но се при ме њу је. Но ви ре спи ра то ри има ју мо гућ ност 
да оба вља ју и ин ва зив ну и не ин ва зив ну вен ти ла ци ју, 
али је бит на про це на ко ме, ка да и ко ли ко ду го сме да 
се ра ди не ин ва зив на, ка да тре ба пре ћи на ин ва зив ну 
вен ти ла ци ју, а да се не угро зи бо ле сник.

Курс је ле по при хва ћен, а при су ство ва ло је не ко ли-
ко сто ти на ле ка ра. 

Та вр ста вен ти ла ци је ве за на је и за „endoflajf care“, 
збри ња ва ње, па ли ја тив ну те ра пи ју у тер ми нал ним фа-
за ма, а има мно го при ме на о ко ји ма на кур су ни је би ло 
ре чи. Ко ри шће ње не ин ва зив не ме ха нич ке вен ти ла ци-
је зах те ва мул ти ди сци пли нар но зна ње, јер је ве за но за 
мно га обо ље ња -не у ро ло шка, по ре ме ћа је спа ва ња, пул-
мо ло шка, акут на обо ље ња (те жа упа ла плу ћа, или дру го 
акут но ста ње). При ме њу је се и по сто пе ра тив но код бо-
ле сни ка ко ји не мо гу до бро да ди шу по сле ски да ња са 
ане сте зи је и ре спи ра то ра. Уве рен сам да је до шло вре-
ме да фонд при хва ти и ле че ње оста лих бо ле сни ка ко ји 
за слу жу ју ова кву вр сту ле че ња, јер је еко ном ски крај ње 
оправ да но. Пра ви ти ре стрик ци ју у том де лу са мо ви ше 
ко шта – ка же др Ми о драг Вук че вић.  Ј. То ма ше вић

Др Илија Срдановић

Др Милина Танчић
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К
урс са рад ним на сло вом „Ак ту ел но сти у оф тал-
мо ло ги ји“ одр жан је у кон гре сној са ли Ава ла 
хо те ла „М“ Best Western у Бе о гра ду 14. ок то бра. 
Мо де ра тор кур са био је проф. др Иван Сте фа-

но вић, ди рек тор Кли ни ке за оч не бо ле сти Кли нич ког 
цен тра Ср би је у Бе о гра ду. У окви ру кур са одр жа но је 
пет пре да ва ња у тра ја њу од по је дан час.

Курс је отво ри ла и би ра ним ре чи ма по здра ви ла пре-
да ва че и слу ша о це прим. др На да Ра дан-Ми ло ван чев, 

пред сед ник од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС и 
глав ни уред ник ли ста ЛКС „Гла сник“.

Пр во пре да ва ње под на сло вом „Ин тра бул бар на стра-
на те ла, хи рур шки при ступ и ре зул та ти“ одр жао је проф. 
др Иван Сте фа но вић. У ве о ма ин те ре сант ном из ла га њу 
пред ста вље ни су на чи ни од стра ње ња ин тра бул бар них 
стра них те ла ви трек то ми јом. По себ но су им пре си о ни ра-
ли ре зул та ти опе ра ци ја у слу ча је ви ма те шких по вре да 
ока ка да се чи ни ло да је око функ ци о нал но из гу бље но.

СКУП Оф ТАЛ МО ЛО ГА У ОКВИ РУ ДА НА 
СРП СКЕ МЕ ДИ цИН СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ 2011

ПРЕД СТА ВЉЕ НА 
НО ВА ДО СТИГ НУ ћА 
У Оф ТАЛ МО ЛО ГИ ЈИ

Све спремно за почетак: регистрација офталмолога
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На те му „Са вре ме но хи рур шко ле че ње прес би о пи-
је“ го во рио је др Бо јан Па јић, наш зе мљак, ко ји вр ло 
успе шно ра ди у Швај цар ској. У пре да ва њу су, са до-
ста де та ља, из не те мо гућ но сти хи рур шког ре ша ва ња 
прес би о пи је. Из не ти су нај но ви ји по гле ди и нај но ви-
ја до стиг ну ћа из те обла сти ко ја су да нас ак ту ел на у 

свет ској оф тал мо ло ги ји. Пре да ва ње „хи рур ги ја ка та-
рак те и ре фрак тив на хи рур ги ја ока у Ју жној Афри ци“ 
одр жао је „на ше го ре лист“, оф тал мо лог др Зо ран Алек-
сић, ко ји две де це ни је ра ди у тој Африч кој зе мљи. Пре-
да ва ње је би ло за па же но по себ но у де ло ви ма ка да је 
ко ле га Алек сић го во рио о ра ду оф тал мо ло шке слу жбе 

Квалитетна предавања испраћена су с пажњом: полазници курса

Проф. др Иван Стефановић Др Зоран Алексић
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Проф. др Милош Јовановић Проф. др Реинхард Бурк

Др Мир ја на Ан дре је вићКри Др Бојан Пајић

и опе ра ци ји ка та рак те, по ре де ћи те ак тив но сти у сво-
јој до мо ви ни и зе мљи у ко јој са да жи ви, од но сно у Ср-
би ји  и у Ју жној Афри ци.

Не мач ки оф тал мо лог проф. др Ре ин хард Бурк, гост 
овог са стан ка, у свом пре да ва њу „Innovative imaging 
technique in glaucoma diagnosis“ при ка зао је нај но ви-
је „imaging“ тех ни ке ко ји ма се мо гу пра ти ти про ме не 
у скло пу гла у ко ма, ко је се де ша ва ју на ни воу ре ти не 
и оп тич ког ди ска.

По ка за но је да се на овај на чин гла у ком мо же ди-
јаг но сти ко ва ти у свом нај ра ни јем ста ди ју му, што је од 
по себ не ва жно сти због пра во вре ме ног пред у зи ма њу 
ле че ња.

Пре да ва ње „Ре кон струк ци ја пред њег сег мен та ока“ 
одр жао је проф. др Ми лош Јо ва но вић. У пре да ва њу су 
пре до че на мо гу ћа оште ће ња ко ја за хва та ју раз ли чи те 
струк ту ре пред њег сег мен та ока, ка ко при за тво ре ним 
та ко и при отво ре ним по вре да ма оч не ја бу чи це. Де-
таљ но су по ка за не раз ли чи те те хи ке хи рур шке ре кон-
струк ци је у та квим слу ча је ви ма.

Кур су је при су ство вао ве ли ки број оф тал мо ло га, та ко 
да је са ла би ла ма ла да при ми све за ин те ре со ва не. Сва-
ко пре да ва ње је би ло про пра ће но ве ћим бро јем ди ску-
си ја. На кра ју је спро ве де на ева лу а ци ја сте че ног зна ња 
са јед но ду шном оце ном при сут них да је курс био ве о-
ма успе шан. Проф. др Ми лош Јо ва но вић
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У 
окви ру Кон фе рен ци је Да ни срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре, у Пле нар ној са ли YУБ МЕС Бан-
ке у Бе о гра ду 14. ок то бра одр жан је курс под на-
зи вом „Па то ло шка ди јаг но сти ка ту мо ра ме ких 

тки ва – са вре ме ни прин ци пи“.
Пре да ва чи на кур су су би ли еми нент ни струч ња ци из 

обла сти па то ло ги је: проф. др Гор дан Ву ја нић, па то лог из 
Кар ди фа (Ве ли ка Бри та ни ја), проф. др Ти бор Тотх, па-
то лог из фа лу на (Швед ска), проф. др Сње жа на То мић, 
па то лог из Спли та (хр ват ска), проф. др Или ја Не на дић, 
па то лог из Ву пер та ла (Не мач ка), проф. др Жив ка Ери, 
па то лог из Но вог Са да, као и прим. др Ра до слав Ра до-
са вље вић, па то лог из Бе о гра да.

Пре да ва ња су об у хва ти ла са вре ме не прин ци пе ди-
јаг но сти ке ту мо ра ме ких тки ва раз ли чи тих обла сти: 
проф. др Ву ја нић из обла сти пе ди ја триј ске па то ло ги-
је, проф. др Тотх из па то ло ги је дој ке, проф. др То мић из 
ги не ко ло шке па то ло ги је, проф. др Не на дић из си стем-
ске ле и о ми о ма то зе, проф. др Ери из па то ло ги је гру ди 
и плу ћа, а прим. Др Ра до са вље вић из па то ло ги је ре тро-
пе ри то не у ма. Из у зет но ква ли тет на пре да ва ња је пра-
тио ве ли ки број ле ка ра, 142, ме ђу ко ји ма је нај ви ше би-
ло па то ло га.

КУРС „ПА ТО ЛО ШКА ДИ ЈАГ НО СТИ КА ТУ МО РА МЕ КИх ТКИ ВА“

СА ВРЕ МЕ НИ ПРИН цИ ПИ 
У ДИ ЈАГ НО СТИ цИ ИЗ УГЛА 
ЕМИ НЕНТ НИх ПА ТО ЛО ГА

Регистрација  учесника  у Јубмесу

Прим. др Радослав Радосављевић предаје 
симболичан поклон ЛКС проф. др Живки Ери
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У ве о ма ин те ре сант ној ди ску си ји уче ство вао је ве-
ћи број ко ле га, ко ји су раз ме њу ју ћи ис ку ства са ува же-
ним пре да ва чи ма, сте кли но ва са зна ња о са вре ме ном 
на чи ну ди јаг но сти ке и те ра пи је ових обо ље ња. По себ-
на па жња је би ла усме ре на на про бле ме у ди јаг но сти-
ци ових ту мо ра, а ко ји се че сто мо гу успе шно ле чи ти 
уко ли ко се ди јаг но сти ку ју у ра ном ста ди ју му. Курс је 
по ка зао да је ова кав на чин еду ка ци је у ор га ни за ци ји 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји укљу чу је вр хун ске струч-

ња ке ко ји жи ве и ра де у све ту, а по ти чу са ових про-
сто ра, оправ дао оче ки ва ња, о че му го во ри ве ли ко за-
до вољ ство свих уче сни ка.

Сви пре да ва чи и уче сни ци кур са су из ра зи ли же љу 
да се сва ке го ди не у окви ру Да на срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре ор га ни зу ју ова кви струч ни ску по ви из па-
то ло ги је. 

 Прим. др Ра до слав Ра до са вље вић

Домаћин курса са гостима предавачима: прим. др Радослав Радосављевић, проф. др Гор дан Ву ја нић,  
проф. др Сњежана Томић, проф. др Ти бор Тотх, проф. др Живка Ери и проф. др Илија Ненадић

Велико интересовање: лекари – полазници курса
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ProC re dit бан ка од не дав но у по ну ди има по себ ну по-
ну ду стам бе них кре ди та по ве о ма по вољ ним усло ви ма 
ко ји кли јен ти ма омо гу ћа ва ју да ре ше ово ва жно жи вот-
но пи та ње у пот пу но сти. Но ва по ну да стам бе них кре-
ди та омо гу ћа ва да уз не ки од па кет ра чу на из по ну де 
бан ке или до дат ни кре дит, оства ре по себ но по вољ не 
ка мат не сто пе за стам бе не кре ди те и ти ме, уз ни жу ка-
мат ну сто пу на стам бе ни кре дит исто вре ме но обез бе-
де сред ства за из ми ре ње тро шко ва ко ји пра те ку по ви-
ну ста на или по ве ћа ју из нос свог уче шћа у стам бе ном 
кре ди ту. По себ на по год ност је мо гућ ност ко ри шће ња 
ве о ма по вољ них кре ди та за уште ду енер ги је из по ну-
де бан ке за по тре бе уре ђе ња, ре но ви ра ња и опре ма ња 
ста на, чи ме се, уз по ве ћа ни ква ли тет ста но ва ња, јед-
ним ула га њем омо гу ћа ва ју зна чај не уште де у тро шко-
ви ма енер ги је у бу дућ но сти. 

По ред то га, кли јен ти ма је на рас по ла га њу и мо гућ-
ност ко ри шће ња по себ них стам бе них кре ди та за ку по-
ви ну но вих ста но ва или ку ћа уз по твр ду ин ве сти то ра 
да је ме сеч на по тро шња енер ги је ма ња од 100 ки ло ват 
ча со ва по ква драт ном ме тру.

Ова ква по ну да, ко ја укљу чу је ка ко ве о ма по вољ не 
усло ве, та ко и крај ње ак ту ел не про из во де за уна пре-
ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти и пот пу но за о кру жен сет 
услу га, по сле ди ца је те мељ них од ред ни ца на ко ји ма је 
Бан ка за сно ва на. ProC re dit бан ка у Ср би ји део је ProC-
re dit Гру пе, ко ју чи ни 21 фи нан сиј ска ин сти ту ци ја чи-
ја је основ на уло га да до при но се раз во ју при вре де у ко-
јој по слу ју, као и да ста нов ни штву по ну де за о кру же ну, 
до ступ ну услу гу на тран спа рен тан и ра зу мљив на чин. 
Основ но сред ство у оства ри ва њу тих ци ље ва је кре и-
ра ње по ну де кре ди та при ла го ђе них по сло ва њу ве о ма 
ма лих, ма лих и сред њих пред у зе ћа, као и кре ди та на-
ме ње них ре ша ва њу ва жних жи вот них пи та ња по је ди-
на ца. У све му то ме, по себ на од ли ка свих ProC re dit ба-
на ка је од го во ран при ступ кре ди ти ра њу, ко ји ис кљу чу је 
агре сив ну про мо ци ју и про да ју по тро шач ких кре ди-
та и спе ку ла тив не по сло ве. Уме сто то га, ProC re dit бан-
ка из бе га ва ге не ра ли за ци ју и ин тен зив но са ра ђу је са 
сво јим кли јен ти ма на ин ди ви ду ал ној осно ви, ка ко би 
сте кла пот пун увид у по тре бе ко је има ју као и мо гућ-
но сти ко ји су им на рас по ла га њу. То под ра зу ме ва ула-
га ње на по ра у упо зна ва ње кли је на та и одр жа ва ње ду го-
роч них од но са за сно ва них на по ве ре њу и раз у ме ва њу, 
али и омо гу ћа ва ква ли тет ну и при ла го ђе ну по др шку 
не са мо ка да је еко но ми ја у про цва ту већ и то ком ло-
шег пе ри о да и опо рав ка. За хва љу ју ћи све му то ме, упр-
кос пре ви ра њи ма на гло бал ном фи нан сиј ском тр жи-
шту по след њих го ди на, учи нак ProC re dit Гру пе је остао 
упа дљи во ста би лан, са до бром ли квид но шћу, аде кват-
ним ка пи та лом и из ра зи то ни ским ка шње њи ма у от-
пла ти. Упра во је то по ка за тељ ефе ка та од го вор ног кре-
ди ти ра ња и ин ди ви ду ал ног при сту па.

ProCreditбанка – од го вор ност у свим сег мен ти ма по сло ва ња

Пионирифинансирања
енергетскеефикасности

Део це ло куп не ми си је ProC re dit Гру пе је по ста вља-
ње стан дар да у фи нан сиј ском сек то ру у ко ме по слу је, у 
же љи да до при не се про ме на ма не са мо у по гле ду ква-
ли те та услу га и раз во ја кли је на та ко ји их ко ри сте, већ 
и у по гле ду по слов не ети ке. Во ђе на та квим опре де ље-
њем, ProC re dit бан ка је утвр ди ла стан дар де у по гле ду 
ути ца ја сво јих кре дит них по сло ва на жи вот ну сре ди ну. 
По ред то га, Бан ка већ ви ше го ди на ак тив но уче ству је у 
про мо ви са њу енер гет ске ефи ка сно сти и ини ци ја ти ва 
за ко ри шће ње зе ле не тех но ло ги је ме ђу сво јим за по сле-
ни ма и кли јен ти ма, са ци љем да про мо ви ше еко ном-
ски раз вој ко ји је еко ло шки одр жив у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри. Као кон кре тан до при нос, Бан ка је још 2007. уве ла 
кре ди те за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти стам бе-
ног про сто ра, а да нас, у по ну ди је низ кре дит них про из-
во да за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти. Опре ма, 
ма ши не и во зи ла на ба вље на уз по моћ ових кре ди та и 
ли зин га, са мо то ком 2010. го ди не, омо гу ћи ла су уште-
де од пре ко 13 ми ли о на ки ло ват ча со ва го ди шње, што 
је екви ва лент но по тро шњи енер ги је око 3000 про сеч-
них до ма ћин ста ва. Сма ње ње еми си је угљен ди ок си да 
је 4300 то на го ди шње, што је ко ли чи на ко ју про из ве де 
1300 ауто мо би ла. 

Вишеодбанкарскеуслуге

Уз кре дит ну по др шку, ProC re dit бан ка кли јен ти ма ну-
ди ши рок асор ти ман дру гих бан кар ских услу га, упра-
вље них ка то ме да им по мог ну да ус по ста ве ду го роч ну 
фи нан сиј ску ста бил ност. По себ но, Бан ка не гу је кул ту-
ру штед ње као жи вот не на ви ке и на чи на пла ни ра ња 
соп стве не фи нан сиј ске бу дућ но сти. Пре све га, то је од-
раз же ље да кли јен ти бу ду парт не ри бан ке. Све се до 
де та ља ана ли зи ра, док не се не про на ђе нај бо љи мо гу-
ћи сет услу га и то је парт нер ство. А та кав од нос до бар 
не са мо за бан ку не го и за кли јен та. По себ но пи та ње у 
од но су бан ке и кли јен та је то што се бан кар ство мо дер-
ни зу је бр зим тем пом и по је дин ци ко ји ни су фи нан сиј-
ски струч ња ци, мо гу пре ви де ти не ке ри зи ке ко је од ре-
ђе ни про из вод или услу га но си са со бом. Од го вор на то 
је тран спа рент ност и спрем ност да се од го во ри на пи та-
ња кли јен та пре не го што се уђе у уго вор ни од нос. Ова-
кав, од го во ран при ступ бан кар ству из и ску је струч ност 
и при ла го дљи вост свих за по сле них, а прин ци пи отво-
ре не ко му ни ка ци је, тран спа рент но сти и про фе си о на-
ли зма, ко ји чи не по слов ну кул ту ру Бан ке, под ра зу ме ва-
ју стал ни про фе си о нал ни раз вој за по сле них, уз раз вој 
осе ћа ја лич не и дру штве не од го вор но сти. По зи ци ја од-
го вор не бан ке, ко ју ProC re dit бан ка да нас ужи ва, раз-
ви ја ла се за јед но са тр жи штем и кли јен ти ма, та ко да 
је дру штве но од го во ран при ступ остао јед на ко ва жан 
као и увек. Ка ко се дру штво при ла го ђа ва и раз ви ја у но-
вој еко ном ској ствар но сти, а кли јен ти по но во из гра ђу-
ју по ве ре ње у бан ке, ја сно је да је по у здан и од го во ран 
бан кар ски парт нер ко ји раз у ме њи хо ве ин ди ви ду ал не 
по тре бе, по треб ни ји не го икад.

Партнерствоје
личниодносповерења
иразумевања
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У 
скло пу Да на срп ске ме ди-
цин ске ди ја спо ре у ор га-
ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, 14. ок то бра у хо те лу 

„М Best Western“ у Бе о гра ду одр жан 
је курс „Пре вен ти ва у при ват ној 
праск си. Ко ор га ни за тор кур са био 
је Дом здра вља „Др Ри стић“, јед на 
од нај ве ћих при ват них здрав стве-
них уста но ва у зе мљи.

Иде ја кур са би ла је да се ука же 
на зна чај пре вен ти ве у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, са по себ ним 
на гла ском на уло гу и зна чај при-
ват них здрав стве них уста но ва у 
пре вен ци ји.

Пред до кра ја ис пу ње ном са лом 
„хо ри зон ти“ као пре да ва чи по ја ви-
ли су се; проф. др Лу двиг Кра мер из 
Аустри је, на ши го сти из Ре пу бли ке 

Срп ске – др Жа ни Ба ња нин, др Дра-
шко Јо шић, др Дра го слав Бо шњак, 
као и др Љи ља на Ле ко вић, др Ма ри-
ца Ђу ран и др Ми ли ца Кр стић ле ка-
ри спе ци ја ли сти До ма здра вља „Др 
Ри стић“.

Те ме кур са би ле су иш ча ше ња ку-
ко ва код де це, кар ци ном гр ли ћа ма-
те ри це, хе па то ток сич ни ути цај бр-
зе хра не и осте о по ро за.

КУРС „ПРЕ ВЕН ТИ ВА У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ“

СКРИ НИНГ КАО 
ЗЛАТ НИ СТАН ДАРД

Учесници курса

Др Драгослав Бошњак Др Љиљана Лековић
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Др Марица Ђуран Проф. др Лудвиг Крамер

Пе ди ја три др Дра го слав Бо шњак 
и др Љи ља на Ле ко вић, у ин спи ра-
тив ним пре да ва њи ма, го во ри ли су 
о па то фи зи о ло шким ме ха ни зми ма 
иш ча ше ња ку ко ва код де це и о зна-
ча ју ра не ул тра звуч не ди јаг но сти ке 
тог по ре ме ћа ја. У ве о ма жи вој ди-
ску си ји до шло се до за кључ ка да што 
ра ни ја ул тра звуч на ди јаг но сти ка 
пред ста вља основ ни алат у пре вен-
ци ји иш ча ше ња. Ме ђу тим, на гла ше-
но је да по сто ји про блем не до вољ-
ног бро ја об у че них пе ди ја та ра ко ји 
би спро во ди ли ову ме то ду, али и да 
са ма ме то да ни је до ступ на у свим 
здрав стве ним цен три ма на ни воу 
при мар не здрав стве не за шти те.

О хе па то ток сич но сти бр зе хра не, 
у ве о ма ин три гант ном и за ни мљи-

вом то ну, го во рио је проф. др Лу двиг 
Кра мер из Аустри је. Он је уче сни-
ци ма кур са пре до чио ин три гант-
не по дат ке ко ји ука зу ју на дра ма-
ти чан по раст го ја зно сти и ма сне 
де ге не ра ци је је тре, као по сле ди це 
кон зу ми ра ња бр зе хра не са по себ-
ним на гла ском на ко ри шће ње на-
пи та ка ко ји се про да ју у лан ци ма 
бр зе хра не.

Скуп је на ста вљен пре да ва њем 
др Ма ри це Ђу ран, ги не ко ло га До-
ма здра вља „Др Ри стић“, ко ја је го-
во ри ла о јед ној од нај зна чај ни јих 
те ма у пре вен ци ји, а то је пре вен-
ци ја кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це, 
при че му је пред ста ви ла им пре сив-
на ис ку ства сво је уста но ве у том по-
гле ду. Го во ре ћи о ис ку стви ма слу-

жбе ги не ко ло ги је тог до ма здра вља 
у про те кле две го ди не, она је ис-
та кла да је гра ни ца пре ма лиг них 
про ме на по ме ре на ка мла ђој по пу-
ла ци ји, и ука за ла на пре по ру ке СЗО 
и На ци о нал ног про гра ма пре ма ко-
ји ма скри нинг по пу ла ци је од 25 тј. 
30 до 65 го ди на пред ста вља „злат-
ни стан дард“.

У ди ску си ји је су ге ри са но да би 
по ве зи ва ње др жав ног и при ват ног 
здрав стве ног сек то ра мо гло да да 
зна ча јан им пулс још бо љим ре зул-
та ти ма у тој обла сти. Ука за но је на 
екс трем но ве ли ки зна чај здрав стве-
но про свет ног ра да, по себ но са мла-
дом по пу ла ци јом.

О зна ча ју пре вен ци је осте о по ро-
зе, као и ис ку стви ма у Ре пу бли ци 

Учесници курсаРегистрација учесника у Хотелу “М”
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ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 
ДО НО СИ УШТЕ ДЕ

Др Жани Бањанин Др Драшко Јошић

Учесници курса

Срп ској и на шој зе мљи, го во ри ли 
су др Жа ни Ба ња нин, спе ци ја ли-
ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха-
би ли та ци је и по ро дич ни ле кар из 
Лак та ша у Ре пу бли ци Срп ској, као 
и др Ми ли ца Кр стић, фи зи ја тар До-
ма здра вља „Др Ри стић“. Ука за но је 
на по сле ди це де фи ци та ви та ми на 
Д код ста ри је по пу ла ци је, али и на 
не до вољ ну за сту пље ност апа ра та за 
осте о ден зи то ме три ју (ко јим се мо-
же де тек то ва ти осте о пе ни ја, као 
фа за у ко јој је још мо гу ће спре чи-
ти на ста нак де фи ни тив не осте о по-
ро зе), као и зна чај из ла га ња сун цу 
и фи зич ког ве жба ња у пре вен ци ји 
те бо ле сти и ње них озбиљ них по-
сле ди ца. 

 Др Ми о драг Ма ни го да 

Дра шко Јо шић из До ма здра вља у 
Лак та ши ма у Ре пу бли ци Срп ској го
во рио је о њи хо вим ис ку стви ма у пре
вен ци ји кар ци но ма ПВУ. Скри нинг 
је об у хва тио две про це ду ре – ПАП и 
кол по ско пи ју, што је ко шта ло 0,5 евра 
по оси гу ра ни ку у окви ру про јек та то
ком две го ди не. Пре ма ње го вим ре
чи ма, це на про јек та 2002. би ла је 
18.421 евро или 40 од сто про сеч не це

не јед но крат ног ле че ња јед ног слу ча
ја. С об зи ром на то да се из нос фак ту
ра пла ће них за ле че ње до ме сец да на 
у Бе о гра ду кре ће у ра спо ну од 36.000 
до 60 000 евра (про сеч на це на 48.000 
евра), за из нос од 60.000 евра мо гу
ће би би ло ор га ни зо ва ти и спро ве сти 
скри нинг за град са око 200.000 ста
нов ни ка и 11.000 же на у циљ ној гру
пи, на вео је др Јо шић.

Др Слободанка Ристић, директорка ДЗ Ристић
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В
е штач ко уну тра шње уво – на зив је кур са ко ји је, у 
окви ру Кон фе рен ци је „Да ни срп ске ме ди цин ске 
ди ја по ре“, одр жан 14. ок то бра у Но вом Са ду. 

Проф. Ми ха ел Под ви нец из Швај цар ске одр-
жао је пре да ва ње о ети о ло ги ји сен зо ри не у рал них на-
глу во сти. О ди јаг но сти ци па ци је на та за уград њу ко хле-
ар ног им план та го во рио је проф. др Зо ран Ко ма зец, а о 
ин ди ка ци ја ма и се лек ци ји па ци је на та за ту ин тер вен-
ци ју – аси стент др Сло бо дан ка Ле ма јић-Ко ма зец. 

Проф. др Љи ља на Вла шки при ка за ла је хи рур шку тех-
ни ку ко хле ар не имлан та ци је, док је о хи рур шким ре-
зул та ти ма го во рио проф. др Дра ган Дан куц, члан На-
уч ног од бо ра Кон фе рен ци је. 

О ре зул та ти ма ко хле ар не им план та ци је у сво јој пре-
зен та ци ји го во рио је проф. др Ми лан Стан ко вић, а проф. 
др Ра де Ко са но вић из ла гао је о ком пли ка ци ја ма те хи-
рур шке про це ду ре. Мр сци. Ива на Со ко ло вић уче сни ци-
ма ску па пре до чи ла је пе ри од по сле ко хле ар не им план-
та ци је – ха би ли та ци ју и ре ха би ли та ци ју па ци је на та. 

Уче сни ци ску па има ли су при ли ке да до би ју но ва са-
зна ња и раз ме не ми шље ња са углед ним пре да ва чи ма 
ко ји су ука за ли да се при ме ном ве штач ког уну тра шњег 
ува или ко хле ар ног им план та па ци јен ти ма са те шким 
и екс трем ним оште ће њи ма слу ха омо гу ћа ва да по но во 
чу ју, де ца на у че да го во ре и да се укљу че у сва ко днев-
ни жи вот и ре дов но шко ло ва ње.

Реч је о елек трон ском уре ђа ју ко ји пре мо шћа ва оште-
ће не или уни ште не ће ли је ре цеп то ре и пре но си елек-
трич ну сти му ла ци ју ди рект но на влак на слу шног нер-
ва. У на шој зе мљи до са да је опе ри са но ви ше од 270 
па ци је на та са нај те жим об ли ци ма оште ће ња слу ха и 
то пре вас ход но де це, док је уку пан број опе ри са них па-
ци је на та у чи та вом све ту до сти гао 220.000 угра ђе них 
ко хле ар них им пла на та - чу ло се на ску пу.

Кур су, ко ји је упри ли чен у Кон фе рен циј ској Са ли Дру-
штва ле ка ра Вој во ди не СЛД-а, при су ство ва ло је пе де-
се так ле ка ра. 

 Ј. То ма ше вић

КУРС „ВЕ ШТАч КО УНУ ТРА ШЊЕ УВО“ У НО ВОМ СА ДУ

СВЕ О СЕН ЗО РИ НЕ У РАЛ НИМ 
НА ГЛУ ВО СТИ МА – ОД ЕТИ О ЛО ГИ ЈЕ 
ДО РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈЕ

Проф. др Драган ДанкуцПроф. др Михаел Подвинец
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СИМ ПО ЗИ ЈУМ „АКУТ НИ ИН фАРКТ МИ О КАР ДА – ОД ДИ ЈАГ НО СТИ КЕ 
ДО РЕ хА БИ ЛИ ТА цИ ЈЕ“ НА ВЛА СИН СКОМ ЈЕ ЗЕ РУ 

ТЕ МЕ И ОчА РА ВА ЈУ ћА 
ПРИ РО ДА – ДО БИТ НА 
КОМ БИ НА цИ ЈА
// СКУП ИС ПРА ТИО ВИ ШЕ СТРУ КО ВЕ ћИ БРОЈ ЛЕ КА РА ОД ОчЕ КИ ВА НОГ //

С
им по зи јум „Акут ни ин фаркт 
ми о кар да – од ди јаг но сти ке 
до ре ха би ли та ци је“, одр жан 
14. ок то бра на Вла снин ском 

је зе ру. Да је из бор Вла син ског је-
зе ра и хо те ла „Нар цис“ за одр жа-
ва ње сим по зи ју ма у окви ру про-
гра ма Кон фе рен ци је „Да ни срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре“ био „пра ви“, 
ви де ло се од мах пре ма од го во ру 
за ин те ре со ва них ле ка ра из ме ди-

цин ских уста но ва из зе мље и ино-
стран ства ко ји ма је упу ћен по зив. 

Пр вих да на по об ја вљи ва њу ме-
ста одр жа ва ња ме ђу на род ног сим-
по зи ју ма и те ме „Акут ни ин фаркт 
ми о кар да – од ди јаг но сти ке до ре-
ха би ли та ци је“, при ја ви ло се ви ше 
од 350 по тен ци јал них уче сни ка. По-
у че ни ис ку ством да тај број мо же 
да бу де ве ћи, али и ма њи, ло кал ни 
ор га ни за тор, 

Здрав стве ни цен тар у Сур ду ли-
ци уз по моћ ло кал не са мо у пра ве, 
био је спре ман за сва ку ва ри јан ту 
до га ђа ја.

До ла зак пр вих уче сни ка на го ве-
стио је да ће сим по зи јум би ти је-
дан од из у зет но по се ће них. Ле ка ри 
су сти за ли из це ле Ср би је: од Бу ја-
нов ца, Вра ња, пре ко Ни ша, Сме де-
ре ва, до Но вог Са да и го то во це ле 
Вој во ди не. 

Председништво: др Никола Китановић, доц. др Бојан Илић, проф. др Жељко Босанац (Енглеска), 
проф. др Марина ДељанинИлић, доц. др Зоран Перишић, др Снежана Митровић и др Драган Китановић
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Вре ме до по чет ка сим по зи ју ма 
уче сни ци су, од ко јих су се мно ги 
ви де ли пр ви пут од за вр шет ка сту-
ди ја или спе ци ја ли за ци је, ис ко ри-
сти ли да раз ме не лич не жи вот не и 
про фе си о нал не при че.

Дру же ње и раз го во ри о про бле-
ми ма, ис ку стви ма и по зи тив ним 
при ме ри ма ре ша ва ња про бле ма 
са ко ји ма се сре ћу у по слу, за по-
че ло је ве че ра ни је, ка да су у хо тел 
„Нар цис“ сти гли пре да ва чи из Ен-
гле ске и нај у да ље ни јих кра је ва све-
та и Ср би је.

Нај ве ће за слу ге за ква ли тет струч-
ног де ла сим по зи ју ма при па да ју 
проф. др Ма ри ни Де ља нин. У пот-
пу но сти ис по што ван про грам сим-
по зи ју ма и при су ство ве ли ког бро ја 
пред став ни ка ло кал них, ре ги о нал-
них и на ци о нал них ме диј ских ку-
ћа, по ка за ли су озбиљ ност са ко јом 
се при сту пи ло ор га ни за ци ји и зна-
чај ко ји та кав скуп има за југ Ср би-
је. Сим по зи јум је сво јим пре да ва-
њем и раз го во ром са уче сни ци ма 
за тво рио др Жељ ко Бо са нац из Ен-
гле ске.

Ор га ни за тор сим по зи ју ма, сур ду-
лич ки Здрав стве ни цен тар по сто ји 
ви ше од по ла ве ка. Бол ни ца и дом 
здра вља рас по ла жу ка дров ским и 
тех нич ким ка па ци те ти ма за пру-
жа ње ле кар ских услу га за око 60.000 
ста нов ни ка Сур ду ли це, Вла ди чи ног 
ха на и Бо си ле гра да. 

Вла син ско је зе ро на ла зи се на 
те ри то ри ји оп шти не Сур ду ли ца. Доц. др Бојан Илић

Доц. др Зоран Перишић

Учесници скупа на Власинском језеру
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Је зе ро, окру же но пла ни на ма Гра-
ма да, Вар те ник и че мер ник, на ла-
зи се на 1.213 ме та ра над мор ске ви-
си не, а на ста ло је из град њом бра не 
50-их го ди на про шлог ве ка за по-
тре бе вла со ти нач ких хи дро е лек-
тра на. Над мор ска ви си на и кли-
мат ски усло ви на ро чи то по го ду ју 
ане мич ним осо ба ма, код ко јих се 
по сти же по бољ ша ње крв не сли ке, 
та ко да Вла син ско је зе ро у на ро ду 
зо ву „фа бри ком цр ве них крв них зр-
на ца“. Нај по зна ти ја атрак ци ја Вла-
син ског је зе ра су пло ве ћа остр ва 
ко ја на ста ју при ди за њу во до ста ја 
је зе ра. Остр ва су од тре се та, про дукт 
ве ков ног рас па да ња ма хо ви на тре-
сет ни ца. //

Др Жељко Босанац
Др Китановић уручује симболичне поклоне 
доц. др Зорану Перишићу и доц. др Бојану Илићу

Др Драган Китановић уручује симболичне поклоне
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В
е ли ки број на ших ко ле га до шао је да са на ма 
раз ме ни ис ку ства, с јед не стра не, из уско струч-
нског ме ди цин ског де ла, ко ји има мо при ли ке да 
раз ме њу је мо и на дру гим ме ђу на род ним и до-

ма ћим ску по ви ма, а с дру ге, да нам пре не су угао гле-
да ња ко ји они има ју, ко ји се ти че од но са пре ма стру-
ци, ор га ни за ци ји ко ја је је дан од кључ них еле ме на та, 
са вре ме ним је зи ком ре че но – ме наџ мен ту. У су шти ни, 
ра ди се о до број ор га ни за ци ји, узи ма њу еко ном ских 
па ра ме та ра при свим од лу ка ма ко је се ти чу здрав ства, 
што сад ни је слу чај, то је на ма од не про це њи ве ко ри-
сти –ка же прим. др Спа со Ан ђе лић, ги не ко лог из ГАК 
На род ни фронт.

Он на гла ша ва да је ва жна „жи ва ко му ни ка ци ја“ у ко-
јој се ра ђа ју раз ли чи те иде је. 

– За то је је дан од окру глих сто ло ва на Кон фе рен ци-
ји био по све ћен ја ча њу ве за из ме ђу ди ја спо ре и нас, 
ка ко да се чвр шће по ве же мо, ка ко да укљу чи мо мла-
де ле ка ре да они има ју до би ти, где су ти ка па ци те ти. 
Јер, ми не ма мо све те ин фор ма ци је, а пре ко на ших љу-
ди лак ше ће мо до би ја ти оба ве ште ња где су те де сти на-
ци је где они мо гу, уз не што скром ни ја сред ства, да оду 
на уса вр ша ва ње. То је јед на од кључ них ства ри – на во-
ди прим. Ан ђе лић. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, дру га ва жна те ма о ко јој су 
го во ри ли уче сни ци кон фе рен ци је би ло је са гле да ва ње 
здрав стве ног си сте ма са ви ше аспе ка та – Здрав стве ног 
са ве та, Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 

– Про жи ма ње је оно што не до ста је и што би мо гло да 
се из ву че као срж, а та се си ја би ла је јед на од из у зет-
но ко ри сних и ана ли тич них. Има мно го до брих по је-
ди нач них по ку ша ја, али ако не ма до бре ко ор ди на ци-
је ко ја ће све те ак тив но сти да пре то чи у не ке од лу ке, 
би ло да се ра ди о за кон ским ре ше њи ма или дру гим (о 
фон ду, Ко мо ри или здрав стве ним удру же њи ма), он да се 
мно го енер ги је тро ши, а ефе кат ни је ка кав би тре ба ло 
да бу де. По треб на је бо ља ко ор ди на ци ја и по ве за ност. 
Као што је про фе сор Дра ган Де лић го во рио, мо жда би 
тре ба ло на пра ви ти ко ор ди на ци о но те ло ко је би са чи-
ња ва ли пред став ни ци Ми ни стар ства здра вља, Здрав-
стве ног са ве та, фон да, Ко мо ре и дру гих ва жних чи ни-
ла ца за здрав стве ни си стем, ка ко би ства ри мо гле мно го 
бр же и ефи ка сни је да се ре ша ва ју.

Мно га ре ше ња по сто је. На ма не не до ста је ни ана-
ли тич ност, ни ти зна ње. Не до ста је нам до бра ор га ни-
за ци ја и пра ће ње свих про це са, мо ни то ринг. Ка да за-
поч не те не ки про цес не ма те љу де за ду же не за ње го во 
пра ће ње, би ло су шти не, ро ко ва, до дат них ин фор ма ци-
ја. Има мо бо гат ство иде ја, а то све тре ба са же ти, ста ви-
ти у не ке окви ре, ви де ти где за кон тре ба по бољ ша ти, 
где не ке дру ге ства ри – ука зу је др Ан ђе лић.

Он оце њу је да се из у зет но ва жне би ле и се си је по-
све ће не здрав стве ном ту ри зму и ор га ни за ци ји хит не 

по мо ћи. Кли ни ка На род ни фронт, у ко јој прим. др Ан-
ђе лић ра ди, има зна тан број па ци је на та из зе ма ља у 
окру же њу, ко ји сво је услу ге пла ћа ју, до ла зе из раз ло га 
што ту до би ја ју вр хун ску услу гу и ква ли тет. 

– Тре ба да се тру ди мо да по ди же мо ни во ква ли те-
та сву да, у свим сег мен ти ма, да то ва ља но пре зен ту је-
мо и на тај на чин оства ри мо од ре ђе не при хо де и на-
ше здрав ство диг не мо на за ви дан ни во. Ми слим да то 
мо же мо. По ред свих уру ша ва ња ко ја се де ша ва ју у дру-
штву и свих тур бу лен ци ја, здрав стве ни си стем се, ипак, 
одр жао, ма ка ко ми по вре ме но би ли „на сту бу сра ма“, 
по сле 30 го ди на ра да у бол ни ци знам да 99 од сто по-
сла про ти че ка ко ва ља. На рав но, има не ких не при јат-
них си ту а ци ја и, на рав но, да оне до би ја ју пу бли ци тет, 
по што жи ви мо у та квом вре ме ну у ко ме не га тив не ве-
сти кру же све том. Ако се сру ши ауто бус, вест ће у ве о-

ма крат ком ро ку оби ћи пла не ту. Уко ли ко се, ме ђу тим, 
до бро оба ви 100 или 1.000 опе ра ци ја, то се под ра зу ме-
ва и ни ко то не ће ни по ме ну ти. Има ту и не ких ци ви-
ли за циј ских ства ри ко је са вре ме ни свет но си са со бом 
и ко је ми тек тре ба да са вла да мо – на по ми ње прим. др 
Спа со Ан ђе лић. Ј. То ма ше вић

ПРИМ. ДР СПА СО АН ЂЕ ЛИћ, 
ГАК НА РОД НИ фРОНТ, БЕ О ГРАД

Не до ста је 
нам до бра
ор га ни за ци ја

ЧВР ШЋА ВЕ ЗА СА НА ШИМ 
ЛЕ КА РИ МА ШИ РОМ СВЕ ТА
Ми слим да је ово из у зет но ва жан скуп. Са ма иде ја да има
мо чвр шћу ве зу са љу ди ма ко ји ра де ши ром све та, ко ји 
су вр хун ски струч ња ци, као и ов да шњи ле ка ри, за сва ку 
је по хва лу. Као ор га ни за то ри смо хте ли да сви уче сни ци, 
њих ви ше од 4.000, на не ком од 10 струч них ску по ва у пет 
гра до ва, до би ју пет и ви ше бо до ва, а сви се ми на ри фи нан
си ра ни су ис кљу чи во од чла на ри не за Ле кар ску ко мо ру. 
Ле ка ри су би ли у при ли ци да до би ју са вре ме не ин фор ма
ци је и зна ња, уз при ја тан бо ра вак, дру же ње и, у крај њој 
ли ни ји, без пла ћа ња, што сва ка ко ни је бе зна чај но – оце
њу је прим. др Спа со Ан ђе лић из ГАК На род ни фронт.
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О
чи глед но да је кон фе рен ци ја до бро осми шље на, 
а је дан од нај ва жни јих за кљу ча ка тре ба да бу де 
да је по треб но парт нер ство у да љим ак тив но-
сти ма, мо жда и за јед нич ка при пре ма ова квих 

кон фе рен ци ја. По треб но је парт нер ство свих сту бо ва 
здрав ства, а би ло ка кво оту ђе ње не во ди одр жи во сти 
си сте ма – ука зу је др Дра ган Ар сић, ди рек тор Здрав стве-
ног цен тра Сту де ни ца.

Ис ти чу ћи зна чај Кон фе рен ци је, он на во ди да у здрав-
стве ном си сте му „не ма ни до вољ но до брих за ко на, ни 
нов ца да се по кри ју сва пра ва“.

– фи нан сиј ски план и план здрав стве не за шти те ни су 
уса гла ше ни. То су две раз ли чи те при че. До ла зи до то га 
да се ти про бле ми „ре ша ва ју“ та ко што нам се „под ме-
ће“ од го вор ност, уме сто да се за јед нич ки на ла зи ре ше-
ње. Тре ба да ка же мо ко ли ко сред ста ва има мо у здрав-
стве ном си сте му, ви ди мо шта су при о ри те ти – да ли је 
то при мар на за шти та где се са нај ма њим ула га њем до-
би ја нај ве ћи бе не фит, пре вен ци ја не за ра зних бо ле сти, 
ра но от кри ва ње ма лиг них обо ље ња. Ако тре ба и да уве-
де мо не ку вр сту до пун ског оси гу ра ња за оне љу де ко-
ји мо гу да пла те, али си стем мо ра да се одр жи – ка те-
го ри чан је др Ар сић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, по зна то је да основ ни па кет 
услу га ни је ускла ђен са фи нан сиј ским пла ном и ту до-
ла зи до нај ве ћег бро ја про бле ма. 

– Што пре тре ба да кре не мо у ре фор му фи на ни сиј-
ког си сте ма да би смо мо гли да уве де мо кон ку рен ци-
ју у при мар ној за шти ти. Тај за кон о одва ја њу до мо ва 
здра вља је са мо ло ша за ме на за су штин ску ре фор му 
при мар не здрав стве не за шти те, уме сто да што пре уђе 
у про цес из јед на ча ва ња при ват не и др жав не прак се 
и њи хо вог уго ва ра ња код фон да и, мо жда, отво ри ти 
мо гућ ност за још јед ног кон ку рен та у оси гу ра њу. Иза-
бра ним ле ка ром, уво ђе њем ка пи та ци је у при мар ној 
за шти ти и уво ђе њем ДРГ пла ћа ња на се кун дар ном и 
тер ци јар ном ни воу – уво ди се кон ку рен ци ја из ме ђу ле-

ка ра и уста но ва. Да ли ће мо би ти бо га ти ји? Ве ро ват но 
да не ће мо. Има ће мо уре ђе ни ји си стем, бо љу кон тро лу, 
ве ћу мо ти ва ци ју, за то што ће но вац пра ти ти па ци јен та. 
Има мо ми свој „про из вод“, ни смо на „ја сла ма“ др жа ве. 
Ми про да је мо услу ге – ка же др Ар сић.

Он из ра жа ва уве ре ње да ће „ехо“ са ове Кон фе рен ци је 
да оде до др жав них пред став ни ка, ми ни стар ства здра-
вља и Вла де. 

– Оп ти ми ста сам. Док је про фе со ра Де ли ћа, Та ње Ра-
до са вље вић, и јед ног бро ја ди рек то ра ко ји има ју хра-
бро сти да иду у су срет про бле ми ма – има и на де- ка-
же др Ар сић. //

ЛКС ПО СТА ЈЕ ГЛАВ НИ 
СТУБ ЗДРАВ СТВА

Тре ба ло је ра ни је ор га ни зо ва ти мно го ви ше ова квих ску
по ва, али је до бро да има мо про фе си о нал ну ин сти ту ци
ју као што је ЛКС. Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре је
дан су од до ка за да Ко мо ра по ста је глав ни стуб у си сте му 
здрав ства. Ода бра не те ме су „по го ди ле ме ту“, пот пу но су 
аде кват не си ту а ци ји у ко јој се здрав стве ни си стем на ла
зи. Пре да ва ња су би ла ве о ма ква ли тет на. Про фе сор Дра
ган Де лић, пред сед ник Здрав стве ног са ве та, са др жај но и 
си сте ма тич но из нео је све оно што ми у прак си осе ћа мо. 
И пре да ва ње ди рек тор ке ЛКС др Та ње Ра до са вље вић по
го ди ло је су шти ну про бле ма ти ке. Зна чај но је што се по ве
зу је мо са ко ле га ма из ди ја спо ре, а ва жно је што се, одр жа
ва њем у пет гра до ва, кон фе рен ци ја при бли жи ла љу ди ма 
из прак се – уве рен је др Дра ган Ар сић.

ДР ДРА ГАН АР СИћ, ДИ РЕК ТОР Зц СТУ ДЕ НИ цА У КРА ЉЕ ВУ

ПО ТРЕБ НО ЈЕ ПАРТ НЕР СТВО 
СВИх СТУ БО ВА ЗДРАВ СТВА
// „ЕхО“ СА ОВЕ КОН фЕ РЕН цИ ЈЕ ТРЕ БА ДА ОДЕ ДО ДР ЖАВ НИх 
ПРЕД СТАВ НИ КА, МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА И ВЛА ДЕ //

>>> За кон о одва ја њу до мо ва здра вља 
са мо је ло ша за ме на за су штин ску ре фор му 
при мар не здрав стве не за шти те, уме сто да се 
што пре уђе у про цес из јед на ча ва ња 
при ват не и др жав не прак се и њи хо вог 
уго ва ра ња код Фон дае <<<

Здрав стве ни цен тар „Сту де ни ца”
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ПРОф. ДР ПЕ РИ ША 
СИ МО НО ВИћ 

Ле ка ри УЧе 
То ком Це Ле 
ка ри је ре

Ср би ја већ го ди на ма ра ди на 
ус по ста вља њу мо сто ва са рад ње 
из ме ђу ди ја спо ре и ма ти це. Јед-
на од та квих спо на је и овај ви-
ше днев ни скуп, на ко ме ће по-
ред раз ме не ис ку ста ва ле ка ри 

из ди ја спо ре мо ћи да ка жу шта нај ви ше за ме ра ју у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, као и да су ге ри шу шта 
да се про ме ни. Кон фе рен ци ја Да ни срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре до бра је при ли ка да се ус по ста ви са рад-
ња ме ђу ле ка ри ма, али и да се на ста ви са ме ди цин-
ском еду ка ци јом, јер ле ка ри то ком це ле ка ри је ре уче 
и еду ку ју се – сма тра проф. др Пе ри ша Си мо но вић, др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра вља.

ДР МИР ЈА НА 
АН ДРЕ ЈЕ ВИћ-КРИ 

Део Док Тор ске 
Тра Ди Ци је

Ова кон фе рен ци ја по ста је део 
на ше док тор ске тра ди ци је и сви-
ма ко ји су то ме до при не ли се 
за хва љу јем. Ра ду је ме што су се 
на шем по зи ву ода зва ли и еми-
нент ни струч ња ци из зе мље и 
ино стран ства, ко ји ће кроз сво-

ја пре да ва ња при ка за ти ак ту ел не трен до ве и са вре ме-
не ста во ве у обла сти на ше стру ке и до при не ти уве ћа-
њу на ших зна ња и при ја тељ ства – сма тра др Мир ја на 
Ан дре је вић-Кри из Не мач ке.

ДР ГОР ДА НА ДАМ ЊА НО ВИћ, 
СПЕ цИ ЈА ЛИ СТА ЗДРАВ СТВЕ НОГ МЕ НАЏ МЕН ТА, 
ПР МЕ НА ЏЕР ДЗ КРА ГУ ЈЕ ВАц 

Пре Да Ва Чи Да Ли 
сВој мак си мУм

Из у зет но сам при јат но из не на ђе на ор га ни за ци јом, те-
ма ма и пре да ва чи ма на Кон фе рен ци ји. Искре но, оче ки-
ва ла сам и ми ни стра здра вља, проф. др Зо ра на Стан ко ви-
ћа, и ди рек то ра Рф ЗО, проф. др Алек сан дра Вук са но ви ћа, 
али ни сам раз о ча ра на јер су оста ли пре да ва чи да ли свој 
мак си мум. Оду ше вље на сам пре да ва њем проф. др Дра-
га на Де ли ћа, пред сед ни ка Здрав стве ног са ве та Ср би је, 
као и пре да ва њем др Та тја не Ра до са вље вић, ди рек тор ке 
ЛКС. Но сим по зи тив не ути ске са пре да ва ња пред став ни-
ка из Рф ЗО. Те ме су би ле ак ту ел не, с об зи ром на то да се 
на ше здрав ство на ла зи у про це су тран зи ци је. Тран зи ци-
ја је бо лан и ду го тра јан про цес ко ји се де сет го ди на од-

ви ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а ис ку ства у то ме 
и ак це нат ко ји се ста вља на при мар ну здрав стве ну за-
шти ту још ни су до шли до из ра жа ја. Око 80 од сто па ци-
је на та тре ба да бу де збри ну то на при мар ном ни воу, а да 
би до то га до шло, по треб но је по ста ви ти стан дар де ко-
ји се ти чу ка дро ва, опре мље но сти, еду ка ци је здрав стве-
них рад ни ка и фи нан сиј ских ре сур са ко ји су још увек 
не до вољ ни. Ком пле тан си стем здрав стве не за шти те не 
мо же се уна пре ђи ва ти и не мо же се оче ки ва ти ква ли-
тет уко ли ко га не ис пра те ало ка ци ја фи нан сиј ских ре-
сур са и бо ља по др шка Вла де и бу џе та за по себ но угро-
же не ка те го ри је ста нов ни штва – 1.250.000 љу ди ко ји су 
без здрав стве ног оси гу ра ња. 

Да ли сте упо зна ти са чи ње ни цом да је еду ка ци ја 
ко ју ко мо ра ор га ни зу је, у окви ру ове кон фе рен ци је, 
бес плат на за чла но ве ко мо ре, а да по сто је и дру ги 
про гра ми ко ји су акре ди то ва ни или ће тек би ти?
Сва ка еду ка ци ја ко ја је бес плат на, по го то во еду ка ци-

ја ко ја је ова квог ква ли те та из у зет но је зна чај на. Про-
блем је да здрав стве не уста но ве обез бе де ми ни мум пет 
сло бод них да на за сво је за по сле не, ка ко би обез бе ди ли 
по 24 по е на ко ли ко је на го ди шњем ни воу нео п ход но 
за ре ли цен ци ра ње. По је ди не уста но ве су из соп стве ног 
ка дра и соп стве ним сна га ма акре ди то ва ле и сер ти фи-
ко ва ле пре да ва ња, ме ђу тим, то су пре да ва ња ин тер ног 
ка рак те ра та ко да су кон гре си, бес плат ни, ко ји до но се 
екс тер не по е не, а при то ме и на у че ја ко пу но ства ри, 
из у зет но зна чај ни за све ле ка ре.

Го то во сва пре да ва ња би ла су и но ва и до бра, у сва ком 
пре да ва њу би ло је са зна ње ко је је ја ко ва жно за ква ли-
тет и за рад, по го то во за еста бли шмент, те ма ко ја је пр-
вен стве но би ла на ме ње на ру ко вод стви ма, ме на џе ри ма, 

еко но ми сти ма, фи нан си је ри ма. 
чу ли смо раз не ко мен та ре да по-
је ди не здрав стве не уста но ве ни-
су на истом ни воу и да тран зи-
ци ја не по чи ње са истог ни воа. 
Али, ако ме наџ мент ко ји је у то-
ку прет ход ног пе ри о да учи нио 
до ста соп стве ним сна га ма, пре-
ко до на ци ја, са рад њом са ло кал-
ном са мо у пра вом, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, то је ква ли тет 
те здрав стве не уста но ве. Мо ра се 
не што ме ња ти у соп стве ном на-
чи ну ру ко во ђе ња, мо ти ва ци јом, 
под сти ца њем, гле да њем учин-

ка, на тај на чин се по ди же и ква ли тет и уста но ви мо-
же се обез бе ди ти бо ља опре ма и бо ља старт на по зи ци ја 
за тран зи ци ју. Не мо же мо че ка ти да не ко дру ги до но си 
стан дар де и да нам ло кал не са мо у пра ве и еду ку ју ка дар. 
Ако же ли мо ква ли тет, мо ра мо не што са ми учи ни ти.

ДР СУ ЗА НА ЖУ ГИћ, СПЕ цИ ЈА ЛИ СТА 
МЕ ДИ цИ НЕ РА ДА, ДИ РЕК ТОР КА ДЗ ЛА ПО ВО

Ши рок Ди ја Па ЗоН Те ма

Те ме су ве о ма до бро ода бра не, пре да ва чи су ра зно вр-
сни, би ло је пу но ре ал них про бле ма и пи та ња са ко ји ма 
се че сто сре ће мо. За до вољ ни смо ди ја па зо ном те ма ко је 
су об у хва ће не. До ста је би ло ин те ре сант но пи та ње ка пи-
та ци је. Ле кар ска гре шка је не што са свим но во и не што 

о коН Фе реН Ци ји >>>>>>>>>>>>>>
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што нас до ста пла ши и збу њу-
је. То је је дан но ви од нос пре ма 
ме ди ци ни, парт нер ски од нос са 
ко јим се до са да ни смо сре та-
ли. На чин фи нан си ра ња нас ја-
ко ин те ре су је. Ја ко су за ни мљи ва 
ис ку ства ко ле га из ди ја спо ре од 
ко јих смо чу ли ка ко је у дру гим 
зе мља ма, увек се прав да мо ка ко 
је ово Ср би ја, Бал кан, и да та ко 
мо ра, али се не ке ства ри де ша-
ва ју и на дру гим ме сти ма. Ко мо-
ра би мо гла да иза бе ре од ре ђе не 
те ме ко је би се по на вља ле ви ше 

пу та са ве ћим бро јем пре да ва ча, та ко да ве ли ки број ле-
ка ра чу је. Ти ме би не ке ства ри у пра ски мо гле мно го бр-
же да се ура де. Тре ба иза бра ти те ме за ко је је ва жно да 
их чу је што ви ше ле ка ра. Има пу но еду ка ци ја за ко ји-
ма љу ди по сег ну ка ко би при ку пи ли од ре ђе ни број бо-
до ва и на кон то га ви ше не иду на еду ка ци је.

ДР БО ЈА НА ЈО ВО ВИћ- 
-ДА ГО ВИћ, СПЕ цИ ЈА ЛИ СТА 
ДЕР МА ТО ВЕ НЕ РО ЛО ГИ ЈЕ, 
Кц КРА ГУ ЈЕ ВАц

По Но Ви Ти 
За Ни мЉи Ве 
еДУ ка Ци је

Дра го ми је да Ко мо ра успе-
ва да се укљу чи у кон ти ну и ра-
ну еду ка ци ју ле ка ра. че сто смо 
у си ту а ци ји да се би не мо же мо 

да при у шти мо оно што би смо же ле ли. С дру ге стра не, 
имам пред лог да, ако Ко мо ра то мо же, по на вља еду ка-
ци је ко је су ин те ре сант не за мно ге ко ле ге, од но сно, да 
се про ду жи рок ва же ња акре ди та ци је за по је ди не кур-
се ве ка ко би ле ка ри би ли у мо гућ но сти да по се те пре-
да ва ња ко ја их за ни ма ју. 

ме ди ко ле гал не те ме су но ви на за ле ка ре, сма тра те 
ли да пред ста вља ју при о ри тет у еду ка ци ји ле ка ра?
С об зи ром на но ве трен до ве у кон так ту са па ци јен-

том, у по ве ћа њу па ци јен то вих пра ва, нео п ход но је да 
бу де мо упо зна ти са тим прав ним аспек ти ма и да јед-
но став но и ми се би на ђе мо сво ја пра ва ка ко би од нос 
био ко рек тан. За хва љу је мо се на ова ко ле по ор га ни зо-
ва ном ску пу и на свим те ма ма ко је смо чу ли на јед ном 
за и ста отво ре ном раз го во ру ко ле га, та ко да је би ло за-
до вољ ство при су ство ва ти кон фе рен ци ји.

ДР ДУ ШАН ТРИ фУ НО ВИћ, 
СПЕ цИ ЈА ЛИ ЗАНТ ОР ТО ПЕ ДИ ЈЕ И хИ РУР ГИ ЈЕ, 
хАМ БУРГ, НЕ МАч КА

До бра ор Га Ни За Ци ја, 
За Ни мЉи Ва Пре Да Ва Ња

Већ ка да се про чи та про грам, мо же се ви де ти да је ор-
га ни за ци ја мно го бо ља не го што је би ла про шле го ди не. 

По кри ве на су ра зна по ља: хи рур-
ги ја, пат по ло ги ја, оф тал мо ло ги-
ја, ин тер на ме ди ци на. Сва ко се 
мо же опре де ли ти пре ма ин те ре-
со ва њи ма и гра ду, да ли је то Вр-
њач ка Ба ња, Бе о град, Но ви Сад. 
Све је ве о ма до бро ор га ни зо ва-
но и до па да ми се. Пре да ва ње о 
мир ко хи рур ги ји на ВМА је оно 
што је за ме не лич но ин те ре-
сант но, а ве ро ват но ћу по се ти ти 
и пре да ва ња па то ло га. Ми слим 
да хо ћу, с об зи ром на то да има 
до ста пре да ва ча из ино стран-
ства, вр хун ских ле ка ра.

ДР ДЕ ЈАН ћЕ СА РЕ ВИћ, 
СПЕ цИ ЈА ЛИ СТА ОП ШТЕ хИ РУР ГИ ЈЕ, 
ЗДРАВ СТВЕ НИ цЕН ТАР ВА ЉЕ ВО

кре а ТиВ На и По Зи ТиВ На 
ак ТиВ НосТ ко мо ре

Ве о ма је ин те ре сан тан по вод, 
ин те ре сант не су те ме. Кон крет-
но ме је нај ви ше за ни ма ла те-
ма ле кар ске гре шке, ве за но за 
по сло ве хи рур га тра у ма то ло га 
и ве шта ка.

Сма трам да је та ква ак тив ност 
Ко мо ре вр ло кре а тив на, ин спи-
ра тив на и по зи тив на. Ти ме је 
Ко мо ра у јед ном ис пу ни ла оче-
ки ва ња ле ка ра. Из Ва ље ва је ор-
га ни зо ван бес пла тан ауто бу ски 
пре воз за чла но ве Ле кар ске ко-
мо ре за уче шће на овој Кон фе-

рен ци ји. На жа лост, од зив ни је био ве ли ки, али га ји мо 
на де да ће се сле де ћи пут ода зва ти ви ше ко ле га.

ДР ВЕ СНА ВУ чИћ, ПЛА СТИч НИ хИ РУРГ, 
ВЛА СНИК ПРИ ВАТ НЕ ОР ДИ НА цИ ЈЕ 
У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

Про Ши ри Ва Ње Ви Ди ка

На кон грес сам до шла ра ди про ши ри ва ња ви ди ка, 
да ви дим ку да иде ме ди ци на у Ср би ји. Мо ји ути сци 
су ве о ма по зи тив ни. Мно го је по зи тив них стре мље-
ња и жур ним „ко ра ци ма од се дам ми ља“ ко ра ча мо у 
Европ ску уни ју. За ко ни бло ки ра ју са рад њу при ват ног 
са др жав ним сек то ром. Ми мно го хо ће мо и то је до-
бро, али ми слим да то те шко љу ди мо гу да при хва те 
и отуд има мо не ке коч ни це, по чев од ста рог си сте ма, 
пре ко но вих за ко на. Кур сом о мо гућ но сти ма здрав-
стве ног ту ри зма сам оду ше вље на, јер сам чу ла мно-
го ин фор ма ци ја. Ми слим да је здрав стве ни ту ри зам 
бу дућ ност и осно ва за при хо де јед не зе мље, а ту тре-
ба да се до ста по ра ди на за кон ској ре гу ла ти ви. Здрав-
ство, за јед но са здрав стве ним ту ри змом, за и ста је сте 
„пун по го дак“.
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ПРОф. ДР БРА НИ СЛА ВА 
ДЕ ДО ВИћ-БЈЕ ЛА ЈАц, 
ИН СТИ ТУТ ЗА 
НЕО НА ТО ЛО ГИ ЈУ

Ва ЖаН скУП 
За Ле ка ре

Да ни срп ске ме ди цин ске ди-
ја спо ре пред ста вља ју ве о ма зна-
ча јан скуп. Има ли смо при ли-
ке да чу је мо о но вим прав ци ма 
фи нан си ра ња, но вим ме ра ма 
са ци љем да на ше здрав стве не 

уста но ве и на ше здрав ство бу де до ступ но сви ма, а та-
ко ђе и ка ко ће се убу ду ће вред но ва ти рад на се кун дар-
ном и тер ци јар ном ни воу. За ни мљи во пре да ва ње одр-
жао је про фе сор Зајц, ко ји нас је ин фор ми сао ка ко се 
ра ди у Не мач кој. 

ДР БИЉАНА СТА НОЈ ЛО ВИћ-ЂОР ЂЕ ВИћ, 
ЗДРАВ СТВЕ НИ цЕН ТАР чА чАК

Пре Да Ва Чи ма 
сВа ка По ХВа Ла

По но сна сам што сам уче ство ва ла на ова ко ве ли ком 
и зна чај ном ску пу ко ји је јед на из у зет но ва жна спо на 
из ме ђу нас и на ших це ње них ко ле га ко ји ра де исти по-
сао, као и ми, са мо не где ван гра ни ца на ше до мо ви не. 
Ле по је ре као наш др Јан ко вић из хам бур га, ба ви мо се 

из у зет но зна чај ним за ни ма њем, ко је но си та ко ве ли ку 
од го вор ност ко ја нас во ди ка истом ци љу, стал ном уна-
пре ђе њу ква ли те та жи во та на ших па ци је на та. Одр за-
ва ње кон фе рен ци је у Вр њач кој Ба њи и у дру гим ме сти-
ма по мо гло је да што ве ћи број нас бу де мо уче сни ци и 
да чу је мо до ста то га што нам ко ри сти у сва ко днев ном 
ра ду и ње го вом уна пре ђе њу. Курс ур гент не ме ди ци не 
је увек од зна ча ја и раз ме на ис ку ста ва са ко ле га ма из 
ино стран ства нам пу но зна чи. Ор га ни за то ри ма ску па 
и пре да ва чи ма сва ка по хва ла.

ДР ДРА ГАН КИ ТА НО ВИћ, 
ЗДРАВ СТВЕ НИ цЕН ТАР 
СУР ДУ ЛИ цА

кВа Ли ТеТ На 
Пре Да Ва Ња

Ни кад до са да ни смо има ли 
при ли ку да уго сти мо то ли ко ве-
ли ки број уче сни ка не ког ме ди-
цин ског ску па. Не ма мо ни са лу 
за кон гре се. По че ли смо курс у 
ма лој са ли са 150 љу ди, а за вр-
ши ли у спорт ској ха ли! Сна ла-

зи ли смо се ка ко смо зна ли и уме ли, али смо ус пе ли 
да уго сти мо све за ин те ре со ва не ле ка ре. Пре да ва ња су 
би ла ве о ма ква ли тет на, а од лич на је иде ја да се кроз 
фор му ди ја ло га раз ме не ста во ви. До шли смо ле ка ри-
ма „на но ге“, а сјај но је што смо се по ве за ли са љу ди ма 
ван гра ни ца. Иде ја ди ја спо ре је до бра, а кур се ви би ли 
ква ли тет ни и до бро по се ће ни. //
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Т
ро днев на Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре 2011“, на ко јој је уче ство ва ло ви ше 
од 4.000 ле ка ра, за вр ше на је 15. ок то бра све ча-
ном ака де ми јом у Кар ло вач кој гим на зи ји. Том 

при ли ком ука за но је на зна чај раз ме не ис ку ста ва из ме-
ђу ле ка ра у зе мљи и ди ја спо ри. У окви ру све ча не ака-
де ми је одр жа на су крат ка пре да ва ња: и крат ка пре да-
ва ња о ве ли ка ни ма срп ске на у ке и кул ту ре - жи во ту и 
де лу вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Пе тру Пе тро-
ви ћу Ње го шу „Ње го шев ху ма ни зам“, као и Ла зи Ла за-
ре ви ћу, док то ру и пи сцу, „Ср бин у Евро пи и Евро пља-
нин у Ср би ји“. Пре ми јер но је при ка зан крат ко ме тра жни 
филм „Лек за ду шу“, а до ма ћи ни Кон фе рен ци је и го-
сти на ста ви ли су дру же ње на све ча ном руч ку у ре сто-
ра ну „Ду нав“.

Ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, др Та тја на Ра до-
са вље вић, ис та кла је да је циљ да оку пља ње ле ка ра по-

ста не тра ди ци о нал но, као и да се на ред не го ди не та ква 
кон фе рен ци ја одр жи у бар 20 гра до ва Ср би је. 

Проф. др Ми ха ел Под ви нец, члан на уч ног од бо ра 
Кон фе рен ци је оце нио је за да је одр жа ва ње ску па ве-
ли ки ис ко рак у по гле ду са рад ње ле ка ра, до дав ши да је 
ква ли тет на еду ка ци ја нео п ход на за њи хов рад. „Ве ли ки 
број ко ле га из ди ја спо ре је при хва тио иде ју да се оку-
пи и ми слим да ће ова ква вр ста са рад ње по ста ти још 
ин тен зив ни ја“, на гла сио је Под ви нец. 

Осим Ле кар ске ко мо ре, у ор га ни за ци ји струч не кон-
фе рен ци је уче ство ва ло је и Дру штво срп ских ле ка ра и 
сто ма то ло га из Не мач ке, а по кро ви те љи кон фе рен ци је 
су Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре, Ми ни стар ство здра-
вља и При вред на ко мо ра Ср би је.

Кон фе рен ци ја „Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2011“ одр жа на је под ду хов ним по кро ви тељ ством Срп-
ске пра во слав не цр кве и уз ду хов но по кро ви тељ ство 
Па три јар ха срп ског Ири не ја. //

Све ча ном ака де ми јом 
у Kар ло вач кој гим на зи ји 
за вр ше ни „Да ни срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре“

Публика у свечаној сали Карловачке гимназије

Са водичем кроз Сремске Карловце Заједнички ручак пре растанка са гостима
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О
вог ме се ца днев не но ви не и дру ги ме ди ји под-
се ћа ли су нас на пре сти жно свет ско при зна ње 
Но бе ло ву на гра ду, ко ја се сва ке го ди не уру чу је 
нај и стак ну ти јим ства ра о ци ма, на уч ни ци ма и 

ис тра жи ва чи ма из це лог све та, бор ци ма за људ ска пра-
ва и бор ци ма за мир ме ђу љу ди ма у све ту.

Мно ги од нас би у тре ну зна ли да од го во ре да је Но-
бе ло ва на гра да уста но вље на 1901, да се сва ке го ди не у 
Сток хол му по уста ље ном це ре мо ни ја лу на гра де уру-
чу ју и да се одр жа ва гла му ро зна све ча ност у част до-
бит ни ка на гра де.

Не ко од нас би се се тио да је про чи тао не где да су 
до са да 776 му шка ра ца и 41 же на до бит ни ци на гра де, 
не ко је мо жда за пам тио да до са-
да 817 по је ди нац и 23 ор га ни за ци је 
мо гу са по но сом да ка жу да су но-
си о ци тог нај по жељ ни јег при зна ња 
на све ту. Са ве ли ким жа ље њем бих 
са да ре кла да је са мо ма лом бро ју 
љу ди по зна то да има мо су на род ни-
ка Ср би на - су но си о ца Но бе ло ве на-
гра де за мир.

Да, др Вла дан Ра до ман је су вла-
сник Но бе ло ве на гра де за мир ко ју 
је ње го ва ху ма ни тар на ор га ни за ци-
ја „Ле ка ри без гра ни ца“ до би ла по-
чет ком 1999. го ди не.

Анестезиолог и визионар

Др Вла дан из у зет на је лич ност са 
нео бич ном и обим ном би о гра фи-
јом. Ро ђен је 1936. го ди не у Но вом 
Са ду у учи тељ ској по ро ди ци. Ка ко 
су у то вре ме учи те љи че сто по ука зу би ли пре ме шта-
ни по чи та вој зе мљи, за Ус крс 1944. бо ра ви ли су у Бе о-
гра ду, где су пре жи ве ли бом бар до ва ње и по но во оти-
сли у Вој во ђан ско се ло где су ње го ви ро ди те љи ра ни је, 
пре ра та слу жбо ва ли. У Бе о гра ду је по ха ђао и за вр шио 
тре ћу му шку гим на зи ју. Сту ди је ме ди ци не за вр шио је 
1961. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ни-
је имао сре ћу да до би је спе ци ја ли за ци ју у сво јој зе-
мљи и оти шао је у Па риз. Ди пло му из на ше зе мље му, 
та да за то за ду же на, фран цу ска ле кар ска ко мо ра ни-
је при зна ла. Да би мо гао да се из др жа ва и сту ди ра за-
по слио се и упо ре до, по но во, упи сао сту ди је ме ди ци-
не. За вр шио је сту ди је, а по том и спе ци ја ли за ци ју из 
ане сте зи о ло ги је.

За по чео је ка ри је ру ле ка ра у глав ном гра ду фран цу-
ске (на ста вио ка сни је у Ни ци), али гро зна и ту жна зби-
ва ња у Ни ге ри ји 1969. го ди не згра ну ла су га као чо ве-
ка и до дат но мо ти ви са ла као ле ка ра да ис про ба сво ју 
хра брост као ле кар у зе мљи за хва ће ној свим рат ним 
стра хо та ма.

Др Вла дан Ра до ман и ње го вих 12 ко ле га за не се ња-
ка, ви зи о на ра,  на чи ни ли су пи о нир ски по ду хват и за-
јед нич ки осно ва ли ор га ни за ци ју „Ле ка ри без гра ни-
ца“ 1970. го ди не и по том сви за јед но за по чи њу сво ју 
ху ма ни тар ну ми си ју. Од ла зи ли су где год су сма тра-
ли да су по треб ни.

Оти сао је у Ни ге ри ју, Би ја фру, за тим, по сле ра зор ног 

зе мљо тре са 1971. го ди не, у Пе ру. Вра ћао се у фран цу ску, 
за сно вао по ро ди цу и по но во во ђен сво јом же љом да 
збри ња ва из не мо гле и уне сре ће не оти шао је на Да ле-
ки ис ток, где уз јед но Ма лај ско остр во уси дра ва ју брод 
– им про ви зо ва ну бол ни цу и по ма жу уне сре ће ним, од 
опе ко ти на уна ка же ним љу ди ма из Ви јет на ма. У то вре-
ме је имао већ че тво ро де це. Су пру га и де ца ни су се 
про ти ви ли да до ве де у сво ју по ро ди цу но вог чла на, опе-
ко ти на ма из об ли че но де те из Ви јет на ма. Усре ћи ли су 
га то плим до мом. По сле не ко ли ко го ди на ус пе ла је по-
тра га за пре жи ве лим ро ђа ци ма и де чак Денг од ла зи 
код свог бра та у Аустра ли ју.

По по врат ку са бро да бол ни це у Ки не ском мо ру са 
истим дру го ви ма „ве те ра ни ма“ из Би ја фре осни ва још 

ДР ВЛА ДАН РА ДО МАН, СУ НО СИ ЛАц НО БЕ ЛО ВЕ НА ГРА ДЕ ЗА МИР

ЛЕ КАР СА СР цЕМ 
БЕЗ ГРА НИ цА
// НО СИ ЛАц фРАН цУ СКОГ ОР ДЕ НА ЗА ЗА СЛУ ГЕ ЗА НА РОД, ЗЛАТ НЕ МЕ ДА ЉЕ 
фРАН цУ СКОГ цР ВЕ НОГ КР СТА И ВИ ШЕ фРАН цУ СКИх НА ГРА ДА ЗА КЊИ ЖЕВ НОСТ, 
ДОК ЈЕ ЖИ ВЕО У ДИ ЈА СПО РИ ДО БИО НО БЕ ЛО ВУ НА ГРА ДУ ЗА МИР //

>>> За јед но са 12 ко ле га, ви зи о на ра, 
др ра до ман је 1970. осно вао 
ор га ни за ци ју „Ле ка ри без гра ни ца“, 
ко ја је 1999. до би ла Но бе ло ву 
на гра ду за мир, не по сред но 
пре бо мбар до ва ња ју го сла ви је. 
раз о ча рао се ка да је ди рек ци ја 
те ор га ни за ци је исте го ди не из 
сво јих ре до ва ис кљу чи ла грч ке 
ле ка ре због то га што су за вре ме 
бом бар до ва ња до но си ли ле ко ве 
на ко со во и ме то хи ју, уве рен да је 
та асо ци ја ци ја из не ве ри ла сво је 
ду го го ди шње прин ци пе <<<Др Вла дан Ра до ман
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јед ну ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју „Ле ка ри све та“. Сле дио 
је ху ма ни тар ни рад у Ни ка ра гви и Па ки ста ну.

Иако ху ма ни ста и по жр тво ван ле кар, до спе вао је у 
нео че ки ва не, без из ла зне си ту а ци је, ка кве мо гу са мо 
да се де се у по ли тич ки не ста бил ним рат ним окол но-
сти ма и бом бар до ва њи ма. Оста јао је без до ку ме на та, 
скри вао се, би вао хап шен и уз му ке до ка зи вао сво ју ху-
ма ност и свој иден ти тет.

фран цу ска вла да од ли ко ва ла је 1970. др Вла да на Ра-
до ма на Ор де ном за слу га за на род, уру че на му је и Злат-
на ме да ља фран цу ског цр ве ног кр ста, а има и чин офи-
ци ра пе ру ан ског ре да хи по ли то уна но.

Лекар оштрог пера

Осим ху ма но шћу, др Вла дан је на да рен и спо соб но-
шћу да ле по пи ше. На пи сао је ве ли ки број ро ма на, од 
че га је 11 об ја вље но у фран цу ској. До био је не ко ли ко 
књи жев них на гра да и при зна ња, а го ди не 1984. уру че-
на му је књи жев на на гра да SAINT BEUVE и на гра да BI
GUET Фран цу ске ака де ми је за, на срп ски још не пре ве
ден, ро ман LE RAVIN, при чу о не ка да шњој „Ми ти ће вој 
ру пи“ на Сла ви ји. Ње гов ро ман „Ле де ни сви тац“ дра ма-
ти зо ван је и из во ђен 2005. го ди не у по зо ри шту Ма дле-
ни а нум у Зе му ну. Од 2006. до 2009. об ја вље но је де се-
так ње го вих при по ве да ка у на шим днев ним но ви на ма 
(По ли ти ка и Ве чер ње но во сти). На ово го ди шњем Ок то-
бар ском сај му књи га у Бе о гра ду про мо ви са на је ње го-
ва нај но ви ја књи га при по ве да ка „Пред ве чер је“, пр ва 
ко ју је пи сао на срп ском је зи ку.

Одан свом ле кар ском по зи ву, чо век ве ли ког ср ца, ис-
пу њен до бро том, по жр тво ва но шћу и љу ба вљу пре ма 
чо ве ку, ни је мо гао да ве ру је шта је за де си ло Ср би ју по-
чет ком 1999, не по сред но по уру че њу Но бе ло ве на гра де 
ње го вој ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји „Ле ка ри без гра-
ни ца“. Ње гов ду го го ди шњи при ја тељ, су о сни вач ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је „Ле ка ри без гра ни ца“ и „Ле ка ри 
све та“ и са бо рац на мно гим „бој ним по љи ма“ на опе-
ра ци о ним сто ло ви ма ши ром све та ис ту пио је јав но по-
др жа ва ју ћи и одо бра ва ју ћи бом бар до ва ње Ср би је. Ту је 
ду го го ди шњем при ја тељ ству до шао крај. Др Вла дан је 
у вре ме на па да на на шу зе мљу јав но про звао свог до-
та да шњег при ја те ља, на пи сао отво ре но пи смо свом са-
бор цу, са ко јим је го ди на ма олак ша вао пат ње уне сре-
ће ни ма, ре кав ши му да не мо же да га пре по зна у но вој 
уло зи. Пи смо овом, са да ви со ком функ ци о не ру у вла-
ди фран цу ске, пи смо пу но пре ко ра, за вр шио је ре чи ма 
да је ис пи са на по след ња стра ни ца књи ге њи хо вог при-
ја тељ ства. Пре не ко ли ко го ди на, ка да је ње гов бив ши 
при ја тељ био у зва нич ној, др жав ној по се ти у Бе о гра ду, 
од био му је зах тев да се срет ну. На са мом по чет ку рат-
них су ко ба у на шој зе мљи ме ђу пр ви ма је по се тио Бо-
ро во се ло и по ма гао, а за вре ме санк ци ја је у ви се на-
вра та слао и до но сио по моћ цр ве ном кр сту Ср би је.

Раз о ча рао се у при ја те ља, а раз о ча рао се и у са му ор-
га ни за ци ју. Он сма тра да је та иста ор га ни за ци ја из не-
ве ри ла сво је ду го го ди шње прин ци пе, ка да је ди рек ци-
ја те ор га ни за ци је у го ди ни ка да је при ми ла Но бе ло ву 
на гра ду ис кљу чи ла из ор га ни за ци је грч ке ле ка ре због 
то га што су за вре ме бом бар до ва ња до но си ли ле ко ве 
на Ко со во и Ме то хи ју де ле ћи их сви ма ко ји ма су би ли 
по треб ни, без об зи ра на на ци о нал ност.

Др Вла дан Ра до ман пен зи о нер ске да не про во ди у 
свом во ље ном Бе о гра ду. Ра ни је је че шће оби ла зио сво-
је пе то ро де це, ко ји су оста ли да жи ве и ра де у фран-
цу ској. Са да де ца, ко ја пу то ва ња лак ше под но се, по се-
ћу ју оца.

Ка да му не ко по ме не да је до бар чо век, он са мо од мах не 
ру ком и ка же да то да нас баш и ни је не ка пре по ру ка. 

 Прим. др На да Ра дан-Ми ло ван чев

Млади др Радоман прима златну медаљу 
француског Црвеног крста

„Кожна” униформа у операционој сали

Изнемоглима помагао не штедећи себе
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Л
е кар ска ко мо ра Ср би је успе шно спро во ди иде-
ју о ус по ста вља њу ре ги стра ле ка ра ра су тих по 
све ту. На дај мо се да ће и дру ге стру ке, пре ко 
сво јих удру же ња, ус пе ти да сле де наш при мер 

и да се по ве жу са сво јим ко ле га ма у ди ја спо ри. Ве ли ки 
број на ших зе мља ка на уч ни ка, ис тра зи ва ча и струч ња-
ка дру гих про фе си ја у ди ја спо ри ра ди, ба ве ћи се сво јом 

про фе си јом, и у ко рист ме ди ци не у це ло сти. Тра га ју ћи 
пре ко ин тер не та за не ким по да ци ма ве за ним за област 
ме ди ци не ко јом се ја ба вим, на и ђох у јед ном на уч но и-
стра зи вач ком ти му у Кем бри џу на име ко је, без сум ње, 
во ди по ре кло из Ср би је. Ка ко је у пи та њу ис тра жи ва-
ње и раз вој оп тич ких и дру гих тех но ло ги ја за при ме-
не у ме ди ци ни и ино ва ци ји, ко ју тај тим пре вас ход но 

НА ШИ НА Уч НИ цИ У ДИ ЈА СПО РИ: МИ ЛОШ КО МАР чЕ ВИћ, КЕМ БРИЏ

ИН ЖЕ ЊЕР У ТИ МУ 
ИНО ВА ТО РА ЗА 
МЕ ДИ цИ НУ
// ИНО ВА ТИВ НИМ РЕ ШЕ ЊЕМ ЗА 3Д ВИ ЗУ А ЛИ ЗА цИ ЈУ, ИС ТРА ЖИ ВАч КИ ТИМ 
ПРЕ СТИ ЖНОГ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА, чИ ЈИ ЈЕ чЛАН И НАШ МИ ЛОШ, ОМО ГУ ћИО 
ЛАК ШУ И ЕфИ КА СНИ ЈУ ДИ ЈАГ НО СТИ КУ, ПЛА НИ РА ЊЕ ОПЕ РА цИ ЈЕ 
И хИ РУР ШКУ НА ВИ ГА цИ ЈУ //

При ка з органа са ја сно ћом и ду би ном у ре ал ним раз ме рама
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на ме њу је ра ди о ло зи ма и хи рур зи-
ма, за ин те ре со ва ла сам се и са зна-
ла ко је тај члан ти ма.

Ми лош Ко мар че вић ро ђен је у Бе-
о гра ду 1976. го ди не. Ма те ма тич ку 
гим на зи ју у Бе о гра ду је за вр шио 
1995. Елек тро тех ни ку и фи зи ку сту-
ди рао је и ди пло ми рао на јед ном 
од нај у глед ни јих и нај бо љих тех-
нич ких фа кул те та на све ту на МIТ 
 Massachusets Institute of Technolo-
gy у Аме ри ци. Пост ди плом ске сту-
ди је из обла сти ди ги тал не хо ло гра
фи је, а за тим и док то рат на те му 
упра вља ња све тло сним сно по ви ма 
упо тре бом уре ђа ја од теч них кри
ста ла пре ко си ли ци ју ма за вр сио је на чу ве ном Уни вер-
зи те ту у Кем бри џу у Ве ли кој Бри та ни ји. У ок то бру 2005. 
го ди не при кљу чио се на уч но и стра жи вач ком ти му ком-
па ни је Се тред у Лон до ну. Тим се по све тио на уч ном ис-
тра жи ва њу, раз во ју и ко мер ци ја ли за ци ји но ве тех но ло-
ги је за тро ди мен зи о нал ни при каз, упра во тех но ло ги ји 
ко ја је за че та у ла бо ра то ри ји Уни вер зи те та у Кем бри џу 
у ко јој је про во дио и да не док тор ских сту ди ја.

Тим ка рак те ри шу мла ди ис тра жи ва чи, ен ту зи ја сти, 
ко ји су, ка ко при ча Ми лош Ко мар че вић не рет ко да не и 
но ћи про во ди ли у ла бо ра то ри ји, ра де ћи на истом за дат-
ку, не за ви сно је дан од дру го га и са не стр пље њем че ка-
ли тре ну так да упо ре де до ка квих су са зна ња и ре зул-

та та до шли. А, ре зул тат ра да упра во 
је ино ва тив но ре ше ње за 3D ви зу а-
ли за ци ју, ко ја омо гу ћа ва ра ди о ло-
зи ма, хи рур зи ма, не у ро хи рур зи-
ма, ин тер вент ним ра ди о ло зи ма и 
кар ди о ло зи ма лак шу и ефи ка сни-
ју ди јаг но сти ку, пла ни ра ње опе ра-
ци је и хи рур шку на ви га ци ју. Уре-
ђај по се ду је екран, ко ји је обо га ћен 
на мен ски раз ви је ним 3D ме ди цин-
ским софт ве ром ко ји исто вре ме но 
при ка зу је ви ше сли ков них ин фор-
ма ци ја о па ци јен ту, што до при но си 
уште ди у вре ме ну, сма њу је гре шке 
и обез бе ђу је ве ћу си гур ност хи рур-
шке ин тер вен ци је.

Го спо дин Ко мар че вић, као и сва ки аутор или ко а у-
тор, за љу бље ник је у ство ре но де ло. Он ис ти че број не 
пред но сти ова кве 3D ви зу а ли за ци је, на по ми њу ћи по-
себ но да код ле ка ра по сма тра ча не иза зи ва ни ка кве не-
при јат не сен за ци је, ко је су свој стве не за ко ри сни ке 3D 
на о ча ра и на во ди да су сли ке на Се тре до вом при ка зу 
баш као хо ло грам, са ја сно ћом и ду би ном ко ја при ка-
зу је ре ал не раз ме ре.

Уве ре на сам да у на шој ди ја спо ри има још мно го 
вред них и успе шних, мла ђих и ста ри јих, ко ји ра де ћи 
за се бе, ра де и за це ло куп но чо ве чан ство, а са мим тим 
и за углед сво је Ср би је.

 Прим. др На да Ра дан-Ми ло ван чев

Ми лош Ко мар че вић

Универзитет Кембриџ



80 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2011.

П
о сто је љу ди ко је ми, хте ли-не хте ли, за во ли мо 
на пр ви по глед. Пре по ру че нам се сво јом ве-
дри ном, жи вах но шћу, бе за зле но шћу и не по-
сред но шћу, ко је са го вор ни ке не оста вља ју рав-

но ду шним. Ути сну им пе чат ра до сти. Јед на од та квих 
осо ба је и др Мир ја на-Ми ма Ан дре је вић-Кри, Бе о гра-
ђан ка по ро ђе њу, Кра гу јев чан ка по од ра ста њу, Срп ки-
ња по при па да њу и гра ђа нин све та по кре та њу.

Отац др Алек сан дар Ан дре је вић, углед ни пе ди ја тар 
у Кра гу јев цу и у Не мач кој и мај ка Је ле на Ан дре је вић, 
пре не ли су на Ми му нај по зи тив ни је сво је вр ли не. 

Во ље на, ма же на и па же на, од ра ста ла је у Кра гу јев-
цу свр шив ши основ ну шко лу и гим на зи ју. Упи са ла се 
на Сто ма то ло шки фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду 1974. и за вр ши ла 
га 1979. го ди не. По за вр шет ку сто-
ма то ло ги је би ла је у ве ли кој ди ле-
ми, при дру жи ти се ро ди те љи ма у 
Не мач кој, или за по че ти ка ри је ру у 
Ср би ји. Иза бра ла је да се при дру-
жи ро ди те љи ма и та ко за поч не и 
оства ри ка ри је ру у Не мач кој.

У Бад Сал цу фле ну по че ла је да ра-
ди као сто ма то лог 1980. го ди не, где 
је 1983. скло пи ла брак са ко ле гом 
Рај не ром Кри. Од 1984. ра де у сво-
јој за јед нич кој сто ма то ло шкој ор ди-
на ци ји. Да нас, њи хо ва сто ма то ло-
шка ор ди на ци ја за по шља ва још два 
сто ма то ло га и не ко ли ко тех ни ча ра. 
Бад Сал цу флен, код ха но ве ра, бањ-
ско је ме сто у ко ме су др Ми ма и др 
Рај нер Кри углед ни гра ђа ни.

Дру штве на та ла са ња у Ју го сла ви-
ји осам де се тих го ди на на ве ли су др 
Ми му, али и ње ног су пру га Рај не-
ра, да се ста ве у од бра ну на ру ше ног 
срп ског угле да у Не мач кој. Ту бор-
бу во де до да на шњег да на. Ка да је 
осно ва на По дру жни ца Срп ског ле-
кар ског дру штва у ха но ве ру 1990, др 
Ми ма и др Рај нер би ли су ме ђу пр вим упи са ним чла-
но ви ма. Исте го ди не осни ва ју ху ма ни тар ну ор га ни за-
ци ју под име ном „Про ху ман“ у бад Сал цу фле ну, пре-
ко ко је је у Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску по сла то мно го 
ху ма ни тар не по мо ћи, пре све га у са ни тет ском и ме ди-
цин ском ма те ри ја лу.

Ис по ру ка ху ма ни тар них по шиљ ки, у та да шњим окол-
но сти ма, тра жи ла је мно го на по ра, уме шно сти и сна ла-
жљи во сти ка ко би сти гла у ме ста до зна че ња. ху ма ни-
тар не по шиљ ке пра ће не су број ним ком пли ка ци ја ма. 
ца рин ским и по ли циј ским, пре све га.

Ми ма и Рај нер, ко ји је од Ср ба у Не мач кој из ми ља 
до био на ди мак Ра ка Шу ма ди нац, ни су ни јед ног тре-
нут ка по ми сли ли да од у ста ну. На ла зи ли су на чи на да 

са вла да ју про бле ме и ис по ру че но ве ху ма ни тар не по-
шиљ ке. На ста ви ли су да ра де истим тем пом и кад је 
рат за вр шен. Де сти на ци је њи хо вих по шиљ ки би ле су: 
Ср би ја, Ре пу бли ка Срп ска и Ко со во и Ме то хи ја. Уз ху-
ма ни тар не по шиљ ке осно ва ли су и Дру штво ле ка ра и 
сто ма то ло га у Не мач кој, 2004. По че ли да сти пен ди ра ју 
јед но ме сеч ну еду ка ци ју ле ка ри ма и ме ди цин ским се-
стра на из Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Уз њи хо ву по моћ, 
у не мач ким бол ни ца ма, као сти пен ди сти бо ра ви ли су 
ле ка ри и ме ди цин ске се стре из Бе о гра да, Кра гу јев ца, 
Пи ро та, До бо ја, Но вог Са да, Ба ња Лу ке и Шап ца.

Др Ми ма Ан дре је вић-Кри укљу чи ла се у рад Срп ског ле-
кар ског дру штва у Бе о гра ду и Дру штва ле ка ра Ре пу бли ке 

Срп ске, као и у рад Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и Ле кар ске ко мо ре Ре пу бли-
ек Срп ске. По ста ла је члан Пред сед-
ни штва Срп ског ле кар ског дру штва 
у бе о гра ду и у Ре пу бли ци Срп ској. За 
свој рад до би ла је Пла ке ту СЛД и По-
ве љу Дру штва ле ка ра РС. Од ме ди ја 
ди ја спо ре до би ла је Оскар по пу лар-
но сти 2001. и 2002. го ди не, а Од лич-
је за чо ве ко љу бље од Ми ни стар ства 
за ди ја спо ру Ре пу бли ке Ср би је 2006. 
го ди не. члан је Срп ско-не мач ког 
дру штва у франк фур ту и Удру же ња 
про те ти ча ра Не мач ког сто ма то ло-
шког дру штва. За не се бич ни ху ма-
ни рад про гла ше на је за по ча сног 
гра ђа ни на Гра да Кра гу јев ца.

Шар мант ној др Ми ми Ан дре је вић-
Кри, где год да се по ја ви, љу ди уз вра-
ћа ју то пли ном и не по сред но шћу, јер 
их она то пли ном и не по сред но шћу 
оства ја. Упра во те ње не вр ли не је дан 
су од усло ва за до би ја ње ху ма ни тар-
них при ло га ши ром Не мач ке, на ра-
дост при ма о ца истих у Ср би ји, Ре пу-
бли ци Срп ској и Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ка да је те шко ћа и не ра зу ме ва ње у 
тран сфе ру по шиљ ки оне ра спо ло же, 

од од у ста ја ња је од вра ти по ми сао на ра дост при ма о ца. 
Ра дост да ва ња је она нит ко ја је ру ко во ди да да ље ис тра-
је. Др Ми ма сво јом ра до шћу на сто ји да ожи ви ра дост у 
по то ну ли ма, ра дост у за бо ра вље ни ма и ра дост у они ма 
ко ји ма по шиљ ке жи вот зна че. 

Др Ми ма и др Рај нер Кри су све ти о ник ра до сти и љу-
ба ви ко ји осве тља ва убо же не и за бо ра вље не. По ка за ли 
су то и на про шло го ди шњој и на ово го ди шњој Кон фе-
рен ци ји срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, на ко ји ма је др 
Ми ма Ан дре је вић-Кри би ла ко пред сед ник Кон фе рен-
ци је, што је сва ка ко по твр да по што ва ња до са да учи ње-
ног. Др Ми ма је би ла и оста ла ми ло срд ни фи лан троп- 
срп ска ху ма ни тар на пче ла.

 Прим. др Пре драг То јић

СРП СКИ ЛЕ КА РИ ИЗ ДИ ЈА СПО РЕ – СВЕ ТИ О НИ ЦИ
ЗНА ЊА И ЉУ БА ВИ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Др Ми ма Ан дре је вић – срп ска 
ху ма ни тар на пче ла
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Ср бин ко ји је 
осво јио Нем це

Д
а све што се до га ђа ни је слу чај но, већ мо ра има-
ти не ку про шлост и бла го слов, по твр ђу је жи вот-
на при ча проф. др Па вла Стан ко ви ћа, Бе о гра-
ђа ни на на пе де се то го ди шњем ра ду у Не мач кој. 

Проф. др Па вле Стан ко вић, чу ку ну нук Про те За ха ри ја 
За ха ри ћа из Кре ма на, са Та ре, ро ђен је 1935. го ди не у 
Ужи цу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у Бе о-
гра ду, на Ба но вом бр ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду за вр шио је 1961. го ди не. И, ту по чи ње 
при ча За ха ри је вог по том ка...

Из у зет не фи зич ке кон сти ту ци је, ди на ми ке и пси хо-
ло шког на бо ја, Па вле Стан ко вић тра жио је но ве ви зи-
је и пу те ве у по тра зи за сми слом још из деч јих ужич-
ких и бе о град ских ђач ких и сту дент ских 
да на. Осе ћао је да свет ни је са мо ов де, 
да по сто ји не где да ле ко одав де ме сто 
где мо же за до во љи ти сво ју зна ти же љу 
и оства ри ти жи вот ни сми сао. Раз ми-
шљао је где би то мо гло би ти, тач но ни-
је знао, док ни је до био по зив у ја ну а ру 
1962. са Уни вер зи тет ске хи рур шке кли-
ни ке у Ге тин ге ну у Не мач кој. Ни ча са 
ни је раз ми шљао, иако оскуд ног зна ња 
не мач ког је зи ка, у кар тон ски ко фер спа-
ко вао је нај ну жни је и во зом се за пу тио 
у Ге тин ген.

На о чи ти, ди на мич ни и сна ла жљи ви 
мла ди др Па вле Стан ко вић за пао је за 
око ди рек то ру Уни вер зи тет ске хи рур-
шке кли ни ке у Ге тин ге ну, проф. др хан-
су хел не ру. Од мах га је по ста вио за аси-
стен та-при прав ни ка на Кли ни ци, где се 
за др жао до сеп тем бра 1962, бр зо мет но 
уче ћи не мач ки је зик. Ишло му је до бро 
и уче ње је зи ка и рад на Кли ни ци. У сеп-
тем бру 1962. го ди не до би ја по зив за од-
слу же ње вој ног ро ка у Ју го сла ви ји, ко-
ји за вр ша ва у ав гу сту 1963. У Не мач ку, т. ј. у Ге тин ген 
вра ћа се у ок то бру 1963. го ди не на исто рад но ме сто. У 
ме ђу вре ме ну је уса вр шио не мач ки је зик, те је до че-
кан у Ге тин ге ну са пу ним ува жа ва њем. Спе ци ја ли за-
ци ју Оп ште хи рур ги је за вр шио је 1969. го ди не. Ње го-
ва ха ри зма уве ћа ва ла се до пу ње на ма што ви то шћу уз 
све до та да по ка за не вр ли не.

Да би жи вео у оп ти мал ним жи вот ним усло ви ма, 
фор ми рао је по ро ди цу, оже нив ши се сво јом ве ли ком 
љу ба вљу др Ру жи цом, ко ја му је би ла не до ста ју ћи осло-
нац у Не мач кој, што се по ка за ло зна чај ним до да на-
шњих да на. 

У хар мо нич ном и љу ба вљу ис пу ње ном бра ку пео се 
уз ла зним сте пе ни ца ма у бо га тој ка ри је ри. Због по ка-
за них ре зул та та, као хи рург и пе да гог, 1973. го ди не иза-
бран је за до цен та на Ка те дри хи рур ги је Ме ди цин ског 
фа кул те та у Ге тин ге ну. Спе ци ја ли за ци ју из хи рур ги-
је до пу нио је суп спе ци ја ли за ци јом из тра у ма то ло ги-

је, па је 1978. име но ван за уни вер зи тет ског про фе со ра, 
пр вог стра ног про фе со ра на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Ге тин ге ну. Зна ти же ља га је во ди ла на суп спе ци ја ли-
за ци ју хи рур ги је ру ке 1980. го ди не и суп спе ци ја ли за-
ци ју пла стич не хи рур ги је 1984. го ди не

У ње го вој би о гра фи ји пи ше да је об ја вио 154 на уч на 
ра да у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма. На раз ли чи-
тим ме ди цин ским фа кул те ти ма одр жао је око 200 на-
уч них ре фе ра та. Био је аутор/мен тор за 31 док тор ску ди-
сер та ци ју. члан је ви ше не мач ких струч них дру шта ва. 
Од осни ва ња По дру жни це Срп ског ле кар ског дру штва 
у Не мач кој 1980, пр ве ван гра ни ца Ср би је, био је њен 
члан и пред сед ник од 1998. до 2000, као и члан Дру штва 
срп ских ле ка ра и сто ма то ло га, чи ји је пред сед ник го-
спо ђа др Мир ја на Ан дре је вић-Кри.

Ак тив но је уче ство вао на број ним ју го сло вен ским и 
ме ђу на род ним кон гре си ма хи рур га. Ор га ни зо вао је бо-
ра вак на Кли ни ци у Ге тин ге ну, у свр ху струч ног уса вр-
ша ва ња, број них ко ле га из Но вог Са да, Бе о гра да, Ско-
пља, Кра гу јев ца, Пи ро та, Ужи ца, Под го ри це и Са ра је ва. 
За свој не се би чан рад 1998. го ди не до био је По ве љу Срп-
ског ле кар ског дру штва из Бе о гра да, нај ви ше при зна-

ње ко је ле кар по је ди нац мо же да до би је. 
Ак ти ван је и дан да нас као тра у ма то ло-
шко-суд ски ве штак здрав стве них оси гу-
ра ња у Не мач кој.

Рат на зби ва ња на тлу не ка да шње Ју-
го сла ви је ни су га оста ви ла рав но ду-
шним, т. ј. остао је одан срп ском ро ду, 
из ра зив ши то про тест ним ак ци ја ма 
и ху ма ни тар ним ак тив но сти ма, кроз 
број не по шиљ ке здрав стве ним уста-
но ва ма у зе мљи. Пред број ним ко ле га-
ма у Не мач кој, чи је је по што ва ње ужи-
вао, не дво сми сле но је по ди зао свој глас 
због не прав ди учи ње них ње го вом ро ду 
и отаџ би ни. Код по је ди них ко ле га, због 
јав ног про те ста, углед му је ра стао, ми-
шље ње оних на су прот ној стра ни ни је 
га спу та ва ло.

Оца др Пе тра Стан ко ви ћа, не у роп си-
хи ја тра из Бе о гра да, до вео је у Не мач-
ку 1964, у ко јој је до пу нио сво ју до та да 
бли ста ву ка ри је ру у Ју го сла ви ји. Су пру-
зи др Ру жи ци уз вра тио је по др шком да 
за вр ши спе ци ја ли за ци ју не у роп си хи ја-

три је у Не мач кој и отво ри сво ју прак су. Ње го ву за не се-
ност ме ди ци ном и фи лан тро пи јом сле дио је и мла ђи 
брат др Сте ван Стан ко вић, оства рив ши плод ну ле кар-
ску ка ри је ру као не у роп си хи ја тар у Шап цу, Ср би ји и 
Ју го сла ви ји. Др Па вла сле ди ли су и ћер ка Ол га Стан-
ко вић-Да мен, по став ши спе ци ја ли ста деч је пси хи ја-
три је у Бер ли ну и др Ива на Стан ко вић-Пан те лић, деч-
ји пси хи ја тар у Шап цу. 

И да нас, у пен зи он ре ском ста ту су проф. др Па вле Стан-
ко вић не ми ру је, вред но ра ди у ле кар ским дру штви ма, 
дру штви ма оси гу ра ња, ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, 
да ју ћи сво је бо га то ис ку ство на да ље ко ри шће ње ко ме је 
по треб но. Зду шно се ода звао и про шло го ди шњој и ово-
го ди шњој кон фе рен ци ји срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, 
да ју ћи ве ли ко ду шно зна ње, љу бав и раз у ме ва ње пре ма 
на па ће ном ле кар ском ко ру у отаџ би ни. За све до са да 
учи ње но, Нем це је осво јио, а Ср бе за ду жио. 

 Прим. др Пре драг То јић

Проф. др Па вле 
Стан ко вић 
са уредницим 
Гласника ЛКС
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ПРЕ ТЕ РА НА 
УПО ТРЕ БА 

АН ТИ БИ О ТИ КА
Пе ди ја три у САД сва ке го ди не из-

да ју ви ше од 10 ми ли о на не по треб-
них ре це па та за ан ти би о ти ке у слу-
ча је ви ма ка да де те има грип или 
аст му и на тај на чин до при но се по-
тен ци јал но опа сној от пор но сти на 
ле ко ве, по ка за ла је сту ди ја. На уч-
ни ци су про у чи ли слу ча је ве го то во 
65.000 ма лих па ци је на та у раз до бљу 
од 2006. до 2008. го ди не, а сво је су 
за кључ ке об ја ви ли у струч ном ча-
со пи су Pe di a trics. Ле ка ри су про пи-
са ли ан ти би о тик јед ном на сва ких 
пет по се та бо ле сне де це и то нај че-
шће де ци обо ле лој од ре спи ра тор-
них бо ле сти као што су упа ла си-
ну са и упа ла плу ћа. Не ке од тих 
ин фек ци ја про у зро ва не су бак те ри-
јом и та да су ан ти би о ти ци по треб-

ни, али го то во јед на че твр ти на свих 
ре це па та за ан ти би о ти ке из да та је 
де ци са ре спи ра тор ним бо ле сти ма 
ко ја ве ро јат но или де фи ни тив но не 
зах те ва ју ан ти би о ти ке, као што су 
брон хи тис, грип, аст ма и алер ги је. У 
пи та њу је ви ше од 10 ми ли о на ре це-
па та за ан ти би о ти ке го ди шње ко ји 
не ће ко ри сти ти оздра вље њу, а мо-
гли би на шко ди ти, из ја вио је во ди-
тељ сту ди је Adam Hersh са Уни вер-
зи те та Ју та у Солт Лејк Си ти ју. 

ОПА СНИ  
ВИ РУС ИЗ 

ЛА БО РА ТО РИ ЈЕ
хо ланд ски на уч ник Рон фу ши-

је про из вео је у ла бо ра то ри ји ва ри-
јан ту ве о ма опа сног ви ру са птич јег 
гри па H5N1 ко ја мо же да се ши ри и 
усмр ти ви ше ми ли о на љу ди. Реч је 
о то ли ко опа сној ва ри јан ти ви ру са 
H5N1 да, у од но су на њу, сма тра ју на-
уч ни ци, „ан тракс“ пред ста вља „бе-

зна чај ну ствар“. Да би до био ту ва ри-
јан ту ко ја је смр то но сна као и H5N1, 
али мно го за ра зни ја, фу ши је је из-
вр шио две му та ци је на ге ни ма ка ко 
би ви рус при ла го дио си са ри ма. За-
ра зив ши тво ро ве тим ви ру сом, фу-
ши је је до био но ву вр сту ви ру са, „хи-
пер“ за ра зну, од но сно ко ја мо же да 
усмр ћу је као и ви рус H5N1, али и да 
се ши ри ка пљич ним пу тем. фу ши је 
је на тај на чин по ку шао да при пре-
ми на уч ни свет за бо љу од бра ну, ако 
на ред них го ди на до ђе до му ти ра ња 
ви ру са птич јег гри па. Он је уве рен 
да ће ње го ви ра до ви омо гу ћи ти ве-
о ма брз раз вој вак ци не и спа са ва ње 
ви ше ми ли о на људ ских жи во та.

МА ЛЕ БО ГИ ЊЕ 
У ЕВРОП СКОЈ 

УНИ ЈИ
Европ ској уни ји је од по чет ка ове 

го ди не до кра ја ок то бра ре ги стро ва-
но 26.000 слу ча је ва ма лих бо ги ња, од 
ко јих је осам има ло смрт ни ис ход. 
Слу ча је ви из би ја ња ма лих бо ги ња 
(мор би ла) су уче ста ли у Европ ској 
уни ји (ЕУ) у по след ње две го ди не, 

јер до ста љу ди на сто ји да из бег не 
вак ци на ци ју, са оп шти ли су Аме-
рич ки цен три за кон тро лу и пре вен-
ци ју бо ле сти (CDC). Тренд је по чео 
кра јем 2009, а по но вим слу ча је ви-
ма обо ље ња пред ња чи фран цу ска, 
из ве сти ла је фран цу ска но вин ска 
аген ци ја АфП. Та ко је за 1о ме се ци 
ове го ди не у фран цу ској ре ги стро-
ва но око 14.000 слу ча је ва ма лих бо-
ги ња. Од осам смрт них слу ча је ва од 
те бо ле сти у ЕУ, шест је еви ден ти-
ра но у фран цу ској и по је дан у Не-
мач кој и Ру му ни ји. У се дам од тих 
слу ча је ва жр тве су де ца до де сет го-
ди на. Да би био до стиг нут гло бал ни 
циљ ели ми на ци је ма лих бо ги ња до 
2015, вак ци на ци јом про тив те бо ле-
сти би тре ба ло да бу де об у хва ће но 
95 од сто ста нов ни штва, про це њу ју у 
CDC. Ма ле бо ги ње су за ра зно ре спи-
ра тор но обо ље ње, ко је ка рак те ри шу 
ви со ка тем пе ра ту ра и из би ја ње ма-
лих цр ве них оспи по ко жи. 

БУ БРЕ ЖНИ 
КА МЕН ЦИ 

И ДИ ЈА БЕ ТЕС
Осо ба ма ко је има ју про бле ма са 

бу бре жним ка мен ци ма пре ти ве ћи 
ри зик за раз вој ди ја бе те са ти па 2, 
об ја вио је Jo ur nal of Uro logy. Не ке 
ра ни је сту ди је су већ по ка за ле да 
осо бе са ди ја бе те сом има ју ве ће из-
гле де за при сут ност бу бре жних ка-
ме на ца, али ни је би ло по зна то да 
ли ва жи и обр ну то. Но ви по да ци 
тај ван ских ис тр жи ва ча су при ку-
пље ни од око 94.000 од ра слих ис пи-
та ни ка по ка зу ју да осо бе с бу бре-
жним ка мен ци ма има ју про сеч но 
30 од сто ве ћи ри зик да ће им сле де-
ћих пет го ди на би ти ди јаг но сти ко-
ван ди ја бе тес. За јед нич ки фак то ри 
ри зи ка за ди ја бе тес и бу бре жне ка-
мен це су го ја зност и од ма кла жи-
вот на доб, али уоче на ве за је би ла 
чвр ста без об зи ра на њих, на по ми-
њу ис тра жи ва чи. //

СА СВИХ МЕРИДИЈАНА
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