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У су срет Кон фе рен ци ји 
о етич ким аспек ти ма 
кра ја жи во та

ЛКС У сеп тем бру 
до ма ћин тре ћег 
ме ђу на род ног Кон гре са 
SE EMF

На ци о нал не пен зи је 
и зна ме ни тим 
ле ка ри ма 

Ка ко сма њи ти ри зик 
од про фе си о нал не 
гре шке?

ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД – НЕКАД И САД

ЧУВар ЗДраВЉа 
ГраЂаНа



МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ 
ЕВРОПЕ (SEEMF) ОВЕ ЈЕСЕНИ У БЕОГРАДУ

ЛКС ДОМАЋИН 
ТРЕЋЕГ МЕЂУНАРОДНОГ

 КОНГРЕСА SEEMF 

Ле кар ској ко мо ри Ср би је по ве ре на је ор га ни за ци ја сле де ћег по ре ду, Тре ћег ме

ђу на род ног кон гре са SE EMF – Ме ди цин ског фо ру ма зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе. 

Скуп ће би ти одр жан у сеп тем бру ове го ди не. Тим по во дом су почетком године 

у Бе о гра ду бо ра ви ли пред сед ник и пот пред сед ник SE EMFа др Ан дреј Ке ха јев и 

проф. др Јо ван То фо ски да би са ру ко вод ством Ле кар ске ко мо ре Ср би је по сти гли 

спо ра зу ме око де та ља ор га ни и за ци је кон гре са. Са ста нак Управ ног од бо ра SE EMF 

а пла ни ран је за сре ди ну ма ја, на ко ме се оче ку је и при су ство пред став ни ка свих 

зе ма ља чла ни ца SE EMF а, а у овом ча су бро ји  14 зе ма ља.

Кон грес ће би ти ор га ни зо ван пре ко SE EMFа, чи је је се ди ште у Бу гар ској у Со фи

ји, уз ко ти за ци ју уче сни ка (ра на ко ти за ци ја 70 евра и ка сни ја 100 евра). Пла ни ра

но је да се ко тиз ци ја ма, уз по др шку спон зо ра, по кри ју тро шко ви одр жа ва ња кон

гре са. Кон грес ће има ти ме ђу на род ну акре ди та ци ју.

Исто вре ме но то ће би ти при ли ка да се фар ма це ут ске ку ће укљу че и пре по зна

ју Ле кар ску ко мо ру Ср би је као парт не ра, а Гла сник као мо гућ ност оба ве шта ва

ња ле ка ра.
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вај број ГЛА СНИ КА пру-

жи ће вам број не ин фор ма ци је, ко-
је се од но се на 2011. и на 2012. го-
ди ну, што и је сте пре вас ход ни циљ 
на шег ко мор ског ча со пи са.

Про шло је не ко ли ко ме се ци од 
успе шног са стан ка, ка ко у дру-
штве ном, та ко и у струч ном де лу, 

ор га ни зо ва ног у окви ру Да на срп ске ме ди цин ске ди ја-
спо ре у пет гра до ва у Ср би ји. Сви смо сте кли ко ри сна ис-
ку ства, ко ја сви ма на ма тре ба да ко ри сте у бу ду ћем ра ду 
Kоморе. На жа лост, за до вољ ство ко је нас је ис пу ни ло по сле 
успе шне кон фе рен ци је ди ја спо ре, ни је нео ме те но мо гло 
да тра је ду го. Убр зо смо се су о чи ли са гло бал но по зна том 
чи ње ни цом, да се ус пе си не пра шта ју ла ко. То чак је по чео 
да се окре ће, на жа лост, уна зад и вра тио нас у не ким сег-
мен ти ма ра да Ко мо ре на по че так. Опет смо се су о чи ли са 
не ко ри сном на ви ком ме ђу ко мор ских над му дри ва ња и да 
се на са стан ци ма Управ ног од бо ра и Скуп шти не  ба ви мо 
са мим со бом, уме сто да де лу је мо у ци љу ства ра ња до бро-
би ти за це ло куп но ле кар ство, па и здрав ство.

По што ме на да ни ка да не на пу шта и овог пу та гле дам 
са оп ти ми змом на на ве де на до га ђа ња и уве ре на сам да 
ће ра зум и му дрост пре о вла да ти и про бле ми би ти пре ва-
зи ђе ни, јер пла но ви за бу ду ћи пе ри од, ко ји су при ка за ни 
на сле де ћим стра на ма, мо ра ју би ти оства ре ни.

У сле де ћем бро ју Гла сни ка има ће те при ли ку да ис пу ни-
те упит ник, чи јом ана ли зом ће се до ћи до за кључ ка че му 
су све ле ка ри из ло же ни то ком ба вље ња сво јом про фе си-
јом и да ли ce и ка ко на ср та ји ма на ле ка ре мо же ста ти на 
пут на ци ви ли зо ван на чин.

Ди стри бу ци ја ча со пи са још увек ни је за до во ља ва ју ћа 
и мо ра ће мо да уло жи мо но ве на по ре да је по бољ ша мо. 
Ме не као уред ни ка не за до во ља ва ни за сту пље ност пред-
ста вља ња ре ги о нал них ко мо ра у Гла сни ку, али имам обе-
ћа ње са рад ни ка, тј. чла но ва Уре ђи вач ког од бо ра, да ће то 
у пред сто је ћем пе ри о ду би ти из ме ње но и да ће мо, осим 
из ве шта ја о ра ду, има ти и број не ин те ре сант не при ло ге 
из свих ре ги о на Ср би је. Та да ће мо мо ћи, као у пр ва че-
ти ри бро ја Гла сни ка да већ при ли ком пре ли ста ва ња по 
бо ји у вр ху стра на пре по зна мо о ком се ре ги о ну ра ди.

Би ло са мном или са не ким дру гим на ме сту уред ни-
ка, наш ча со пис мо ра би ти ак ту е лан и сва ки пут са др-
жај ни ји.

Si te pra es se non si nunt, se de!

 Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев
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ШТА МОГУ ДА ОЧЕКУЈУ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ У 2012. ОД СВОЈЕ 
ЕСНАФСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ?

ПУНО РАДА ЗА 
ДОБРОБИТ И СТРУКЕ 
И ПАЦИЈЕНАТА
// КОМОРА ЋЕ СЕ БАВИТИ СВИМ БИТНИМ ПРОБЛЕМИМА 
КОЈИ МУЧЕ ЛЕКАРЕ И ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ // 

Пише: прим. др Та тја на 
Ра до са вље вић, ди рек тор ка 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Д
ве хи ља де дванаестa го-
ди на, ше ста го ди на по-
сто ја ња Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је. Го ди на ко ја не 

обе ћа ва пу но, го ди на ка да ће 
кри за (по но во) до сти ћи вр ху-
нац... Го ди на пар ла мен тар них 
из бо ра у Ре пу бли ци Ср би ји, го-
ди на пред из бор них кам па ња... Шта мо гу да оче ку ју ле-
ка ри Ср би је у две хи ља де два на е стој го ди ни од Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је?

Ле кар ска ко мо ра Ср би је као не за ви сна еснаф ска ор-
га ни за ци ја, са мо стал на и са мо фи на си ра ју ћа, по при-
ро ди сво га по сто ја ња тре ба да бу де ван по ли ти ке. Из бо-
ри у Ле кар ској ко мо ри Ср би је за вр ше ни су пре го ди ну 
и по да на, но во ру ко вод ство Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
у про те клој го ди ни оси гу ра ло све ле ка ре од про фе си-
о нал не од го вор но сти и тре ћи ни ле ка ра Ср би је омо гу-
ћи ло да пот пу но бес плат но по ха ђа ве о ма ква ли тет не 
про гра ме кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је и, на 
тај на чин, при ку пи из ме ђу по ло ви не и тре ћи не нео п-
ход них бо до ва у то ку го ди не.

Са дру ге стра не, на ци о нал не ме ди цин ске еснаф ске 
ор га ни за ци је, као што је Ле кар ска ко мо ра Ср би је ни-
ка да не мо гу би ти љу бим ци вла сти, јер се по при ро ди 
сво га по сто ја ња и не за ви сно сти, из два ја ју од свих дру-
гих но си ла ца и сту бо ва здрав стве них си сте ма. Ове чи-
ње ни ца ја сно обе ле жа ва ју пут ко ји оче ку је Ле кар ску 
ко мо ру Ср би је у две хи ља де два на е стој.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је, пре ко сво јих ор га на и ор га-
на сво јих огра на ка – ре ги о нал них ко мо ра у свом са ста-
ву, мо ра да се по за ба ви свим бит ним про бле ми ма ко ји 
му че ле ка ре и здрав стве ни си стем у Ср би ји, да усво-
ји бит не ста во ве и до не се стра те шка до ку мен та. На тај 
на чин, Ле кар ска ко мо ра Ср би је спрем но ће до че ка ти 
но вог ми ни стра здра вља. То мо ра би ти учи ње но од го-
вор но, струч но и ја сно, јер ће је ди но та ко ле ка ри као 
стру ка би ти схва ће ни на пра ви на чин и ка ко за слу жу-
ју од стра не бу ду ћег здрав стве ног еста бли шмен та.

Че ка нас на по ран по сао, али то је на ста вак оног по-
сла ко јим се ба ви мо по след њих го ди на. Про ме на на чи-
на пла ћа ња ле ка ра, ка пи та ци ја и ди јаг но стич ки срод-
не гру пе, ко ли ко год су на мет ну ти, ако се при ме не на 
пра ви на чин мо гу би ти и до бра при ли ка за све ко ле-
ге ко ји ра де од го вор но на сво јим рад ним ме сти ма. Са 
дру ге стра не, крај ње је вре ме да кон ти ни у ра на ме ди-
цин ска еду ка ци ја пот пу но пре ђе у над ле жност Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је, по угле ду на све ко мо ре у Евро пи 
и окру же њу.

До но ше ње За ко на о ле кар ству по ста је им пе ра тив, јер 
би у ње го вој пре ам бу ли тре ба ло да ја сно пи ше да су ле-
ка ри слу жбе на ли ца у оба вља њу сво је про фе си је. То би 
за у ста ви ло на си ље над ле ка ри ма.

Крај ње је вре ме да про то ко ли ле че ња по ста ну ко нач-
но за ко ном оба ве зни, те да сва ки ле кар мо же да до ка-
же да ни је на чи нио ле кар ску гре шку.

Две хи ља де два на е ста го ди на тре ба да бу де и го ди-
на бор бе за диг ни тет ле кар ске про фе си је. Не ка ко у ова 
пред из бор на вре ме на ме ди ји ма је нај лак ше да на на-
слов не стра не и стуб сра ма ста ве ле ка ре, нај че шће без 
до ка за и кри ви це, и на рав но, под пу ним име ном и пре-
зи ме ном. Ми смо, из гле да, је ди ни гра ђа ни Ср би је за 

ко је не ва жи пре сумп ци ја не ви но сти, ни ти за бра на 
об ја вљи ва ња пу них име на и пре зи ме на. Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је за вр ши ла је ана ли зу но вин ских чла на ка 
од 2007. до 2011. и са њом ће уско ро упо зна ти струч ну и 
оп шту јав ност у Ср би ји, но ви нар ска удру же ња и над-
ле жна ми ни стар ства.

Тре ба ли да го во ри мо о већ ви ђе ним и по зна тим ис-
тра жи ва њи ма јав ног мње ња ве за ним за здрав ство као 
нај ко рум пи ра ни ју про фе си ју и за пер цеп ци ју исте по-
ја ве, о спе ци јал ним са вет ни ци ма и бе лим те ле фо ни-
ма на ко је мо же те при ја ви те свог ле ка ра...

>>> крај ње је вре ме да кон ти ни у ра на 
ме ди цин ска еду ка ци ја пот пу но пре ђе 
у над ле жност Ле кар ске ко мо ре ср би је, 
по угле ду на све ко мо ре у евро пи 
и окру же њу <<<
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Др жа ва тре ба да има стра те ги ју за бор бу про тив ко-
руп ци је, ор га ни др жа ве тре ба да се ба ве њо ме, а Ле кар-
ска ко мо ра и ле ка ри у Ср би ји тре ба да пред ла жу на чи-
не да се она ис ко ре ни. На жа лост, нај ва жни ји пред у слов 
ме ђу њи ма – до бро пла ћен ле кар не ће би ти мо гу ће ско-
ро до сти ћи.

Две хи ља де два на е ста го ди на би ће го ди на ка да ће се 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је ба ви ти здра вљем ле ка ра. За-
пи тај те се са мо ко ли ко ле ка ра до че ка пен зи ју, ко ли-
ко је нас здра во, ко ли ки је жи вот ни век ле ка ра. Ко ле-
ге спе ци ја ли сте ме ди ци не ра да и пси хи ја три ра де на 
упит ни ци ма ко ји ће се од но си ти на здра вље ле ка ра и 
де пре си ју код ле ка ра.

У јед ном од сле де ћих бро је ва Гла сни ка, са же љом да 
што ви ше ко ле га уче ству је у овом ис тра жи ва њу и да 
ре зул та ти бу ду ве ро до стој ни.

У две хи ља де два на е стој ба ви ће мо се етич ким про-
бле ми ма кра ја жи во та, ра ди ће мо да по бољ ша њу етич-
ког ко дек са, ини ци ра ће мо по но во да ле ка ри у Ср би ји 
до би ју на ци о нал не пен зи је, а ба ви ће мо се и ре ха би ли-
та ци јом на ших ко ле га ко ји су не пра вед но осу ђе ни по-
сле Дру гог свет ског ра та.

Две хи ља де два на е ста го ди на би ће пу на ра да за до-
бро бит свих нас ле ка ра, јер је то на чин да и на ше па-
ци јен те ле чи мо по вр хун ском зна њу и прин ци пи ма са-
вре ме не стру ке и ети ке. //

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

У регистар Коморе 
уписано 30.174 лекара, 
а 28.729 добило лиценцу
Нешто више од трећине лекара у Србији добило бесплатне бодове 
из програма КМЕ, а Здравствени савет Србије најзначајнија је подршка 
Комори у здравственом систему Србије
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ад Ле кар ске ко мо ре Ср би је то ком 2011. го ди не 
обе ле жи ли су по зи тив ни до га ђа ји. Но ви ме наџ-
мент Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ре ги о нал них ле-
кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, ус пео је да по-

кре не број не ак тив но сти, ка ко пре ма ор га ни ма др жа ве 
Ср би је, та ко и пре ма ле кар ској про фе си ји, и сва ком од 
ле ка ра по је ди нач но.

ПО ВЕ РЕ НИ ПО СЛО ВИ

У Ср би ји је за кључ но са 20. фе бру а ром 2012. го ди не 
у ре ги стар упи са но 30.174 ле ка ра, а ли цен ци ра них је 
28.729. По ре ги о нал ним ко мо ра ма, си ту а ци ја из гле да 
ова ко:

• РЛК Бе о гра да – 9.984
• РЛК Вој во ди не – 5.939
•  РЛК за Ју го и сточ ну Ср би ју – 6.052
•  РЛК за Цен трал ну и за пад ну Ср би ју – 6.027
•  РЛК за Ко со во и Ме то хи ју – 727

У то ку 2011. и по чет ком 2012. го ди не, Ле кар ска ко мо-
ра Ср би је од у зе ла je две ли цен це ле ка ри ма по на ло гу 
су да, ко ји је уз пре су де за тво ром, про пи сао и за бра ну 
оба вља ња ле кар ске де лат но сти у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду. Та ко ђе је Ле кар ска ко мо ра Ср би је од у зе ла 
трај но ли цен цу ко ле ги ко ји је осу ђен на ка зну за тво ра 
због те шког де ла про тив здра вља љу ди, при ме њу ју ћи 
не по сред но члан 198. За ко на о здрав стве ној за шти ти. 
Јед ну ли цен цу од у зео је суд ча сти Ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре Бе о гра да на де вет ме се ци.

Са гла сно Пра вил ни ку о кон ти ни у ра ној ме ди цин ској 
еду ка ци ји, при ку пља ни су сер ти фи ка ти о бо до ви ма до-
би је ним у про гра ми ма КМЕ за све ле ка ре на чи та вој 
те ри то ри ји Ср би је и из да ва не по твр де о то ме у 2011. Тај 
про цес, ка да је реч о бо до ви ма из 2012, од ви ја се и са-
да. На тај на чин, би ће олак ша но об на вља ње ли цен ци 
у 2015. го ди ни.

Про ме на ма За ко на о здрав стве ној за шти ти, и уво ђе-
њем та ко зва них „при вре ме них ли цен ци“ за стра не ле-
ка ре, Ле кар ска ко мо ра Ср би је је укљу че на у тај про цес. 
Ми ни стар ство здра вља још ни је до не ло пра те ћу под за-
кон ску ре гу ла ти ву. У не ко ли ко на вра та ЛКС је ур ги ра ла 
код Ми ни стар ства и оба ве сти ла ди рек то ре уста но ва да 
сви ле ка ри из ино стран ства ко је те ку ће ан га жу ју мо ра 
да има ју при вре ме не ли цен це Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је за по че ла из да ва ње по твр-
да на шим ле ка ри ма, ко ји од ла зе на рад у ино стран ство, 
тзв „Good Stan ding Qu a li fi ca ti on“. У по чет ку су зах те ви 
за њи ма би ли из у зет но рет ки, али се то ком по след њих 
не ко ли ко ме се ци та ква по твр да про сеч но тра жи и из-
да је јед ном не дељ но.

На ста вље но је до штам па ва ње ле кар ских ле ги ти ма-
ци ја, но вим чла но ви ма Ко мо ре или ле ка ри ма ко ји тра-
же про ме ну по да та ка.

Цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је за жи вео је, са из у зет ком Ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре Вој во ди не, чи ји слу жбе ни ци не ра де у Цен-
трал ном ин фор ма ци о ном си сте му, оте жа ва ју ћи ти ме 
ње го во функ ци о ни са ње. У ви ше на вра та, по ку ша ва но 
је да се тај про блем ре ши, али на жа лост, то се ни је до-
го ди ло ни до да на шњег да на.

У цен трал ном ин фор ма ци о ном си сте му у то ку 2011. 
раз ви ја ни су и мо ду ли за пра ће ње пла ћа ња чла на ри-
не, што мо же да олак ша увид у про це нат на пла те чла-
на ри не. Тре нут но се по сто је ћи Цен трал ни ин фор ма-
ци о ни си стем до пу ња ва мо ду ли ма за кон ти ни у ра ну 
ме ди цин ску еду ка ци ју и су до ве ча сти.

„Гла сник“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је у то ку 2011. го ди не 
на ста вио је да из ла зи. Про ме на је на ста ла у на чи ну ди-

стри бу ци је, по што се са да „Гла сник“ ди рект но до ста вља 
ле ка ри ма, би ло пре ко уста но ва или ре ги о нал них кан-
це ла ри ја Ко мо ре, што на од ре ђе ни на чин омо гу ћа ва да 
се пре ва зи ђе ба ри је ра из ме ђу ле ка ра и Ко мо ре.

То ком 2011, Ко ми си ја за про ме ну Ко дек са ме ди цин-
ске ети ке ак тив но је ра ди ла на том ве о ма осе тљи вом 
до ку мен ту, уса гла ша ва ју ћи га са ме ди цин ским прав-
ним зах те ви ма и мо дер ним са зна њи ма са вре ме не ме-
ди цин ске ети ке.

КОН ТИ НИ У РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА

Кон ти ну ра на ме ди цин ска еду ка ци ја по ста је све ва-
жни ја ак тив ност Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Пре ко Здрав стве ног Са ве та Ср би је, рад на гру па са ста-
вље на од ко ле га из Ле кар ске ко мо ре Ср би је, уче ству је 
у акре ди та ци ји про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је, у че ти ри ци клу са го ди шње.

Исто вре ме но, на пред лог По себ ног од бо ра за ме ди-
цин ско обра зо ва ње, Ле кар ска ко мо ра Ср би је за по че ла је 
по др шку од ре ђе них про гра ма кон ти ни у ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је из ме ди ко ле гал них те ма и струч них те ма 
у окви ру Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, а та ко ђе и 
по је ди нач них акре ди то ва них струч них про гра ма.

У ту свр ху, а с об зи ром на то да Ле кар ска ко мо ра Ср-
би је пре ма ва же ћим про пи си ма не мо же би ти ор га ни-
за тор кон ти ни у ра не ме ди цин ске еду ка ци је, са МАП ор-
га ни за ци јом (ко ја мо же би ти ор га ни за тор), на пра вљен 
је уго вор о по слов но тех нич кој са рад њи, у вред но сти 
300.000 ди на ра на го ди шњем ни воу.

Штам па ње сер ти фи ка та ра ди се о тро шку Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је. Тре нут но је акре ди то ва но шест про гра-

ма из ме ди ко-ле гал них те ма, де сет про гра ма из струч-
них те ма, ко ји се по на вља но ре а ли зу ју ши ром Ср би је.

У окви ру Да на срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре акре-
ди то ва но је де сет про гра ма, ко ји су би ли одр жа ни са-
мо јед ном на Кон фе рен ци ји.

Акре ди то ва на је и кон фе рен ци ја Ко му ни ка ци ја у 
здрав ству, та ко ђе пре ко истог ор га ни за то ра.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не от ку пљи ва-
ла је го то ве про гра ме Ме ди цин ског фа кул те та у Но-
вом Са ду.

Око 11.000 ле ка ра у Ср би ји по ха ђа ло је про гра ме у ор-
га ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ти ме до би ло од 
че ти ри до 11 бо до ва, док је, пре ма из ве шта ју Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, њи хо ве про гра ме по ха-
ђа ло око 1.500 ко ле га.

Укуп но је не што ви ше од тре ћи не ле ка ра у Ср би ји до-
би ло бес плат не бо до ве, из од лич них про гра ма кон ти-
ни у ра не ме ди цин ске еду ка ци је.

УЧЕ ШЋЕ ПРЕД СТАВ НИ КА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ-
ЈЕ У РА ДУ МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА, ЗДРАВ СТВЕ НОГ 
СА ВЕ ТА СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗДРАВ СТВЕ-
НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је у то ку 2011. 
по ста ли су чла но ви ре пу блич ких струч них ко ми си-
ја Ми ни стар ства здра вља, и то за ме ди ци ну ра да и за 

>>> То ком 2011, ко ми си ја за про ме ну 
ко дек са ме ди цин ске ети ке ак тив но је 
ра ди ла на том ве о ма осе тљи вом до ку мен ту, 
уса гла ша ва ју ћи га са ме ди цин ским прав ним 
зах те ви ма и мо дер ним са зна њи ма 
са вре ме не ме ди цин ске ети ке <<<
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при мар ну здрав стве ну за шти ту. На тај на чин, ЛКС по-
ку ша ва да ути че на до но ше ње не ких бит них од лу ка, 
што у овом мо мен ту ни је лак по сао.

Са ми ни стром здра вља проф. др Зо ра ном Стан ко ви-
ћем, по ње го вом по ста вља њу на ме сто ми ни стра, оства-
рен је за до во ља ва ју ћи кон такт. До бри кон так ти ус по-
ста вље ни су и са проф. др Алек сан дром Вук са но ви ћем, 
ди рек то ром РФ ЗО. Ме ђу тим, нај ве ро ват ни је због крат-
ког вре ме на ко је је ми ни стар има пред со бом, осим 
де кла ра тив не по др шке, ни је би ло зна чај ни је по др шке 
ре форм ским про ме на ма ко је је пред ло жи ла Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је. Али, за раз ли ку од ра ни јег ми ни стра 
здра вља, око мно гих од лу ка Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
по сти гла је ве ћи сте пен са гла сно сти.

Здра стве ни са вет Ср би је, сва ка ко оста је на зна чај ни ја 
по др шка Ле кар ској ко мо ри Ср би је у здрав стве ном си-
сте му Ср би је. За хва љу ју ћи за ла га њу др Злат ка Спа си-
ћа и тим ском ра ду, ве ли ки број пред ло га Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је на и ла зи на раз у ме ва ње проф. др Дра га на 
Де ли ћа, пред сед ни ка Здрав стве ног са ве та Ср би је, а зна-
чај ну по др шку Ле кар ска ко мо ра Ср би је има и од проф. 
др Сан дре Ши пе тић, пред сед ни це по себ не рад не гру пе 
за акре ди та ци ју про гра ма КМЕ.

Ре пу блич ки фонд здрав стве ног оси гу ра ња, у де лу 
ве за ном за уго ва ра ње ни је при хва тио ста во ве пред-
став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а ове го ди не пред-
став ни ци Ко мо ре ни су ни по зва ни да уче ству ју у тој 
ак тив но сти. С дру ге стра не, лич ним за ла га њем проф. 
др Алек сан дра Вук са но ви ћа, ди рек то ра Фон да, Ле кар-
ска ко мо ра Ср би је се пре ко Са ве та за ре фор му здрав-
ства ак тив но укљу чи ла у ре ша ва ње днев них про бле ма 
ко ле га. Пред лог ли сте ла бо ра то риј ских ана ли за, ко ји је 
да ла Ле кар ска ко мо ра Ср би је, при хва ћен је као бу ду-
ћа пре по ру ка ле ка ри ма у при мар ној здрав стве ној за-
шти ти.

Аген ци ја за акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва, чи-
ји је пред сед ник Управ ног од бо ра из Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, тре ба ло би да у бу дућ но сти по ста не зна ча-
јан са рад ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је, по го то во у де лу 
ве за ном за во ди че до бре кли нич ке прак се и про то ко-
ле ле че ња.

Из ме ном За ко на о Аген ци ји за при вред не ре ги стре, 
по пр ви пут су се сте кли усло ви да Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је ко нач но бу де упи са на у јав не књи ге, од но сно у 
ре ги стар удру же ња са свим пра ви ма и оба ве за ма ко је 
прав ном ли цу при па да ју.

ЗА КО НО ДАВ НА АК ТИВ НОСТ
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

То ком про те кле го ди не Ми ни стар ство је обе ћа ва ло 
мно ге пра вил ни ке, али се они још ни су по ја ви ли. Ни-
је за вр шен пра вил ник о до пун ском ра ду, али се за то 
при сту пи ло про ме ни пра вил ни ка о кон ти ну и ра ној ме-
ди цин ској еду ка ци ји и ли цен ци ра њу, ко је је Ле кар ска 
ко мо ра до че ка ла спрем но, за хва љу ју ћи ра ду по себ них 
од бо ра.

Исто вре ме но је без кон сул то ва ња Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је до не сен пра вил ник о ме ра ма из вр ше ња, ко ји 
је уз не ми рио струч ну јав ност, због не ре ал них зах те ва, 

као и Но мен кла ту ра услу га на се кун дар ном и тер ци-
јар ном ни воу. На ја вље не из ме не пла на мре же и уред-
бе о усло ви ма за осни ва ње здрав стве них уста но ва су 
у при пре ми.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је уче ству је у ра ду Здрав стве-
ног са ве та ка да су у пи та њу пред ло зи из ме не За ко на о 
здрав стве ној за шти ти, и да је струч ну прав ну по моћ у 
то ме. На рав но, све те из ме не мо ћи ће да бу ду пред мет 
раз го во ра тек по сле пар ла мен тар них из бо ра.

Исто вре ме но, Ле кар ска ко мо ра Ср би је пом но пра ти 
уво ђе ње но вог на чи на фи на си ра ња здрав стве них рад-
ни ка, и ти ме на ста вља по сао ко ји је за по чет ди рект ним 
уче шћем пред став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ства-
ра њу ка пи та ци о не фор му ле прет ход них го ди на.

ПРИ ВАТ НА ПРАК СА

Сту ди ја из во дљи во сти ко ја ће да ти од го во ре на пи та-
ње ин те гра ци ја при ват не прак се у си стем здрав стве не 
за шти те и здрав стве ног оси гу ра ња по ла ко се при во ди 
кра ју. Ор га ни зо ва не су две фо кус гру пе са пред став-
ни ци ма и РФ ЗО и Ми ни стар ства здра вља. Ме ђу тим, у 
Ре пу бли ци Ср би ји не ма ја сних по ка за те ља на осно ву 
ко јих се мо же про це ни ти cost be ne fit укљу чи ва ња при-
ват не прак се, та ко да у сту ди ји мо ра да бу ду при ме ње-
не дру ге, ком пли ко ва ни је ме то де. Оче ку је се бр зи за-
вр ше так сту ди је.

Исто вре ме но се по ку ша ва ло и по ку ша ва ће се да се 
„де бло ки ра“ при ме на пра вил ни ка ко ји де фи ни ше уло-
гу при ват ног ле ка ра ве за но за бо ло ва ња и упу ћи ва ње 
у бол ни цу.

ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У 2011.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју-
го и сточ ну Ср би ју, по пла ну ра да ор га ни зо ва на је Кон-
фе рен ци ја о те ра пе ут ској ко му ни ка ци ји, ко ја је би ла 
ве о ма успе шна. Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра-
да ор га ни зо ва ла је кон фе рен ци ју о ме сту и зна ча ју 
при ват не прак се да нас, на ко јој су, осим при ват ни ка, 
уче ство ва ли и пред став ни ци здрав стве не ис пек ци је 
и бан ке.

Ме ђу тим, не сум њи во нај зна чај ни ји до га ђај би ла је 
Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, ко ја је по-
че ла у Вр њач кој Ба њи, а по том одр жа на у пет гра до ва 

у Ср би ји исто вре ме но. ЛКС је би ла ор га ни за тор ве о ма 
за па же ног сим по зи ју ма у ле кар ској про фе си ји и здрав-
стве ном еста бли шмен ту, на ко ме су уче шће узе ли ско ро 
сви пред став ни ци но си ла ца. На Окру глом сто лу го во-
ри ло се о на чи ни ма са рад ње са ко ле га ма из ди ја спо-
ре. Те ме кон фе рен ци је би ле су број не – од здрав стве-
ног ту ри зма, ре фор ме хит не по мо ћи, до пре вен ти ве у 
при ват ној прак си и ви ше струч них те ма. Кон фе рен ци-
ји је при су тво ва ло ви ше од 4.100 на ших ле ка ра и 137 ко-
ле га из ино стран ства.

У при пре ми је Кон фе рен ци ја о етич ким аспек ти ма 
кра ја жи во та, у ор га ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, ко ја се одр жа ва 
кра јем мар та.

>>> Пред лог ли сте ла бо ра то риј ских 
ана ли за, ко ји је да ла Ле кар ска ко мо ра 
ср би је, при хва ћен је као бу ду ћа пре по ру ка 
ле ка ри ма у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти <<<

>>> без кон сул то ва ња Ле кар ске ко мо ре 
ср би је до не сен пра вил ник о ме ра ма 
из вр ше ња, ко ји је уз не ми рио струч ну 
јав ност, због не ре ал них зах те ва, као и 
Но мен кла ту ра услу га на се кун дар ном 
и тер ци јар ном ни воу <<<
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ПО МОЋ ЛЕ КА РИ МА ПО ЈЕ ДИН ЦИ МА

Прав ни за ступ ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је укљу чен је 
у суд ски про цес јед ног ко ле ге, ко ји је осу ђен без до вољ-
но до ка за на те шко де ло про тив здра вља љу ди. Ко мо ра 
на сто ји да ре ши про блем во лон ти ра ња и при зна ва ња 
во лон тер ског ста жа као де ла ста жа пре спе ци ја ли за-
ци је. Струч не слу жбе ЛКС ра ди ле су и на укљу чи ва њу 
ко ле га ин ва ли да у про цес за по шља ва ња. Исто вре ме-
но, и на ре ги о нал ним ко мо ра ма функ ци о ни шу фон-
до ви со ли дар но сти.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

Члан ство у CPME, WМА, ZЕVА и EF MA ор га ни за ци ја-
ма зна чај но је за Ле кар ску ко мо ру Ср би је, због мо гућ-

но сти до би ја ња по др шке на ве де них ор га ни за ци ја, ве-
за но за не за ви сност и са мо стал ност. Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је пот пи сник је Кра ков ске де кла ра ци је, ко ја се ба-
ви упра во по др шком не за ви сно сти на ци о нал них ме-
ди цин ских асо ци ја ци ја. У сви ма њи ма ЛКС је из у зет-
но це ње на.

Члан ство у Ме ди цин ском фо ру му зе ма ља Ју го и сточ-
не Евро пе (SE EMF) зна чај но је за нас, не са мо као део 
ре ги о нал ног по ве зи ва ња, не го и у струч ном по гле ду, јер 
је Ле кар ска ко мо ра Ср би је ове го ди не ор га ни за тор тра-
ди ци о нал ног ме ђу нар нод ног кон гре са SE EMF.

Прим. др Та тја на ра до са вље вић
ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је

ПЛАН РАДА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Од издавања лиценци до 
активности у међународним 
организацијама
Између осталог, Комора ће се ове године, 
преко својих органа, активно укључити 
у израду стратешких докумената, 
донети предлог Закона о лекарству који 
ће у преамбули садржати статус лекара 
као службеног лица, а у септембру ће 
бити домаћин конгреса SEEMF

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је у 2012. на ста вља све ак-
тив но сти у окви ру по ве ре них по сло ва.

– Из да ва ње ли цен ци ле ка ри ма ко ји ис пу не 
усло ве. Оно на че му тре ба ра ди ти, а што је оба-

ве за ЛКС и по за ко ну, је сте упис у Ко мо ру ле ка ра на 
оба ве зном ле кар ском ста жу, што не ће би ти ла ко у вре-
ме по сто је ће еко ном ске кри зе. По треб на је бли ска са-
рад ња ЛКС са ис по ста ва ма На ци о нал не слу жбе за по-
шља ва ња у ци љу пра ће ња бро ја ле ка ра на би роу и, са 
дру гим ин сти ту ци ја ма си сте ма, укљу чи ва ње Ко мо ре у 
ре ша ва ње про бле ма не за по сле но сти.

Исто вре ме но, по треб но је да се у Ко мо ри во ди по се-
бан ре ги стар из да тих по твр да о та ко зва ном „good stan-
ding“-у, јеr ће то би ти је дан од на чи на пра ће ња „од ли-
ва мо зго ва“ ме ђу ле ка ри ма.

При вре ме не ли цен це мо ра да се из да ју у скла ду са 
За ко ном. По треб но је ис тра ја ти на то ме да сви стра ни 
ле ка ри ко ји до ла зе у Ср би ју да оба вља ју здрав стве ну 
де лат ност мо ра да их до би ју, а да се ре ги стар при вре-
ме них ли цен ци до да у већ по сто је ће ре ги стре ко ји се 
во де у Ле кар ској ко мо ри.

Уво ђе њем мо ду ла за Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду-
ка ци ју (КМЕ) у ин фор ма ци о ни си стем Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, би ће уна пре ђе но пра ће ње бро ја бо до ва на го ди-

шњем ни воу и из да ва ње по твр да о то ме. Исто вре ме но, 
за јед но са Здрав стве ним са ве том и ор га ни за то ри ма про-
гра ма КМЕ, по треб но је у пот пу но сти по што ва ти оба ве зу 
под но ше ња ре дов них из ве шта ја о оба вље ним про гра ми-
ма КМЕ. По твр де о уче шћу у про гра ми ма мо ра да се из-
да ју у скла ду са Пра вил ни ком и не сме ју да ка сне.

Та ко ђе, 2012. го ди не би ће за вр шен рад на Ко дек су про-
фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји тре ба 
да усво ји Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

По треб но је да се су ди ја ма су до ва ча сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је омо гу ћи ин тен зив на обу ка, ка ко из обла сти 
те о риј ског зна ња, та ко и у прак тич ном ра ду са су ди ја-
ма и ту жи о ци ма, као и че сти ме ђу соб ни кон сул та тив-
ни са стан ци.

ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ
И ЗА КО НО ДАВ НА АК ТИВ НОСТ

У 2012.го ди ни, ко ја је за Ср би ју из бор на, Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је мо ра оста ти ван по ли ти ке, као не за ви сно 
еснаф ско удру же ње.

Исто вре ме но, с об зи ром на то да су из бо ри у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је за вр ше ни пре го ди ну и по да на, сви ор-
га ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра у ње ном са ста ву тре ба да се ак тив но укљу че у 
из ра ду стра те шких до ку ме на та, ко ји се од но се на све 
де ло ве здрав стве ног си сте ма, а тре ба да бу ду спрем ни 
за но ву вла ду и Ми ни стар ство здра вља.

Са гла сно пра ви ма и оба ве за ма ко је Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је има као уста но ва са по ве ре ним и оста лим по-
сло ви ма, нео п ход но је да се до не су ста во ви и до ку мен та 
о из ме ни на чи на пла ћа ња ле ка ра у при мар ној и се кун-
дар ној и тер ци јар ној здрав стве ној за шти ти, ре фор ма ма 
у ор га ни за ци ји хит не слу жбе, слу жбе ме ди ци не ра да, 
ме ра ма из вр ше ња, пла ну мре же здрав стве них уста но-
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ва, из ме ни уред бе ко јом се ре гу ли ше рад и осни ва ње 
здрав стве них уста но ва и при ват не прак се, до ку мен ти 
о укљу чи ва њу при ват не прак се у си стем здрав стве ног 
оси гу ра ња и здрав стве не за шти те, до ку мен ти о нео п-
ход но сти уво ђе ња про то ко ла ле че ња, за кон ска ре гу ла-
ти ва у оси гу ра њу од про фе си о нал не од го вор но сти ле ка-
ра, као и о основ ним етич ким ди ле ма ма кра ја жи во та, 
су ро гат ма те рин ства, мо жда не смр ти.

Нео п ход но је да се Ле кар ска ко мо ра фор му ли ше пред-
лог За ко на о ле кар ству, као по себ ног за ко на ко ји ће у пре-
ам бу ли са др жа ти ста тус ле ка ра као слу жбе ног ли ца.

По треб на је из ме на За ко на о здрав стве ној за шти ти 
ко ја ће пред ви ђа ти да про цес кон ти ну и ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је у пот пу но сти пре ђе у над ле жност Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је, ко ја би до но си ла и пра вил ни ке о 
КМЕ и ли цен ци ра њу.

По треб но је са гле да ти и оста ле за ко не и по тре бу њи-
хо ве про ме не, а чла но ви од бо ра ре ги о нал них ко мо ра 
и Ле кар ске ко мо ре Ср би је већ су раз мо три ли све оно 
што тре ба из ме ни ти.

Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је тре ба да се на-
ђу у што ве ћем бро ју ре пу блич ких струч них ко ми си ја, 
за шта ни је нео п ход на из ме на за ко на, као и у Управ-
ном од бо ру Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу-
ра ње, за шта је из ме на за ко на нео п ход на.

По треб но је да бу ду до не ти стра те шки до ку мен ти ве-
за ни за про ши ре ње јав них овла шће ња Ле кар ске ко мо-

ре Ср би је на област спо ља шњег и уну тра шњег над зо ра 
и из ме на За ко на о ко мо ра ма у де лу ве за ном за при ма-
ри ја те, та ко да Ле кар ска ко мо ра Ср би је као оба ве зна ор-
га ни за ци ја да је Ми ни стар ству пред ло ге кан ди да та за 
при ма ри ју се, чи ме би се уште део но вац ко ле га ма ле-
ка ри ма на те ре ну.

ПРИ О РИ ТЕТ НЕ ТЕ МЕ ЗА 2012. ГО ДИ НУ
Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће се 2012. го ди не ба ви ти сле-

де ћим те ма ма:
– ЗДРА ВЉЕ ЛЕ КА РА – по треб но је на пра ви ти стра-

ти фи ко ва ни упит ник, ано ни ман, ко ји би по пу ња ва ли 
ле ка ри. У том по слу са ра ђи ва ли би ко ле ге спе ци ја ли-
сти ме ди ци не ра да из Ко ми си је за ме ди ци ну ра да Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је. Упит ник би био ди стри бу и ран у 
то ку пре да ва ња ко ја по др жа ва Ле кар ска ко мо ра Ср би-
је и од штам пан у на шем „Гла сни ку“. Сли чан упит ник, 
ко ји се од но си на де пре си је ле ка ра, био би ди стри бу и-
ран на исто ве тан на чин, а у по след ња три ме се ца би ла 
би на пра вље на ста ти стич ка ана ли за до би је них ре зул-
та та, о че му би би ла упо зна та струч на и оп шта јав ност 
у Ср би ји. У пла ну је ор га ни зо ва ње кон фе рен ци је на ту 
те му, као и оба ве шта ва ње ме ди цин ских ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња.

– НА СИ ЉЕ НАД ЛЕ КА РИ МА – осим ра да на За ко ну о 
ле кар ству, би ће са чи ње на ан ке та, пот пу но ано ним на, 
ко ли ко ле ка ри тр пе на си ље на рад ном ме сту и ка кви 

Бодови неопходни за обнову лиценце
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су об ли ци на си ља при сут ни, да би о то ме би ли оба ве-
ште ни над ле жни др жав ни ор га ни.

– МЕ ДИ ЈИ И ЛЕ КАР СКА СТРУ КА – за вр ше на је ана-
ли за тек сто ва у пе ри о ду 2007–2011, ко ја се ба ви ла од-
но сом ме ди ја пре ма ле ка ри ма. Но ви нар ска удру же ња 
ће би ти по зва на на са ста нак са пред став ни ци ма Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, ве за но за на чин пи са ња и из ве-
шта ва ња и са по што ва њем прет по став ке не ви но сти. У 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је би ће на ста вље но пра ће ње но-
вин ских чла на ка.

– БОЛ НИЧ КА ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА – би ће јед на 
од те ма ко јом ће се ба ви ти ле кар ска ко мо ра Ср би је, са 
иде јом да по угле ду на зе мље Евро пе, пред ло жи ра ци о-
нал на ре ше ња за оп ста нак овог бит ног сег мен та здрав-
стве не за шти те.

– ОБА ВЕ ЗУ ЈУ ЋИ ПРО ТО КО ЛИ ЛЕ ЧЕ ЊА – те ма је ко-
јом ће се ЛКС и да ље ба ви ти.

– ОДР ЖИ ВО ФИ НА СИ РА ЊЕ СИ СТЕ МА ЗДРАВ СТВЕ-
НЕ ЗА ШТИ ТЕ.

– КОН ТИ НИ У РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА – Ле-
кар ска ко мо ра Ср би је на ста ви ће да по др жа ва бес плат не 
про гра ме еду ка ци је из ме ди ко ле гал них те ма, као и струч-
не про гра ме, у че му ће но си лац ак тив но сти, као и до са-
да, би ти По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње.

ЛКС ће се и убу ду ће ба ви ти те ма ма из обла сти при-
ват не прак се, при мар не здрав стве не за шти те, де фи ни-
са њем пој ма ле кар ске гре шке.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
Осим Гла сни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у пла ну је 

по кре та ње струч ног ча со пи са Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је. Пла ни ра но је, та ко ђе, из да ва ње по себ них струч них 
из да ња, књи га и мо но гра фи ја под окри љем Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

По треб но је да сајт Ле кар ске ко мо ре Ср би је бу де ажур-
ни ји, као и сла ње сво је вр сног „Newslet ter“ на mail-адре се 
свих ле ка ра са ин фор ма ци ја ма о зна чај ним пи та њи ма 
(про ме на ли сте ле ко ва, про ме на за ко на, под за кон ских 
ака та, ва жна оба ве ште ња о ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је и сл).

Та ко ђе, тре ба раз ви ја ти и со ци јал не ме ди је као на-
чин ко му ни ка ци је са ле ка ри ма.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ И КОН ГРЕ СИ
Ефи ка сност ко ју су по ка за ли кур се ви ко је је по др жа-

ла Ле кар ска ко мо ра Ср би је, пре све га из ме ди ко ле гал-
них те ма, мо дел су ко ји тре ба ко ри сти ти и у ор га ни за-
ци ји јед но днев них кон фе рен ци ја, пре ма пла ну ко ји би 
усво ји ли над ле жни од бо ри Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Тре ћи ме ђу на род ни струч ни кон грес SE EMF (So ut he
ast Euro pean Me di cal Fo rum), би ће одр жан у сеп тем бру 
ме се цу 2012, а Ле кар ска ко мо ра Ср би је је ор га ни за тор. 
По што се кон грес ор га ни зу је пре ко Фо ру ма, уз ко ти за-
ци ју (ра на ко ти за ци ја 70 евра и ка сна - 100 евра), пла ни-
ра но је да ко ти за ци је, уз уче шће спон зо ра, „са ме фи на-
си ра ју“ одр жа ва ње кон гре са, а то ће исто вре ме но би ти 
при ли ка да се фар ма це ут ске ку ће укљу че и пре по зна ју 
Ле кар ску ко мо ру Ср би је као парт не ра, а наш Гла сник 
као мо гућ ност оба ве шта ва ња ле ка ра.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА СРП СКЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ДИ ЈА СПО-
РЕ је дан je од до га ђа ја чи ју тра ди ци ју тре ба на ста ви-
ти. Ме ђу тим, ве ли ке кон фе рен ци је мо гу би ти одр жа-
ва не јед ном у две или че ти ри го ди не. На на ма је да 
на ђе мо стра те шког парт не ра за ту ма ни фе ста ци ју, ко-
ја је из у зет но до бро при хва ће на, али је тре ба и фи на-
сиј ски ис пра ти ти, што ни је јед но став но у овим те шким 
вре ме ни ма.

ОСИ ГУ РА ЊЕ ЛЕ КА РА ОД ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ОД ГО-
ВОР НО СТИ – ва жно је да се на ста ви и да се на ђе пра-
ва ме ра у уго во ру ко ји се ну ди оси гу ра ва ју ћим ку ћа-
ма на тен де ру.

МЕ СТО ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
У МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА
Ва жност члан ства у ме ђу на род ним асо ци ја ци ја ма у 

на ред ној го ди ни огле да се у то ме што те ор га ни за ци-
је мо гу да по сре ду ју ди рект но код вла да др жа ва и ре-
ша ва њу по тен ци јал них про бле ма ко је чла ни це мо гу 
да има ју. То је, осим оста лих бе не фи та, у 2012. из у зет-
но зна чај но за Ле кар ску ко мо ру Ср би је.

АПЛИ ЦИ РА ЊЕ ЗА МЕ ЂУ НАР НОД НЕ ПРО ЈЕК ТЕ – јед-
на је од ак тив но сти ко ји ма тре ба да се ба ви Ле кар ска 
ко мо ра.

ПРАВ НА ПО МОЋ И ДРУ ГЕ ВР СТЕ ПО МО ЋИ ЛЕ КА РИ-
МА – по треб но је де фи ни са ти пу те ве и на чи не про це-
не у ко јим кон крет ним си ту а ци ја ма Ле кар ска ко мо ра 
тре ба да по мог не. Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је мо же би ти ор ган на ко ме се мо гу та пра ви ла про-
пи са ти.

НА ЦИ О НАЛ НЕ ПЕН ЗИ ЈЕ ЗНА МЕ НИ ТИМ ЛЕ КА РИ МА 
И РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ЛЕ КА РА ко ји су из по ли тич ких 
раз ло га ка жња ва ни по сле Дру гог свет ског ра та.

Прим. др Та тја на ра до са вље вић
ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Бодови неопходни за обнову лиценце
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Пише: 
др Дра га на Ми лу ти но вић, 

пред сед ни ца УО ЛКС

П
ро те кла је још јед на го-
ди на – 2011, у Управ ном 
од бо ру ЛКС, ис пу ње на 
мно гим ак тив но сти ма, 

али и пу на тур бу лен ци ја, из не-
на ђе ња. 

Све ак тив но сти Управ ног од-
бо ра би ле су усме ре не ка по сти-
за њу по ста вље них ци ље ва: омо гу ћи ти чла но ви ма Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је да кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју оба ве на ефи ка сан и што еко но мич ни ји, а у 
исто вре ме ква ли те тан на чин, уна пре ди ти рад Ле кар-
ске ко мо ре ка ко би нај бр же мо гла да иза ђе у су срет по-
тре ба ма сво јих чла но ва и омо гу ћи из вр ша ва ње по ве-
ре них по сло ва од стра не др жа ве.

Чла но ви Скуп шти не ле кар ске ко мо ре као и ре ги о нал-
них ко мо ра су се ак тив но укљу чи ли и сва ко из сво је обла-
сти, акре ди то ва ли пре да ва ња, кур се ве I и II ка те го ри је, а 
Ко мо ра их је ор га ни зо ва ла у мно гим гра до ви ма Ср би је: 
Ва ље ву, Чач ку, Сме де ре ву, Но вом Па за ру, Ки кин ди, Пан-
че ву, Ни шу, Гра ча ни ци, Шап цу, Кра гу јев цу, Ко ва чи ци. 

Да ни срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, ко ји ма је прет-
ход ни Гла сник био по све ћен, омо гу ћи ли су пот пу но 
бес плат не бо до ве за 4.112 ле ка ра из Ср би је ко ји су уче-
ство ва ли на 10 струч них ску по ва одр жа них у Бе о гра ду, 
Вр њач кој Ба њи, Но вом Са ду и на Вла син ском је зе ру, а 
пре да ва ња су др жа ли ис так ну ти струч ња ци из зе мље и 
све та, би ло је при сут но 137 на ших ле ка ра из ди ја спо ре 
уз углед не ко ле ге из Не мач ке, Аустри је, Нор ве шке. Пре-
ма на шој еви ден ци ји, ви ше од тре ћи не чла но ва ЛКС је 
на тај на чин при су ство ва ло струч ним ску по ви ма. 

У овој го ди ни Да ни ме ди цин ске ди ја спо ре би ће још 
бо ље ор га ни зо ва ни, а тру ди ће мо се да до ђе мо до свих 
ме ста у Ср би ји где по сто ји ин те ре со ва ње, као и да пре-
по зна мо по тре бе чла но ва – ко је те ме ин те ре су ју ве ћи ну 
ле ка ра. Та ко ђе, по ка за ла се оправ да ном од лу ка Управ-
ног од бо ра на пред лог По себ ног од бо ра за обра зо ва ње 
да по све ти мо ве ћу па жњу ме ди ко-ле гал ним те ма ма: 
Струч на гре шка, Ле кар ска гре шка и оси гу ра ње, Ле кар 
и уми ру ћи па ци јент, Не же ље ни ис хо ди ле че ња, По сту-
па ње у слу ча ју сум ње на струч ну гре шку... Ко ле ге на 
те ре ну да ле су ве о ма по зи тив но ми шље ње о ова квом 
кон цеп ту. 

Управ ни од бор раз ма трао је мно ге ак тив но сти и ини-
ци ја ти ве по себ них од бо ра и, за оне са ко ји ма се са гла-

сио, пред у зе ти су нео п ход ни ко ра ци ка ко би оне би ле 
при хва ће не код над ле жних ор га на. На ве шћу са мо не-
ке од њих, по мом ми шље њу, нај зна чај ни је: 

1.  Ми ни мал на за га ран то ва на за ра да иза бра них ле ка ра 
у при мар ном здрав ству не мо же би ти ма ња од тре-
нут не за ра де, као и да се кон крет но де фи ни ше ва-
ри ја бил ни део, 

2.  Бри са ти став 6. чла на 2. Уред бе о ко рек тив ном ко е фи-
ци јен ту, нај ви шем про цен ту ал ном уве ћа њу основ не 
пла те, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за део пла те ко ји 
се оства ру је по осно ву рад ног учин ка, као и на чин 
об ра чу на пла те за по сле них у здрав стве ним уста но-
ва ма, ко ји се од но си на ко рек тив ни фак тор за ре-
цеп те ко је пре пи су је иза бра ни ле кар у обла сти оп-
ште ме ди ци не и пе ди ја три је.

3.  По кре та ње јав не рас пра ве о Из ме на ма и до пу на ма 
Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма и ужим спе ци ја-
ли за ци ја ма здрав стве них рад ни ка и здрав стве них 
са рад ни ка, као и фор ми ра ње рад не гру пе ЛКС, за 
уче шће у јав ној рас пра ви за јед но са дру гим ре ле-
вант ним уче сни ци ма као што је Ми ни стар ство здра-
вља, Здрав стве ни са вет Ре пу бли ке Ср би је, ме ди цин-
ски фа кул те ти итд.

4.  Зах тев за пре ци зи ра ње чла но ва 22–25 Пра вил ни-
ка о спе ци ја ли за ци ја ма и ужим спе ци ја ли за ци ја-
ма здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка 
ко ји се од но се на оба ве зно вре ме ко је ле кар на спе-
ци ја ли за ци ји про во ди у окви ру здрав стве не уста-
но ве и при зна ва њу тог вре ме на у спе ци ја ли стич-
ки стаж. 

5.  Уче шће пред став ни ка ЛКС у Ко ми си ји ко ја би да ла 
при мед бе на аустра лиј ски мо дел DRG-а.

6.  Упу ћи ва ње про те ста Ми ни стар ству здра вља по во дом 
до но ше ња Ме ра из вр ше ња из из ме ње ног Пра вил ни-
ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де-
лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об ли-
ци ма здрав стве не слу жбе 

7.  Ми ни стар ству здра вља упу ћен је Пред лог из ме на 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру-
гим об ли ци ма здрав стве не слу жбе ко је је при пре мио 
По себ ни од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве-
ну за шти ту у при ват ној прак си. 

АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

У КОРАК СА 
ПРОБЛЕМИМА 
// ТОКОМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, ОДРЖАНО ЈЕ ЈЕДАНАЕСТ РЕДОВНИХ СЕДНИЦА, ЈЕДНА 
ТЕЛЕФОНСКА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА, ДОНЕТО ЈЕ 89 ОДЛУКА И ДЕСЕТ ЗАКЉУЧАКА //
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Пише: 
проф. др Дра ган Де лић, 
пред сед ник Здрав стве ног 
са ве та Ср би је

М
е се ци ма, до след но и 
упор но, са не до ку чи-
вим вре мен ским ин-
тер ва ли ма, ну де нам 

се члан ци о здрав стве ним рад-
ни ци ма ко ји вр ве по лу и сти на ма 
и јед но стра ним/јед но знач ним/

јед но бој ним са гле да ва њем про бле ма ко руп ци је у здрав-
стве ном си сте му Ср би је. На дру гој стра ни, здрав стве ни 
рад ни ци су пред бу ји цом фрон тал ног, ис кљу чи вог и уоп-
ште ног на па да, („га ло пи ра ју ћа ко руп ци ја у здрав ству“, 
„при зна ње Вла де РС да је здрав ство нај ко рум пи ра ни ји 
сек тор“, „екс пло зи ја ко руп ци је у здрав ству“ ,„здрав стве-
на ма фи ја“, „ка та стро фал ни кри ми нал“, „у не ким здрав-
стве ним афе ра ма ди рект но су угро же ни жи во ти љу ди“, 
итд.) оста ли за те че ни, не ми и, чи ни се, не моћ ни. 

Уте ме ље ње за ове апо дик тич не ста во ве на ла зи се, из-
ме ђу оста лог, и у ре зул та ти ма мно го број них ан ке та, че-
сто не струч но (тен де ци о зно?) кон ци пи ра них и ре а ли-
зо ва них. Про блем усло жња ва и прак са да се го во ри и 
пи ше о људ ским жи во ти ма и од го вор но сти здрав стве них 
рад ни ка ко ри шће њем нео ба ве зу ју ћих тер ми на и из ја-
ва (нпр. „про це њу је се“, „сме ла тврд ња“, „углав ном“, „ути-
сак“, „ве ро ват но“ и сл.), при че му се ап стра ху је чи ње ни ца 
да је здрав стве ни си стем те мељ сва ког до бро ор га ни зо-
ва ног, ху ма ног и здра во ра зум ског дру штва. Уру ша ва ње 
тих те ме ља, без ва лид них до ка за и из вр шних суд ских 
пре су да, је сте се че ње гра не на ко јој сви се ди мо. Си ту а-
ци ју до дат но под гре ја ва чи ње ни ца да су по ли цај ци за-
по сле ни у Ми ни стар ству здра вља че му би се, да је жив, 
„об ра до вао“ Ра до је До ма но вић јер би то био део цен трал-

8.  Ини ци ја ти ва за име но ва ње по моћ ни ка Ми ни стра за 
при ват ну прак су као и ак тив на ко му ни ка ци ја пред-
став ни ка По себ ног од бо ра за при ват ну прак су са Ми-
ни стар ством здра вља и РФ ЗО.

9.  Уна пред оба ве сти ти ле ка ре при сле де ћим про ме на-
ма ли сте ле ко ва, ка ко би се из бе гла си ту а ци ја да сно-
се ма те ри јал не тро шко ве услед не бла го вре ме ног ин-
фор ми са ња.

10.  У из ра ди Пра вил ни ка о ли сти ле ко ва, као и Пра-
вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра ва из 
оба ве зног оси гу ра ња, укљу чи ти су ге сти је на осно ву 
ис ку ства здрав стве них рад ни ка ко ји ак тив но уче-
ству ју у ле че њу па ци је на та.

11.  Ор га ни за то ри акре ди то ва них про гра ма тре ба да из-
да ју сер ти фи ка те слу ша о ци ма про гра ма у што кра-
ћем ро ку, а нај ка сни је у ро ку од три ме се ца. 

12.  Усво је на је ини ци ја ти ва По себ ног од бо ра за ме ди-
цин ску ети ку за ор га ни за ци ју сим по зи ју ма „Пси-
хич ко и фи зич ко здра вље ле ка ра (со ци јал но бла-
го ста ње)“.

У пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2011. Управ-
ни од бор је одр жао 11 ре дов них сед ни ца, јед ну те ле-
фон ску ван ред ну сед ни цу и до не то је 89 од лу ка и 10 
за кљу ча ка.

Управ ни од бор ве ли ку па жњу по све тио је ра ду на Ста-
ту ту ЛКС, на ва жни јем прав ном ак ту Ле кар ске ко мо ре, 
ка ко би га по бољ шао, бо ље де фи ни сао и уна пре дио и, 
на тај на чин, омо гу ћио да Ле кар ска ко мо ра не сме та но 
ис пу ња ва сво је за дат ке и по ве ре не по сло ве. На сед ни ци 
Скуп шти не ЛКС одр жа ној 24. фе бру а ра дво тре ћин ском 
ве ћи ном су чла но ви на кон пе то ча сов ног ра да и из ја-
шња ва ња по свим при сти глим аманд ма ни ма, усво ји-

ли пред ло же не из ме не и до пу не Ста ту та. Ти ме је јед но-
го ди шњи рад у ко ме је уче ство вао ве ли ки број ко ле га 
и струч не слу жбе кру ни сан успе хом. До би ли смо но ви 
Ста тут ко ји је уна пре ђен, бо љи и ко јим су де фи ни са ни 
не ки чла но ви ко ји су се мо гли ту ма чи ти на раз ли чи те 
на чи не. До бар је осе ћај ка да успе шно за вр ши те за по-
чет по сао, а та кав осе ћај мо ти ви ше на да ље оства ри ва-
ње по ста вље них за да та ка и ци ље ва.

На жа лост, чла но ви Управ ног од бо ра из Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Вој во ди не по но во не уче ству ју у ра-
ду Управ ног од бо ра по на ло гу Скуп шти не Ре ги о нал не 
ко мо ре Вој во ди не, иако она не ма ста ту тар не мо гућ но-
сти за та кав на лог, и на пу сти ли су и по ме ну ту сед ни-
цу Скуп шти не.

Сви до са да шњи по ку ша ји Управ ног од бо ра да се ус по-
ста ви уоби ча је на са рад ња са Ре ги о нал ном ле кар ском 
ко мо ром Вој во ди не, ка ква по сто ји са дру ге че ти ри ре-
ги о нал не ко мо ре у ко ји ма је учла ње но око 25.000 ле
ка ра до са да ни су да ли же ље не ре зул та те. Али то нас 
ни ка ко не спре ча ва да ра ди мо и ре ша ва мо по сто је ће 
и огром не про бле ме ко ји при ти ска ју док то ре, да на сто-
ји мо да по диг не мо углед на ше про фе си је нео прав да но 
ста вље не на стуб сра ма и да се бо ри мо за ви ши ни во 
пру жа ња на ших услу га у ин те ре су на ших па ци је на та, 
али и на ше стру ке. //

>>> До бар је осе ћај ка да успе шно 
за вр ши те за по чет по сао, а та кав осе ћај 
мо ти ви ше на да ље оства ри ва ње 
по ста вље них за да та ка и ци ље ва <<<

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ ОСТАЛИ 
ЗАТЕЧЕНИ ПРЕД БУЈИЦОМ ФРОНТАЛНОГ, 
ИСКЉУЧИВОГ И УОПШТЕНОГ НАПАДА 
У НОВИНСКИМ ЧЛАНЦИМА

Ударање 
штапом 
по води
Здравствени систем постао је 
сигурносни вентил за претећи 
економски и социјални бунт, 
а медицински посленици – дежурни 
кривци за скретање пажње са 
озбиљнијих друштвеноекономско 
политичких проблема и изражавања 
незадовољства обичних људи
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ИЗ ЛИЧНОГ УГЛА: ШТА ДОНОСИ DRG?

Неће више 
бити исто 
плаћени 
добри и 
лоши
Оном ко буде квалитетно и брзо 
лечио остајаће више новца // Основна 
идеја финансирања по дијагностички 
сродним групама (drg) је плаћање 
по такозваној епизоди лечења

Пише: 
Прим. др Дра ган Ма ло ба бић*

П
ре ма мом ду бо ком убе-
ђе њу, здрав стве ни си-
стем у на шој зе мљи 
по след њи је на ре ду за 

ре фор ме и по след њи чу вар со-
ци јал ног ми ра. Ко је се ре фор ме 
спре ма ју? Ка пи та ци ја на при-
мар ном, DRG (од ен гле ског из-
ра за Di ag no sis Re la ted Gro ups – 

ди јаг но стич ки срод не гру пе) са кли нич ким пу те ви ма 
на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу.

Уз до зво лу уред ни штва, же лим да ши рем члан ству 
пру жим до дат на по ја шње ња DRG у ме ри у ко јој ми је 
то по зна то. За што ја? Раз ло га је не ко ли ко. Као пред сед-
ник Пoсебног од бо ра за се кун дар ну и тер цар ну здрав-
стве ну за шти ту у др жав ном вла сни штву, по шту јем од-
лу ку свог од бо ра, ко ји ме је пред ло жио као пи сца овог 
тек ста. Као ду го го ди шњи по моћ ник ди рек то ра, пр во у 
Здрав стве ном цен тру, а са да у Оп штој бол ни ци Срем-
ска Ми тро ви ца, имао сам при ли ку пре три го ди не да 
ру ко во дим пи лот-про јек том. По на ло гу Ми ни стар ства 
здра вља РС у пе ри о ду од 90 да на ра ђе но је па ра лел-
но из ве шта ва ње РФ ЗО, по ста ром и са да још ва же ћем 
прин ци пу елек трон ске фак ту ре и по си сте му ди ја го-
стич ки срод них гру па. Ис ку ства тог пи лот про јек та су 
би ла по зи тив на, по оце ни Ми ни стар ства, што је ре зул-
ти ра ло ку по ви ном аустра лиј ског мо де ла DRG.

Ка ко је све по че ло?
Ре пу бли ка Ср би ја је до би ла кре дит од 10,5 ми ли о на 

евра за спро во ђе ње про јек та Раз вој здрав ства Ср би је - 
до дат но фи нан си ра ње, где се исто вре ме но по че ло ра-
ди ти на ви ше ко ло се ка. Па ра лел но је кре ну ла обу ка 
ме наџ мент ти мо ва у здрав стве ним уста но ва ма, за тим 

не при че у ње го вој „Стра ди ји“. Уље на ва тру до да ла је и 
ин фор ма ци ја да је Вла да у упит ни ку Европ ске ко ми си-
је за о кру жи ла здрав ство као област са нај ве ћом ко руп-
ци јом. O tem po ra, o mo res! Ве ро ват но је тај од го вор био 
нај бе збол ни ји, јер на ве сти ко руп ци ју у про це су при ва-
ти за ци је, јав них на бав ки или у др жав ним пред у зе ћи-
ма, до ве ло би у још ве ћу опа сност на ше при бли жа ва ње 
европ ским вред но сти ма и пра ви ли ма. 

Шта је он да за ме не уте ме ље на, не дво сми сле на, кру ци-
јал на исти на ка да су у пи та њу здрав стве ни рад ни ци?

Ап со лут но твр дим, да је ве ћи на здрав стве них рад-
ни ка, у ви ше де це ниј ским не мо гу ћим усло ви ма, са ве-
сно, од го вор но и струч но оба вља ла свој по сао. Њи хо ва 
тр пе љи вост, па и жр тво ва ње, ни су по сле ди ца њи хо ве 
на ив но сти и не ин фор ми са но сти, већ про из вод чвр стог 
убе ђе ња и ал тру зи ма. Ме ђу тим, бо јим се да су, да нас, 
здрав стве ни рад ни ци по ста ли де жур ни крив ци и гли-
не ни го лу бо ви за скре та ње па жње са озбиљ ни јих дру-
штве но-еко ном ско-по ли тич ких про бле ма, еви дент них 
фру стра ци ја и из ра жа ва ња не за до вољ ста ва (обич них) 
љу ди. Здрав стве ни си стем по стао је си гур но сни вен-
тил за пре те ћи еко ном ски и со ци јал ни бунт. При то ме, 
сва ко ме је ја сно да здрав стве не рад ни ке не ма ко да за-
шти ти, а ин ди ви ду ал на од бра на је Си зи фов по сао, јер 
су здрав стве ни рад ни ци по ста ли „ло ши мом ци“ (у но-
ви на ма мо же те про чи та ти тер ми не и ети ке те: „уби це“, 
„ло по ви“, „тро ва чи“, „са рад ни ци нар ко ма фи је“, итд.). 

Не при хва тљи во је, али и крај ње опа сно по це ло дру-
штво, да се са оп шта ва ју не про ве ре не ства ри, нпр. да 
су по је ди ни ле ка ри у Ин сти ту ту у Срем ској Ка ме ни ци 
за ра ђи ва ли по 500.000 евра на до пун ском ра ду (вест је 
тра ја ла ме се ци ма), да би се ис по ста ви ло да је то би ло 
5.000 евра на го ди шњем ни воу. Не при хва тљи во је да се 
го ди на ма пи ше ка ко „не ки“ ле ка ри Хит не по мо ћи ни-
су ука зи ва ли по моћ жи вот но угро же ним бо ле сни ци ма 
да би до би ли но вац од по греб ни ка, а да при том ни ко 
ни је из нео до ка зе. Са ма иде ја је бо ле сна, а чин ра ван 
нај мон стру о зни јем зло чи ну и то је зах те ва ло ур гент ну 
ре ак ци ју са про це су и ра њем: за твор ска бол ни ца за оне 
ко ји су по га зи ли Хи по кра то ву за кле тву (са мо бо ле сни 
умо ви би мо гли та ко не што да ура де) или за твор за оне 
ко ји су пла си ра ли и пот хра њи ва ли ла жне и за стра шу-
ју ће ве сти. По сто је ћа си та у ци ја, ни та мо, ни ова мо, по-
губ на је за здрав стве не рад ни ке, али и за гра ђа не Ср-
би је. Ко ме од го ва ра ова пат по зи ци ја?

Ко руп ци ја (пот ку пљи ва ње, под ми ћи ва ње, по ква ре-
ност, кри во тво ре ње), на рав но, по сто ји и у здрав стве ном 
си сте му Ср би је, али је те шко де фи ни са ти њен обим, ду-
би ну и ра ши ре ност. Ме ђу тим, ма кар би ла и сим бо лич-
на (нај ве ро ват ни је ни је), она ра за ра и рас та че су шти ну, 
бит, на ше све те про фе си је. Она је сте ре а лан про блем, 
ни ма ње ни ви ше не го у дру гим си сте ми ма, али због 
зна ча ја здрав стве ног си сте ма, и не са мо због то га, она 
је за сту пље ни ја и на гла ше ни ја у свим сред стви ма ма-
сов не ко му ни ка ци је.

И на кра ју, ко ме од го ва ра да тзв. афе ре у здрав стве-
ном си сте му Ср би је то ли ко ду го тра ју без суд ског епи ло-
га, од но сно пра во сна жне од лу ке? Ве ћи ни здрав стве них 
рад ни ка ап со лут но НЕ од го во ра по сто је ћа си ту а ци ја. 
Би ти де жу ран кри вац на ду ге ста зе је, у осно ви, ис цр-
пљу ју ћи и ра за ра ју ћи про цес. Искре но ве ру јем да се 
здрав стве ни рад ни ци не ће на љу ти ти на ме не ако упу-
тим по зив и за мо лим све од го вор не љу де и ор га не да 
за вр ше ви ше го ди шње ис тра ге и до не су, на исти ни уте-
ме ље не, пре су де. Су о ча ва ње са исти ном би ће за све нас, 
па и дру штво у це ли ни, од ве ли ке ко ри сти. Ме ђу тим, 
бо јим се да по сто је ћа (же ље на?) си ту а ци ја под се ћа на 
лу па ње шта пом по во ди: ства ра се ви зу ел ни и слу шни 
ути сак да се не што ра ди и до га ђа, ри би це су упла ше-
не, а ка пи тал ци, као и увек, ко ри сте при ли ку. //
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про цес акре ди та ци је здрав стве них уста но ва као алат за 
уна пре ђи ва ње без бед но сти па ци је на та, за тим уво ђе ње 
кли нич ких пу те ва, ин фор ма тич ко опре ма ње и умре жа-
ва ње здрав стве них уста но ва за РФ ЗО и на кра ју уво ђе-
ње DRG, као на чин да се пру жа о ци здрав стве них услу-
га на гра де за ква ли те тан и ефи ка сан рад.

Основ на иде ја пла ћа ња по ди јаг но стич ки срод ним 
гру па ма је пла ћа ње по та ко зва ној епи зо ди ле че ња, а 
то је пе ри од од при је ма до от пу ста из бол ни це. У то-
ку јед не епи зо де ле че ња пет фак то ра ути че на број да-
на у бол ни ци и ак тив но сти ко је се оба вља ју око па ци-
јен та, а то су:

1. пол и го ди ште
2. основ ни узрок хо спи та ли за ци је
3. ком пли ка ци је
4.  при дру же не бо ле сти и ста ња, ко ја ни су основ ни 

узрок при је ма у бол ни цу, а зах те ва ју ле че ње и по-
ве ћа ва ју тро шко ве ле че ња.

5. ква ли тет и ефи ка сност пру жа ња услу га.

На пр ва че ти ри фак то ра не мо же мо ути ца ти, док 
пе ти пру жа мо гућ ност уште де ко ри шће њем нпр. ми-
ни мал но ин ва зив них ме то да опе ри са ња, осни ва њем 
ане сте зи о ло шке ам бу лан те да би се скра тио број пре-
о пе ра тив них да на ле жа ња, уво ђе њем днев не бол ни-
це за ве ли ки број ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про-
це ду ра (по зна ти као „Ba sket 25”, кор па од 25 услу га у 
днев ној бол ни ци). На осно ву на пред на ве де ног мо же 
се за кљу чи ти да се ба вим опе ра тив ном ме ди ци ном, 
та ко да ма ло са ве та мо гу да ти ле ка ри ма из кон зер ва-
тив ног де ла. Украт ко, по сто ја ла би је дин стве на це на 
за од ре ђе ну ин тер вен ци ју на ни воу Ре пу бли ке, нпр. 
опе ра ци ја жуч не ке се. Уста но ва ко ја опе ра ци ју оба ви 
по це ни ни жој од др жав не до би ла би др жав ну це ну, а 
ви шак нов ца би тро ши ла по соп стве ном на хо ђе њу, за 
пла те, еду ка ци ју, опре му...

Вр ло бр зо би DRG до вео до из у зет ног скра ћи ва ња 
ле жа ња, упро шћа ва ња ди јаг но стич ких и те ра пиј ских 
про це ду ра, да би се што ви ше уште де ло. Ту се по ја вљу-
је кли нич ки пут, као ме ха ни зам за шти те стру ке, као 
ре до след стан дард них кли нич ких про це ду ра у об ра-
ди па ци јен та, пре у зет из на ци о нал них во ди ча до бре 
ле ка ске прак се.

Кли нич ки пут ни је ли ста оба ве зних упут ста ва, од ње-
га се увек мо же од сту пи ти уз аде кват но обра зло же ње.

Зна чи, си ту а ци ја је сле де ћа: оном ко бу де ква ли тет-
но и бр зо ле чио, оста ја ће ви ше нов ца. Не ће ви ше исто 
би ти пла ће ни до бри и ло ши. Ко бу де же лео да сма њу је 
тро шко ве ле че ња не ко ри сте ћи струч на упут ства у ле-
че њу, мо ра ће да сва ко од сту па ње од уоби ча је них ста во-
ва стру ке пи сме но обра зло жи у до ку мен ту па ци јен та, 
ко ји се зо ве кли нич ки пут. Кли нич ки пут не ће до зво-
ли ти про пу шта ње по треб них услу га, по ве ћа ће ко ри-
шће ње ме ди ци не за сно ва не на до ка зи ма, из јед на ча-
ва ће ква ли тет ра да здрав стве них рад ни ка, по бољ ша ће 
тим ски рад.

У си ту а ци ји ка да се све бу де уно си ло у ра чу на ре ко-
ји су умре же ни са РФ ЗО, има ће мо мо гућ ност над зо ра 
над на шим ра дом у ре ал ном вре ме ну.

По че ла је 2012, још увек смо пла ће ни по си сте му от-
ку па пла на ра да здрав стве не уста но ве, та ко зва но про-
спек тив но уго ва ра ње, за кон о елек трон ској до ку мен-
та ци ји ни је до нет, ко кре не у DRG има ће и па пир ну и 
елек трон ску до ку мен та ци ју, по че ли смо по пис ме ди-
цин ске опре ме по но вом ши фрар ни ку...

Не ки од за кљу ча ка По себ ног од бо ра за се кун дар ну 
и тер ци јар ну за шти ту у др жав ном здрав ству, у ве зи са 
DRG је су:

1.  за што ко мо ра ни је кон сул то ва на пре ку по ви не 
аустра лиј ског мо де ла DRG

2.  упу ћу је се ини ци ја ти ва ко мо ре да ко ми си ја ко мо-
ре са ста вље на од ле ка ра раз ли чи тих спе ци јал но-
сти пред ло жи Ми ни стар ству про ме не аустра лиј-
ског мо де ла DRG, у ци љу при ла го ђа ва ња во де ћој 
па то ло ги ји на шег под не бља. Управ ни од бор ЛКС 
усво јио је ини ци ја ти ву По себ ног од бо ра за се кун-
дар ну/тер ци јар ну за шти ту у др жав ном здрав ству 
о фор ми ра њу струч не ко ми си је и про сле дио је Ми-
ни стар ству здра вља. Од го вор че ка мо.

На по ла сам рад ног ве ка. Још увек се на дам бо љем. 
Са да се мо ја на да зо ве DRG. //

* Пред сед ник ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав-
стве ну за шти ту у др жав ној прак си и за ме ник ди рек то-
ра Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци

Општа болница у Сремској Митровици
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С
у до ви ча сти ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, 
као пр во сте пе ни су до ви и Вр хов ни суд ча сти 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као дру го сте пе ни суд 
су у то ку 2011. го ди не, а у сми слу из вр ша ва ња  

по ве ре ног по сла пре ма од ред ба ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, углав ном су ре дов но оба вља-
ли сво ју функ ци ју.

Пре ма при ло же ним по да ци ма из су до ва ча сти ре ги-
о нал них ле кар ских ко мо ра (из у зев Ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре Вој во ди не, од ко је до да нас, ни смо до би ли 
би ло ка кве по дат ке за овај из ве штај и Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре за Ко со во и Ме то хи ју где ни је под нет ни 
је дан пред лог за по кре та ње по ступ ка), на дан 1. ја ну а-
ра 2011. го ди не би ло је укуп но 63 пред ме та ко ји су би
ли у ра ду, од ко јих је 58 пред ме та окон ча но у то ку 2011. 
го ди не, па је у ра ду оста ло још пет пред ме та.

У то ку 2011. го ди не под не то је укуп но 116 но вих пред
ло га за по кре та ње по ступ ка пред пр во сте пе ним су до-
ви ма ча сти од ко јих је 67 пред ме та ре ше но, а 49 пред
ме та је на дан 31. де цем бра 2011. го ди не оста ло још у 
ра ду. По ред ових ре дов них ак тив но сти, су ди је пр во сте-
пе них су до ва ча сти РЛК и Вр хов ног су да ча сти ЛКС су 
то ком спро во ђе ња јав не рас пра ве о пред ло гу Из ме на 

и до пу на Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је да ли свој ве-
о ма кон струк ти ван до при нос.

На и ме, и по ред при лич но обим не раз ме не ста во ва и 
аманд ма на на пред ло же ни текст Пред ло га Из ме на и до-
пу на Ста ту та ЛКС, ко ји су раз ме њи ва ни пи сме ним пу-
тем, су ди је пр во сте пе них су до ва ча сти РЛК и Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС су у пе ри о ду сеп тем бар – де цем бар 2011. 
го ди не одр жа ли са стан ке сва ког пр во сте пе ног су да ча-
сти, као и Вр хов ног су да ча сти са пред сед ни ком Вр хов ног 
су да ча сти (као ор га ни за то ром ове ак тив но сти) и струч-
ном слу жбом Ле кар ске ко мо ре Ср би је, та на кра ју и два 
за јед нич ка са стан ка су ди ја свих пр во сте пе них су до ва 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА СУДОВА ЧАСТИ РЛК 
И ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ ЛКС 

РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА 
И КОНТИНУИРАНА 
ЕДУКАЦИЈА СУДИЈА
// ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА ЧАСТИ ПОДНЕТО ЈЕ УКУПНО 116 НОВИХ 
ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА, ОД КОЈИХ ЈЕ 67 РЕШЕНО, А 49 „ПРЕНЕТО“ 
У 2012. // ВЕЋИНА СУДИЈА УЧЕСТВОВАЛА НА ТРИ СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЗА МЕДИЦИНСКО ПРАВО СРБИЈЕ //

Пишу: 
Проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, пред сед ник 
Вр хов ног су да ча сти ЛКС

Жељ ко Ми хић, 
се кре тар Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДОВА ЧАСТИ 
РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА У 2011. ГОДИНИ

УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА – Стање на дан 31. децембар 2011. године
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УКУПНО

1. НЕЗАВРШЕНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕУЗЕТИ ИЗ 2010. ГОДИНЕ

- Окончани у току 
2011. године 38 нема података 20 0 0 58

-

Застајање због 
кривичног поступка 
или поступка 
медијације

1 нема података 2 0 0 3

-
Остали у раду на 
дан 31. децембар 
2011. године

2 нема података 0 0 0 2

 УКУПНО 41 нема података 22 0 0 63

2. ПРЕДМЕТИ ЗАПОЧЕТИ У 2011. ГОДИНИ

- Окончани у току 
2011. године 41 нема података 11 15 0 67

-

Застајање због 
кривичног поступка 
или поступка 
медијације

1 нема података 1 1 0 3

-
Остали у раду на 
дан 31. децембар 
2011. године

18 нема података 13 15 0 46

 УКУПНО 60 нема података 25 31 0 116

3. УКУПНО ОБРАЂЕНО У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2011. ГОДИНЕ

- Окончани у току 
2011. године 79 нема података 31 15 0 125

-

Застајање због 
кривичног поступка 
или поступка 
медијације

2 нема података 3 1 0 6

-
Остали у раду на 
дан 31. децембар 
2011. године

20 нема података 13 15 0 48

 УКУПНО 101 нема података 47 31 0 179

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  У 2011. ГОДИНИ

ЖАЛБА УВАЖЕНА 
– ПРЕДМЕТ ВРАЋЕН 

ПРВОСТЕПЕНОМ СУДУ
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КАО НЕДОЗВОЉЕНА УКУПНО
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ча сти и Вр хов ног су да ча сти, ка да су уса гла ша ва ни ста-
во ви по по је ди нач ним аманд ма ни ма на текст Пред ло га 
Из ме на и до пу на Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Та ко ђе, ови су до ви ча сти, ка ко пр во сте пе ни су до ви у 
ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма, та ко и Вр хов ни суд 
ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, су у из ве штај ном пе ри о-
ду би ли вр ло че сто у си ту а ци ји да су при ну ђе ни да опе-
ра тив но ре ша ва ју прак тич не про бле ме у тим по ступ-
ци ма, а ко ји су на ста ја ли као по сле ди це по је ди нач них 
кон тра дик тор но сти и/или не са гла сно сти по је ди них од-
ред би Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти ЛКС и Ста ту та 
ЛКС са Уста вом и За ко ном, као и у по је ди нач ним слу-

ча је ви ма по пу ња ва ња „прав них пра зни на“ у ду ху и у 
скла ду са прин ци пи ма про це сне прак се. И, на кра ју, 
али не и као нај ма ње ва жно, на во ди мо да су ве ћи на 
су ди ја свих пр во сте пе них су до ва ча сти РЛК и Вр хов-
ног су да ча сти ЛКС уче ство ва ли на три струч на пре да-
ва ња у ор га ни за ци ји Удру же ња за ме ди цин ско пра во 
Ср би је, а у ве зи са спро во ђе њем кон ти ну и ра не ме ди-
цин ске еду ка ци је у 2011. го ди ни.

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, сма трам да се рад пр-
во сте пе них су до ва ча сти РЛКБ, РЛКЗС и РЛ КЈИС и Вр-
хов ног су да ча сти ЛКС у то ку 2011. го ди не мо же оце ни-
ти као ве о ма ак ти ван и успе шан. //
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ЗАКЉУЧЦИ ПOСЕБНОГ ОДБОРА ЗА 
МЕДИЦИНСКУ ЕТИКУ РЛК БЕОГРАДА

Како смањити 
ризик од 
професионалне 
грешке?
Лекари нису довољно информисани о тој 
теми, а из недовољног знања произилази 
несигурност, отпор, дефанзивно 
понашање и штета како за пацијенте, 
тако и за лекаре // Потребно је донети 
националне стратегије, обавезујуће 
протоколе лечења и водиче добре праксе

Пише: прим. др Сне жа на 
Ку зма но вић, пред сед ник 

По себ ног од бо ра за ме ди цин ску 
ети ку РЛК Бе о гра да

П
о шту ју ћи прин цип да 
су здра вље и без бед-
ност па ци јен та им пе-
ра тив, По себ ни од бор за 

ме ди цин ску ети ку Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да се, у 
окви ру сво јих ак тив но сти, при-
дру жио ак тив но сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ве зи 
са про фе си о нал ном од го вор но шћу и сма ње њем ри зи-
ка од про фе си о нал не гре шке.

Ле кар ски по зив им пли ци ра нај бо љи ин те рес па ци-
јен та, али је те ма про фе си о нал не од го вор но сти и ле-
кар ске гре шке ак ту е ли зо ва на но ви на ма у за кон ској ре-
гу ла ти ви и си сте му оси гу ра ња. 

Сма тра мо да ле ка ри ни су до вољ но ин фор ми са ни о 
тој те ми, а из не до вољ ног зна ња про из и ла зи не си гур-
ност, от пор, де фан зив но по на ша ње и ште та ка ко за па-
ци јен те, та ко и за ле ка ре.

У ци љу сма ње ња ри зи ка од про фе си о нал не гре шке 
за кључ ци на ших ди ску си ја су: 

1.  По треб но је до не ти на ци о нал не стра те ги је, оба ве зу-
ју ће про то ко ле ле че ња и во ди че до бре прак се.

2.  Ис ку ство по ка зу је да се ме ди цин ске гре шке де ша ва-
ју пр вен стве но због про пу ста у си сте му, а ма ње због 
ин ди ви ду ал не ле кар ске гре шке.

3.  У ве зи са прет ход ним по др жа ва мо акре ди та ци-
ју здрав стве них уста но ва, од но сно иден ти фи ка цу-
ју и от кла ња ње „пу ко ти на“ у си сте му, ко ји до во де до 
ра њи во сти, кроз по ве зи ва ње са те ли ма, ко ја се ба ве 
уна пре ђе њем ква ли те та ра да у здрав стве ним уста но-
ва ма (ин ге рен ци ја Ми ни стар ства здра вља РС), упра-
вља њем ри зи ком и упра вља њем кри зом.

4.  Стра те ги је ко ји ма се уна пре ђу је здрав стве на не га ка 
ви со ко по у зда ној укљу чу је ко му ни ка ци ју, по зна ва-
ње ри зи ка, ис ти ца ње ак тив ног уче ња, упра вља ње ти-
мом, кон тро лу про це са и си стем на гра ђи ва ња. Зна ње, 
тим ски рад и за до вољ ство за по сле них су пред у сло-
ви ква ли тет ног ра да.

5.  Су ге ри ше мо оба ве зну ева лу а ци ју зна ња кроз ула зно-
из ла зне те сто ве и сти ца ње ве шти на у окви ру КМЕ. 
По др жа ва мо на по ре ЛКС у ома со вља ва њу про гра ма 
КМЕ из до ме на ко му ни ко ло ги је.

6.  Гре шке ни је мо гу ће са свим ели ми ни са ти. Зна чај не 
су и као из вор по да та ка у ци љу сма ње ња ри зи ка од 
чи ње ња гре шке. 

Њи хо ва тран спа рент ност, пра вил но са гле да ва ње и 
ана ли зи ра ње ука зу ју на про пу сте у си сте му и по ве ћа-
ва ју са мо по у зда ње да ва ла ца услу га. //
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Пише: 
проф. др Ми лош Јо ва но вић 

С
ва ки ле кар, по ред свог ре-
дов ног по сла, мо же би ти 
од стра не су да ан га жо-
ван као суд ско ме ди цин-

ски ве штак у не ком пред ме ту. 
Тре ба ре ћи да суд ско ме ди цин-
ско ве шта че ње пред ста вља ве-
о ма сло жен и озби љан за да так. 
Ме ђу тим, сем не што ма ло зна-
ња што се стек не за вре ме основ них сту ди ја ме ди ци не, 
код нас не по сто ји до дат на еду ка ци ја за суд ско ме ди-
цин ског ве шта ка. На жа лост, и ли те ра ту ра из ове обла-
сти на на шем је зи ку ве о ма је оскуд на. То је ве ро ват но 
и раз лог да су мно ги ле ка ри у стре су ка да до би ју по-
зив за ве шта че ње и од ла зе у суд са стра хом као да се 
њи ма су ди. Че сто се де ша ва да се ле кар у свој ству ве-
шта ка пре зно ја ва на су ђе њу ка да тре ба да од го ва ра на 
пи та ња пред се да ва ју ћег су ди је и за ступ ни ка стра на ка 
ко ји уче ству ју у про це су. Раз лог те не си гур но сти ни је 
не по зна ва ње сво је ме ди цин ске стру ке, на про тив, то су 
обич но ле ка ри ко ји по се ду ју ве о ма до бро ме ди цин ско 
зна ње. Ме ђу тим, они не по зна ју осно ве прав не на у ке 
и прав не тер ми но ло ги је, и што је још ва жни је, не зна-
ју сво ја основ на пра ва и оба ве зе ко је има ју пред су дом 
као суд ско ме диц нски ве шта ци. Ка ко је ча со пис Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је ГЛА СНИК на ме њен свим ле ка ри ма, 
и на ла зи се на рад ном сто лу или у лич ној би бли о те ци 
сва ког ле ка ра, ми шље ња смо да ће из но ше ње основ-
них пој мо ва и зна ња из СМВ би ти од по себ не ко ри сти 
и има ти пу ни зна чај.

ПУТ ДО СТРУЧ НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ИСТИ НЕ
Ко ри шће ње зна ња и ис ку ства из ме ди цин ске на у ке 

за раз ја шње ња чи ње ни ца ко је су пред мет до ка зи ва ња 
у прав ном спо ру на зи ва се суд ско ме ди цин ско ве шта-
че ње (Еxper ti sis Me di co fo ren sis). Ле кар ко ји оба вља ве-
шта че ње на зи ва се суд ско ме ди цин ски ве штак (Ex per-
tus Me di co fo ren sis). Он от кри ва су ду ис кљу чи во струч ну 
ме ди цин ску исти ну и ти ме до при но си тач ном утвр ђи-
ва њу оп штег чи ње нич ног ста ња. 

У За ко ну о кри вич ном по ступ ку (Сл. гла сник РС од 2. 
jуна 2006. го ди не) у чла ну 127. сто ји: „Ве шта ка од ре ђу је 
пи сме ном на ред бом ор ган ко ји во ди по сту пак“. Пре ма 
том истом за ко ну, сва ки ле кар мо же би ти од ре ђен за 
суд ско ме ди цин ског ве шта ка. По сто је и стал ни суд ско-
ме ди цин ски ве шта ци, а то су ве шта ци под за кле твом 
и њи хо ва име на на ла зе се у ре ги стру на спи ску стал-
них суд ских ве шта ка. У прин ци пу, ве шта че ње се по ве-
ра ва стал ним суд ско ме ди цин ским ве шта ци ма, док се 
„дру ги ве шта ци мо гу од ре ди ти са мо ако по сто ји опа-
сност од од ла га ња, или ако су стал ни ве шта ци спре че-
ни, или ако то зах те ва ју дру ге окол но сти“.

Суд ско ме ди цин ско ве шта че ње суд мо же по ве ри ти и 
струч ној уста но ви (до му здра вља, бол ни ци, кли ни ци), а 
„уста но ва ће од ре ди ти јед ног или ви ше струч ња ка ко ји 

ће из вр ши ти ве шта че ње“. Ве шта че ње се по ве ра ва струч-
ној уста но ви у слу ча је ви ма ка да је оно те шко и сло же-
но, у слу ча је ви ма ка да је по треб но тим ско ве шта че ње 
и у слу ча је ви ма ка да суд из раз ли чи тих раз ло га ни је у 
мо гућ но сти да име ну је ве шта ка по је дин ца. 

ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ НИ ЈЕ БА УК
Ле кар пред су дом се мо же по ја ви ти као: све док, струч-

но ли це и ве штак.
Ле кар као све док- Уко ли ко је суд по звао ле ка ра као 

све до ка у не ком пред ме ту, он да у та квом слу ча ју за ње-
га ва же сва она пра ви ла ко ја ва же и за дру ге све до ке:
–  он ће пре не ти су ду чи ње ни це из лич ног са зна ња и оно 

што је ви део или чуо у ве зи са пред ме том су ђе ња;
–  не мо ра и не мо же би ти упо знат са при ку пље ним чи-

ње ни ца ма у пред ме ту;
–  не ма пра ва да по ди же суд ски пред мет и упо зна је се 

са њи ме;
– суд га са слу ша ва по је ди нач но.

Ле кар као струч но ли це – Струч но ли це је сва ки ле кар 
ко ји рас по ла же од го ва ра ју ћим струч ним ме ди цин ским 
зна њем, те се од ње га до би ја ју од го ва ра ју ћи струч ни 
ме ди цин ски на ла зи. Сва ме ди цин ска до ку мен та ци ја 
при ло же на у суд ском пред ме ту, плод је струч них ли ца 
– ле ка ра, тј. ле ка ра раз ли чи тих спе ци јал но сти.

Ле кар као суд ско ме ди цин ски ве штак – Суд ско ме ди-
цин ски ве штак, по ред струч ног зна ња, мо ра да по се ду је 
још „не што ви ше“ од то га, што му омо гу ћа ва по ве зи ва-
ње струч них чи ње ни ца са од ре ђе ним дру гим окол но-
сти ма, из во ђе ње од ре ђе них за кљу ча ка и да ва ње ми-
шље ња. О ово ме го во ри сва ко днев на прак са ве шта че ња. 
У суд ском пред ме ту се на ла зи ме ди цин ска до ку мен-
та ци ја, ме ди цин ски на ла зи раз ли чи тих спе ци ја ли ста, 
али то су ду ни је до вољ но да про це ни прав ну исти ну, 
те тра жи ве шта че ње. Тек ће суд ско ме ди цин ски ве штак, 
про у ча ва њем те ме ди цин ске до ку мен та ци је, упо зна ва-
њем са од ре ђе ним чи ње ни ца ма из суд ских спи са, као 
и на осно ву пре гле да па ци јен та (оште ће ног), мо ћи да 
да ре ле вант но ми шље ње, ко је ће су ду по мо ћи у до но-
ше њу пре су де.

Са свим су прот но од све до ка, суд ско ме ди цин ски ве-
штак:
–  утвр ђу је и оце њу је чи ње ни це на осно ву ме ди цин ског 

зна ња и на осно ву то га да је сво је об ја шње ње и ми-
шље ње;

–  по ди же суд ски пред мет и увек се уна пред де таљ но 
упо зна је са пред ме том ве шта че ња; 

–  има пра во да по ста вља пи та ња уче сни ци ма у спо ру 
у ве зи са по вре дом или обо ље њем;

–  мо же да тра жи но ве пре гле де и ис пи ти ва ње па ци јен-
та пре да ва ња свог де фи ни тив ног ми шље ња.
Као што се мо же при ме ти ти, пра ва суд ско ме ди дин-

ског ве шта ка су ве ли ка. Та сво ја пра ва мо ра да по зна-
је сва ки ле кар ка да се по ја вљу је пред су дом у свој ству 
суд ско ме ди цин ско ве шта ка, и на тај на чин ће мо ћи да 
на сту па ауто ри та тив но. 

У сле де ћем бро ју ча со пи са ће би ти ре чи о Ре ше њу о 
ве шта че њу, са чи ња ва њу ве шта че ња у пи са ном об ли ку 
и при су стви ва њу глав ној рас пра ви. //

СУДСКОМЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ВЕШТАК 

Лекари често не знају своја 
права и обавезе пред судом
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А
ген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср-
би је (АЛИМС) про шле го ди не има ла је пу не ру-
ке по сла: ре ги стро ва но је 438 но вих ле ко ва за 
ху ма ну при ме ну, об но вље не 544 до зво ле, 4.227 

ме ди цин ских сред ста ва упи са но је у Ре ги стар, чи ме се 
уку пан број по пео на чак 24.690. Одо брен је увоз 2.333 
не ре ги сто ва них ле ко ва ка ко за ху ма ну, та ко и за ве те-
ри нар ску при ме ну, од но сно на ме ње них за ле че ње од-
ре ђе них, ма њих гру па па ци је на та, а на зах тев ле ка ра, 
од но сно ве те ри на ра. Ко нач но, ура ђе но 7.035 ла бо ра
то риј ских кон тро ла ква ли те та ле ко ва – ис ти че, у раз-
го во ру за ГЛА СНИК, мр фарм. спец. Та тја на Ши пе тић, 
ди рек тор ка Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
Ср би је.

Има ју ли гра ђа ни Ср би је раз ло га за за бри ну тост ка
да су ква ли тет и без бед ност ле ко ва у пи та њу?

Аген ци ју за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је 
осно ва ла је 2004. го ди не Вла да Ср би је упра во са ци-
љем да се на тр жи шту на ше зе мље на ла зе ис кљу чи во 
ква ли тет ни, без бед ни и ефи ка сни ле ко ви и ме ди цин-
ска сред ства. Про ве ра ле ко ва оба вља се на не ко ли ко 
ни воа, по чев од про це са ре ги стра ци је у ко ме се про-
це ном до ку мен та ци је до но си за кљу чак о ква ли те ту, 
без бед но сти и ефи ка сно сти ле ка. Ка да се на осно ву 
по зи тив не од лу ке до не се до зво ла за лек, лек се да ље 
пра ти кроз ла бо ра то риј ску и до ку мен та ци о ну кон тро-
лу ква ли те та сва ке уве зе не се ри је, од но сно си сте мат-
ску кон тро лу ле ко ва ко ји су већ на тр жи шту. Аген ци ја 
је по сти гла ви со ке стан дар де ко ји се до след но спро ве-
де и ко ји су уса гла ше ни са они ма ко ји ва же у Европ ској 
уни ји. Рад АЛИМС-а де фи ни сан је на осно ву од го ва ра-
ју ће ре гу ла ти ве - За ко на о ле ко ви ма и ме ди цин ским 
сред стви ма из 2010. го ди не и Пра вил ни ци ма ко ји су 
на ста ли на осно ву тог За ко на. Ти про пи си мак си мал-
но су уса гла ше ни са нај но ви јим ди рек ти ва ма ЕУ из 
ове обла сти, на рав но, ува жа ва ју ћи спе ци фич но сти на-
шег тр жи шта.

Не же ље на деј ста ва ле ко ва при ја вљу ју се све че шће. 
Оче ку је те ли по раст бро ја при ја ва и у на ред ним го
ди на ма и за што је то зна чај но?

Сва ки лек ко ји има од ре ђе но фар ма ко ло шко деј ство 
та ко ђе има и по тен ци јал на не же ље на деј ства ко ја мо гу 
да се ма ни фе сту ју са од ре ђе ном уче ста ло шћу. У ства-
ри, упра во је про це на од но са ко ри сти и ри зи ка осно ва 
на ко јој се ба зи ра од лу ка о пу шта њу не ког ле ка у про-
мет. Ипак, та вр ста ева лу а ци је се ту не за вр ша ва, већ је 
пра ће ње не же ље них ре ак ци ја нео п ход но, ка ко би смо 
у сва ком тре нут ку зна ли да ли лек и да ље има по во-
љан од нос ко ри сти и ри зи ка при при ме ни. За то је сва ка 
ин фор ма ци ја у том по гле ду зна чај на, али то не зна чи 
да је сва ка ре ак ци ја ко ја нам се при ја ви озбиљ на или 
нео че ки ва на. Је дан од нај ва жни јих за да та ка Аген ци је, 
ко ји по ста вља мо као при о ри тет и у на ред ном пе ри о ду, 
је сте раз вој јед ног су пер и ор ног, све о бу хват ног си сте-
ма пра ће ња ле ко ва. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 
сма тра да је нео п ход но нај ма ње 200 при ја ва на ми ли-
он ста нов ни ка да би се сма тра ло да се не же ље не ре ак-
ци је у не кој зе мљи пра те на аде ква тан на чин. Циљ на-
ше, ипак мла де, Аген ци је је сте да тај ни во до стиг не мо 
у то ку ове го ди не. 

Ко ли ко је про шле го ди не при ја вље но не же ље них ре
ак ци ја на ле ко ве?

Од 962 при ја ве ко је је при мио На ци о нал ни цен тар за 
фар ма ко ви ги лан цу АЛИМС у 2011. го ди ни, здрав стве ни 
рад ни ци су при ја ви ли 631, од че га 474 на ле ко ве и 157 
на вак ци не, док су но си о ци до зво ла при ја ви ли 331 ре-
ак ци ју ис кљу чи во на ле ко ве. Глав ни парт нер Аген ци ји 
у ово ме су на рав но здрав стве ни рад ни ци и сто га кон ти-
ну и ра но ра ди мо на по бољ ша њу прак се у при ја вљи ва-
њу, кроз еду ка ци ју и мо ти ва ци ју здрав стве них рад ни-
ка да при ја вљу ју не же ље не ре ак ци је. По се бан ак це нат 
у 2011. је ста вљен на пра ће ње не же ље них ре ак ци ја од-
но сно ви ги лан цу ме ди цин ских сред ста ва, по што је та-
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да до не сен Пра вил ник о на чи ну при ја вљи ва ња, при ку-
пља ња и пра ће ња не же ље них ре ак ци ја на ме ди цин ска 
сред ства (Сл. гла сник РС 64/2011), пр ви ова кав про пис 
у на шој зе мљи. Од ка да је Пра вил ник сту пио на сна гу, 
од но сно од по чет ка сеп тем бра 2011. има мо 62 при ја ве 
не же ље них ре ак ци ја на нај ра зли чи ти ја сред ства ко ја 
се на ла зе на на шем тр жи шту.

Ка ква је са рад ња из ме ђу ле ка ра и фар ма це у та по 
пи та њу фар ма ко ви ги лан це? Мо же ли се она по бољ
ша ти и на ко ји на чин? 

Свет ски тренд у те ра пи ји па ци јен та под ра зу ме ва 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ у чи јем са мом цен тру 
је са рад ња ле ка ра и фар ма це у та. Они чи не око сни цу 
ти ма у ко јем сва ки струч њак има тач но де фи ни са ну 
уло гу за ко ју се при пре ма још на фа кул те ту. На рав но да 
има про сто ра за уна пре ђе ње те са рад ње. Глав ни парт-
нер Аген ци ји у ово ме су на рав но здрав стве ни рад ни ци 
и сто га кон ти ну и ра но ра ди мо на по бољ ша њу прак се у 
при ја вљи ва њу, кроз еду ка ци ју и мо ти ва ци ју здрав стве-
них рад ни ка да при ја вљу ју не же ље не ре ак ци је. 

Аген ци ја је ак тив на „на ви ше фрон то ва“, из ме ђу 
оста лог и у спро во ђе њу еду ка ци ја. Шта је до са да 
учи ње но, а шта пред сто ји?

Аген ци ја је прет ход не го ди не би ла по себ но ак тив на 
на по љу кон ти ну и ра не еду ка ци је. Одр жан је ве ћи број 
струч них ску по ва, акре ди то ва них од стра не Здрав стве-
ног са ве та Ср би је, са ци љем еду ко ва ња здрав стве них 
рад ни ка о фар ма ко ви ги лан ци и ви ги лан ци ме ди цин-
ских сред ста ва у про ме ту у Ср би ји. Ску по ви, ко ји су 
одр жа ни у Ужи цу, Ко ва чи ци, Ле сков цу и Бе о гра ду, би-
ли су из у зет но по се ће ни и при су ство ва ло им је ви ше 
од 1.000 љу ди. То на ме ра ва мо да на ста ви мо и ове го ди-
не. Пр ва еду ка ци ја одр жа на је не дав но у про сто ри ја-
ма Аген ци је, 25. фе бру а ра, а би ла је на ме ње на бол нич
ким фар ма це у ти ма.

Ни је за по ста вље на ни фар ма це ут ска ин ду стри ја, па 
је та ко од 11.-12. но вем бра 2011. го ди не, у хо те лу „Ви ла 
Брег“ у Вр шцу, одр жан сим по зи јум „Но ви аспек ти ре-
гу ла ти ве у обла сти ле ко ва у Ср би ји“. У пи та њу је био 7. 
Сим по зи јум Аген ци је и Гру па ци је до ма ћих про из во-
ђа ча ле ко ва на ме њен про из во ђа чи ма и но си о ци ма до-
зво ла за ле ко ве, а имао је за циљ ка ко еду ка ци ју, та ко 
и ди ја лог са фар ма це ут ском ин ду стри јом.

Та ко ђе, екс пер ти АЛИМС-а су то ком го ди не би ли пре-
да ва чи на ви ше де се ти на струч них ску по ва, кон фе рен-
ци ја и сим по зи ју ма у зе мљи, од че га је нај ве ћи број 
био ме ђу на род ног ти па, док су та ко ђе као пре да ва чи 
уче ство ва ли на ви ше бит них ску по ва у ре ги о ну али 
у Евро пи и све ту. На ро чи то је за па же но би ло уче шће 
пред став ни ка Аген ци је на Кон гре си ма фар ма це у та зе-
ма ља у окру же њу и то Цр не Го ре, Ма ке до ни је и Бо сне 
и Хер це го ви не. На рав но, пла ни ра мо да у 2012. го ди ни 
на ста ви мо са тим ак тив но сти ма. Уз здрав стве не рад ни-
ке, же ли мо и да по ја ча мо ко му ни ка ци ју са при вре дом 
и пред став ни ци ма фар ма це ут ске ин ду стри је та ко што 
ће мо ор га ни зо ва ти за јед нич ке ску по ве на те му ле ко ва, 
ме ди цин ских сред ста ва и ве те ри нар ских ле ко ва.

Ка ква је ме ђу на род на са рад ња АЛИМС? Ка ко сте 
по зи ци о ни ра ни у ре ги о ну и Евро пи?

Ове го ди не ин тен зи ви ра на је и са рад ња са Свет ском 
здрав стве ном ор га ни за ци јом у уса гла ша ва њу и уна пре-
ђе њу свих сег ме на та укљу че них у ре гу ла ти ву вак ци на. 
Ка да је реч о по ве зи ва њу са ме ђу на род ним мре жа ма 
ин фор ма ци ја о ле ко ви ма, има мо кон так те са дру гим 

Свеобухватни систем праћења лекова – приоритет: 
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НИ КА КО ДО ЛЕ КА 
ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА

Ин тер нет про да ја узи ма све ви ше ма ха, али скоп ча
на је са број ним опа сно сти ма ка да су ле ко ви у пи та
њу. Мо же ли се тој по ја ви ста ти на пут?

На шим за ко ном ни је до зво ље на ку по ви на би ло пу тем 
ин тер не та или огла са. Ми по ку ша ва мо да ука же мо на по
тен ци јал не опа сно сти. Свет ске ста ти сти ке ка жу да око 50 
од сто ле ко ва ко ји се про да ју пре ко ин тер не та су фал си фи
ка ти. Ако је не ки лек фал си фи кат, не мо ра да зна чи са мо 
да не ће де ло ва ти за то што не ма до вољ но ак тив не суп стан
це. Фал си фи ко ва ни лек мо же до ве сти и до те шког оште
ће ња здра вља па и до смрт ног ис хо да, јер у се би мо же да 
са др жи по ве ћа ну ко ли чи ну ак тив не суп стан це, да је уоп
ште не ма, по гре шну ак тив ну суп стан цу или дру ге штет не 
суп стан це, и то га па ци јен ти мо ра да бу ду све сни. Ако па
ци јент ко ри сти ан ти би о тик са ма ње ак тив не суп стан це, 
про ду жа ва се пе ри од ле че ња, а мо же да се раз ви је и ре
зи стен ци ја на ан ти би о тик, што па ци јен та до дат но угро
жа ва. На по слет ку, гра ђа ни у апо те ци мо гу да до ђу до ви
ше ин фор ма ци ја, до би ју са вет ка ко да ко ри сте лек, па је 
апо те ка је ди но ме сто за на бав ку ле ко ва.
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аген ци ја ма, Европ ском аген ци јом за ле ко ве (ЕМЕА), 
Свет ском здрав стве ном орг на ни за ци јом, Ко ла бо ра тив-
ним цен тром за фар ма ко ви ги лан цу у Уп са ли, Швед ска. 
Све су то из во ри где, кроз стал ну раз ме ну ин фор ма-
ци ја, до ла зи мо до ве о ма ва жних по да та ка о ле ко ви-
ма ко ји се ко ри сте у сто ти ну зе ма ља. Без то га не би смо 
мо гли да обез бе ди мо аде кват ну без бед ност и за шти ту 
ста нов ни штва.

Са рад ња са Фран цу ском аген ци јом за ле ко ве обе ле-
жи ла је по че так ра да АЛИМС кроз Twin ning про је кат 
у ко ме су ја ча ни ка па ци те ти и пр ви пут се при ча ло о 
про це ни ле ко ва на на чин ка ко ра ди ЕУ, што је по ста-
ло осно ва на ко јој ова Аген ци ја функ ци о ни ше. И да ље 
има мо уго вор о по слов но-тех нич кој са рад њи са ко ле-
га ма из Фран цу ске. Од де цем бра смо ус по ста ви ли са-
рад њу са Ве те ри нар ском аген ци јом Фран цу ске, са ко јом 
ће мо кре ну ти ка раз во ју фар ма ко ви ги лан цве у ве те ри-
ни. Укљу че ни смо у ИПА про је кат, ко ји се фи нан си ра 
из пред при ступ них сред ста ва ЕУ.

Ка кав је ква ли тет услу ге ко ју срп ска Аген ци ја пру жа 
у по ре ђе њу са аген ци ја ма у зе мља ма окру же ња?

Уго во ром о по слов но-тех нич кој са рад њи са Аген ци-
јом БиХ оба ве за ли смо се на ме ђу соб ну раз ме ну по-
да та ка, а исто вре ме но на ша ла бо ра то ри ја по ста ла је 

„њи хо ва“ ла бо ра то ри ја за про це ну вак ци на, од но сно 
утвр ђи ва ње ква ли те та вак ци на. То је леп на чин да се 
по зи ци о ни ра мо, ка да зна мо да Аген ци је из окру же ња 
има ју по ве ре ња у наш рад.

Цр на Го ра нас је од ре ди ла као ре фе рент ну ла бо ра то-
ри ју, а исто та ко са њи ма раз ме њу је мо по дат ке о без-
бед но сти и уоп ште ин фор ма ци ја ма ве за но за ле ко ве 
и ме ди цин ска сред ства. Тре нут но смо у јед ној вр сти 
„Twin ning про јек та“ са Цр ном Го ром где смо на кон кур су 
Свет ске бан ке до би ли про је кат за уна пре ђе ње ре сур са 

Високи стандарди: лабораторија АЛИМС

ПРО МЕТ ЛЕ КО ВА

Пре ма по да ци ма АЛИМСа, у Ср би ји је у 2010. го ди ни 
оства рен је уку пан про мет ле ко ва за ху ма ну упо тре бу у 
из но су 75.397.383.619,60 ди на ра, од но сно 709.317.344,16 евра 
(пре ма курс ној ли сти На род не бан ке Ср би је од 23. де цем
бра 2010. за зва нич ни сред њи курс 106,29. Ово су по да ци 
из из да ња Про мет и по тро шња ле ко ва, 2010, ко је се по ја
ви ло кра јем 2011.го ди не. По да ци за 2011.го ди ну још ни
су до ступ ни.
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Цр но гор ске аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
(ЦА ЛИМС), и има мо уло гу иснтрук то ра да би се ус по-
ста вио на чин ра да пре ма европ ским стан дар ди ма.

АЛИМС да је са гла сност за кли нич ка ис пи ти ва ња 
ле ко ва. Ко ли ко сте про шле го ди не има ли зах те
ва, ко ли ко је одо бре но и на осно ву ко јих кри те ри
ју ма?

У 2011, Аген ци ја је из да ла одо бре ње за спро во ђе ње 91 
кли нич ког ис пи ти ва ња у на шој зе мљи док су три од-
би је на. Број одо бре них ис пи ти ва ња је ве ћи за 19 не го 
у 2010, али и да ље зна чај но ма њи не го што је број ко ји 
се спро во ди у раз ви је ним зе мља ма све та.

Пре по чет ка спро во ђе ња кли нич ког ис пи ти ва ња ле-
ка спон зор мо ра да под не се Аген ци ји зах тев са одо бре-
ње одо бре ње кли нич ког ис пи ти ва ња ле ка и до ку мен-
та ци ју, ко ја са др жи: са же так о при ро ди и осо би на ма 
ле ка, о спро ве де ним ис тра жи ва њи ма ра ди де фи ни са-
ња ње го вих фар ма ко ло шких и ток си ко ло шких свој ста-
ва, кли нич ко ис ку ство, про то кол пред ло же ног ис пи ти-
ва ња, спи сак свих ис тра жи ва ча и уста но ва укљу че них 
у ис пи ти ва ње и оста ла до ку мен та ко ја се од но се на за-
шти ту здра вља ис пи та ни ка. Аген ци ја не узи ма у раз-
ма тра ње зах тев за одо бре ње кли нич ког ис пи ти ва ња 
уко ли ко Етич ки од бор здрав стве не уста но ве у ко јој ће 

се спро во ди ти ни је дао по зи тив ну од лу ку о ње му. Ако 
су ис пу ње ни усло ви про пи са ни за ко ном и про пи си ма 
до не тим за спро во ђе ње за ко на, Аген ци ја из да је до зво-
лу за спро во ђе ње кли нич ког ис пи ти ва ња ле ка. На чин 
одо бра ва ња кли нич ких ис пи ти ва ња у Ср би ји је уса-
гла шен са оним ко ји ва жи у зе мља ма чла ни ца ЕУ, а 
њи хо во спро во ђе ње је де фи ни са но стро гим од ред ба-

ма ко ји ма се обез бе ђу је до бро бит па ци јен та и шти ти 
ње го ва без бед ност.

Тр жи ште ле ко ва је ве о ма ди на мич но. Сти жу ли 
на ши ле ка ри, уз сва ко днев ни рад са па ци јен ти ма, 
да те про ме не ис пра те и ка ко им Аген ци ја по ма
же у то ме?

Ја ни сам ле кар, већ фар ма це ут. Али, као ди рек тор 
Аген ци је на сто јим да омо гу ћим да што ве ћи број здрав-
стве них рад ни ка до ђе до пот пу ни је ин фор ма ци је о ле-
ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма. Ту смо на пра ви ли 
зна ча јан по мак, јер смо омо гу ћи ли ве ли ку тран спа рент-
ност по да та ка ко ји ма рас по ла же мо. На сај ту АЛИМС-а 
омо гу ћи ли смо пре тра жи ва ње свих ре ги стро ва них ле-
ко ва. Исто та ко, све на ше пу бли ка ци је као што је Фар-
ма ко те ра пиј ски во дич и Ре ги стар ле ко ва – до ступ ни 
су на сај ту, па ле ка ри мо гу бр зо да их пре ли ста ју и до-
ђу до за њих зна чај них ин фор ма ци ја. На сај ту по сто ји 
и пре тра жи вач за сер ти фи ка те ана ли зе ко ји се из да-
ју на осно ву из вр ше не кон тро ле ква ли те та у ла бо ра то-
ри ји, као и пре тра жи вач ре ги стро ва них ме ди цин ских 
сред ства и ве те ри нар ских ле ко ва. Реч ју, сајт је у пот пу-
но сти по све ћен пру жа њу кључ них ин фор ма ци ја за рад 
здрав стве ним рад ни ци ма, као и па ци јен ти ма. Сва ка 
ин фор ма ци ја о про ме ни без бе до но сног про фи ла ле ка 
(АLERT) или ме ди цин ског сред ства се ста вља на сајт, а 
но си лац до зво ле је у оба ве зи да про сле ди ту ин фор ма-
ци ју здрав стве ним уста но ва ма ко је ко ри сте тај лек или 
ме ди цин ско сред ство. 

Све че шће се го во ри о ра ци о нал ној по тро шњи ле ко
ва. Шта АЛИМС чи ни у том сег мен ту? 

АЛИМС кроз све сво је ак тив но сти ути че на ра ци о-
нал ну по тро шњу ле ко ва. Тран сфе ром зна ња о ле ко ви-
ма и ме ди цин ским сред стви ма здрав стве ним рад ни-
ци ма да је мо осно ву за ра ци о нал ну упо тре бу ле ко ва. 
За то се ле кар, не за ви сан у до но ше њу од лу ке, а по ла-
зе ћи од свих ин фор ма ци ја о ле ку, од ре ђу је те ра пи ју за 
од ре ђе ног па ци јен та.

Да ли је због еко ном ске кри зе фар ма це ут ске ку ће 
окле ва ју да об но вља ју ре ги стра ци је не ких ма ње рен
та бил них ле ко ва че ка ју ћи бо ље да не? По сто ји ли 
за стој у об но ва ма ре ги стра ци ја?

Не мо гу да ка жем да је при ти сак по пи та њу бро ја 
зах те ва за ре ги стра ци ју и об но ву ре ги стра ци је - ма-
њи. Чак је и по ве ћан. АЛИМС је про шле го ди не при мио 
око 700 зах те ва за ре ги стра ци ју, а про се чан број зах те-
ва до са да био је из ме ђу 500 и 600. Нај ве ћи број зах те
ва пре ма АЛИМС од но си се за про це ну до ку мен та ци-
је за из ме не и до пу не (ва ри ја ци ја) до зво ле за лек, као 
што је и у дру гим европ ским аген ци ја ма. Сва ка ва ри-
ја ци ја мо ра би ти одо бре на да би смо зна ли да је фи нал-
ни про из вод, лек, увек истог ква ли те та. Про шле го ди-
не сти гло је чак 7.000 зах те ва да се одо бри не ка од тих 
из ме на и до пу на. Број зах те ва ра сте и та кав тренд оче-
ку је мо да се на ста ви. Ка ко се до зво ле за лек об на вља ју 
сва ких пет го ди на, оче ку је мо да ове го ди не по ред зах-
те ва за но ву ре ги стра ци ју стиг не и око 1.000 зах те ва за 
об но ву до зво ле за лек. Ове и на ред не го ди не пред сто-
ји уз ла зни пе ри од по пи та њу бро ја зах те ва. Пре ма но-
вом За ко ну, на ред них го ди на пре ла зи мо на из да ва ње 
до зво ла на нео гра ни че но вре ме за лек за ко ји се утвр-
ди да има не про ме ње ни ква ли тет и да ни је би ло ни ка-
квих ин ци де на та по пи та њу ње го ве без бед но сти у пе-
ри о ду од пет го ди на на кон до би ја ња до зво ле. Ка да се 
по ја ве пр ви ле ко ви са до зво лом на нео гра ни че но вре-

ШТА РА ДИ АГЕН ЦИ ЈА?

Пре ма За ко ну о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма, 
Аген ци ји је по ве ре но из да ва ње до зво ла за ле ко ве, од но
сно об но ве и из ме не до зво ла за ле ко ве, упис у ре ги стар 
ме ди цин ских сред ста ва, упис у ре ги стар тра ди ци о нал них 
у биљ них ле ко ва, од но сно у ре ги стар хо ме о пат ских ле ко
ва, из да ва ње до зво ла за кли нич ка ис пи ти ва ња ле ка, кон
тро ла кли нич ких сту ди ја, пра ће ње не же ље них ре ак ци ја 
на ле ко ве и ме ди цин ска сред ства, одо бра ва ње уво за ле
ко ва и ме ди цин ских сред ста ва ко ји су на ме ње ни за од
ре ђе не па ци јен те или гру пу па ци је на та, а ко ји ни су ре
ги стро ва ни у на шој зе мљи.

Јед на од но вих ак тив но сти АЛИМСа је сте одо бра ва ње 
ма те ри ја ла за огла ша ва ње ле ко ва и ме ди цин ских сред
ста ва. АЛИМС, та ко ђе, при ку пља и об ра ђу је по дат ке о про
ме ту ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва и уче ству је у си сте
мат ској кон тро ли ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва. Реч 
је, за пра во, о нај ва жни јем ви ду кон тро ле јер се ле ко ви и 
ме ди цин ска сред ства узи ма ју из про ме та, а за тим се оба
вља њи хо ва ла бо ра то риј ска кон тро ла да би се по твр ди ло 
да они и да ље за до во ља ва ју стан дар де ква ли те та из до ку
мен та ци је и да су у пот пу но сти ис прав ни. Та ко ђе, АЛИМС 
ра ди кон тро лу ква ли те та сва ке се ри је уве зе них ле ко ва, 
као и сва ке се ри је вак ци на, се ру ма, ток си на, алер ге на, 
ле ко ва из кр ви и крв не пла зме. Аген ци ја при пре ма пу
бли ка ци је на ме ње не струч ној јав но сти: На ци о нал ни ре
ги стар ле ко ва, Фар ма ко те ра пиј ски во дич, као и Про мет 
и по тро шња ле ко ва за сва ку го ди ну.
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ме, ни во по сла у ве зи са про це ду ром об но ве ре ги стра-
ци је по че ће да опа да. 

Ка да оче ку је те пр ве ле ко ве са стал ном до зво лом?

Пр ве та кве ле ко ве оче ку је мо 2015 2016 го ди не, од но
сно пет го ди на од сту па ња за ко на на сна гу. 

На ко јим ак тив но сти ма АЛИМС тре нут но ра ди 
и шта пла ни ра?

У окви ру ме ђу на род не са рад ње Аген ци ја на ста вља 
IPA (In stru ment for Pre-Ac ces sion As si stan ce – Ин стру-
мент за пред при ступ ну по моћ) про је кат Европ ске уни-
је, у окви ру са рад ње са Европ ском аген ци јом за ле ко-
ве. Та ко ђе, по чи ње и ре а ли за ци ја про јек та са рад ње са 
фран цу ском Аген ци јом за ве те ри нар ске ле ко ве, а оче-
ку је нас и про це на тех нич ких ка па ци те та ре гу ла тор них 
ор га на Ср би је од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је ко ја има за циљ укљу че ње срп ског про из во ђа ча у 
про цес пре ква ли фи ка ци је вак ци на. У ма ју се оче ку-
је окон ча ње јед но го ди шњег про јек та ко ји фи нан си-
ра Свет ска бан ка под на зи вом „Из град ња ка па ци те та 
Аген ци је за ли је ко ве и ме ди цин ска сред ства Цр не Го ре 
(CA LIMS)“ са ци љем да се кроз ми си је екс пе ра та Аген-
ци је по ве ћа ком пе тент ност и по диг не ни во ра да у CA-
LIMS. У 2012. оче ку је мо сту па ње на сна гу и по след њих 
пре о ста лих пра вил ни ка на осно ву За ко на о ле ко ви ма 
и ме ди цин ским сред стви ма из 2010. на ко ји ма су ра-
ди ли екс пер ти Аген ци је, чи ме ће се на ше за ко но дав-
ство у овој обла сти у нај ве ћој мо гу ћој ме ри уса гла си-
ти са оним ко је ва жи у Европ ској уни ји.

По сле успе шне кам па ње у ин фор ми са њу оп ште јав-
но сти о ва жно сти и на чи ну спро во ђе ња кли нич ких ис-
пи ти ва ња, ко ја је спро во ђена ка ко кроз ме ди је та ко и 

кроз бро шу ру ко ја се на кли ни ка ма Кли нич ког цен тра 
Ср би је де ли уче сни ци ма и по тен ци јал ним уче сни ци-
ма у кли нич ким ис пи ти ва њи ма, и у 2012. го ди ни пла-
ни ра мо да на ста ви мо са слич ним ак ци ја ма. Же ли-
мо да по диг не мо свест и од го вор ност ста нов ни штва у 
обла сти ма од го вор не и уме ре не са мо ме ди ка ци је, из-
бе га ва ња упо тре бе не про ве ре них ле ко ва и при ја вљи-
вљи ва ња не же ље них ре ак ци ја на ле ко ве и ме ди цин-
ска сред ства – за кљу чи ла је Та тја на Ши пе тић

ја сми на То ма ше вић

БРО ШУ РА О КЛИ НИЧ КИМ 
ИС ПИ ТИ ВА ЊИ МА

Про шле го ди не Аген ци ја је при пре ми ла бро шу ру о кли
нич ким ис пи ти ва њи ма, у ко јој је де таљ но опи са на за кон
ска про це ду ра, шта па ци јен ту мо же да бу де по ну ђе но, шта 
мо же да оче ку је и ка ко тре ба да по сту па, од но сно, да се 
по мог не не ко ме у тре нут ку до но ше ња ва жне од лу ке. Па
ци јент мо же да раз ми сли и ка же да ли же ли да уче ству је 
или не у кли нич ком ис пи ти ва њу, као и да у сва ком тре
нут ку спро во ђе ња кли нич ког ис пи ти ва ња од у ста не од да
љег уче ство ва ња. 

 „Ко рак бли же“ па ци јен ти ма би ће уче ство ва ње АЛИМСа 
на про лећ ном Фе сти ва лу здра вља, где ће мо има ти пре да
ва ње о биљ ним ле ко ви ма и нео п ход ном опре зу при ли ком 
ко ри шће ња биљ них ле ко ва и ди је тет ских пре па ра та, као 
и пре да ва ње о при др жа ва њу прин ци па за шти те жи вот
не сре ди не као зна чај ну ак тив ност АЛИМС. 
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Пише: mr sci. med. Спа со 
Ан ђе лић, прим, пред сед ник 

РЛК Бе о гра да

К
ао и увек на по чет ку го-
ди не, Ре ги о нал на ле-
кар ска ко мо ра Бе о гра-
да пра ви пре глед свих 

до га ђа ња и до ме та из прет ход-
не го ди не, о че му чла но ве Скуп-
шти не РЛКБ из ве шта ва Пред сед-
ник РЛКБ. Свр ха овог из ве шта ја 
је сте да украт ко упо зна и све чла но ве РЛК Бе о гра да о 
нај ва жни јим ства ри ма ко је су се до га ђа ле у на шој ор-
га ни за ци ји.

На тре ћој сед ни ци Скуп шти не РЛК Бе о гра да, 22. фе-
бру а ра 2011, под нет је фи нан сиј ски из ве штај за прет ход-
ну го ди ну. Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да у 2010. 
го ди ни је по зи тив но по сло ва ла. Пред ло гом фи нан сиј-
ског пла на РЛК Бе о гра да за 2011. го ди ну. РЛК Бе о гра да 
ће има ти оба ве зу из два ја ња сред та ва за КМЕ у из но су 
од 8.000.000 ди на ра, за Фонд со ли дар но сти у из но су од 
3.000.000 ди на ра, за оси гу ра ње ле ка ра од про фе си о нал-
не од го вор но сти у укуп ном из но су од 7.704.000 ди на ра 
и за чла на ри ну за ме ђу на род ну асо ци ја ци ју ле кар ских 
ор га ни за ци ја (WMA) у из но су од 2.250.000. Из два ја ње 
сред ста ва за оси гу ра ње ле ка ра и за Фонд со ли дар но сти 
не по ве ћа ва из нос ме сеч не чла на ри не, већ су то сред-
ства којe ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре има ју на осно ву 
већ утвр ђе ног из но са чла на ри на и та сред ства су опре-
де ље на за ове на ме не. Пр ва до де ла со ли дар не по мо ћи 
у скла ду са Пра вил ни ком о фон ду со ли дар но сти би ла 
је по ро ди ци др Ива на Сма је ви ћа ко ји је по ги нуо у са о-
бра ћај ној не сре ћи на ауто пу ту пру жа ју ћи по моћ дру го-
ме (пред лог др Дра га не Мар ти но вић, чла на Скуп шти-
не ЛКС и РЛКБ, јед но гла сно је усво јен).

Од лу ком Управ ног од бо ра ЛКС од 2. апри ла 2011. на 
сед мој ре дов ној сед ни ци у Ни шу оформ ље на је Ко ми-
си ја за рад на тек сту пред ло га за из ме не и до пу на Ста-
ту та ЛКС.

На че твр тој сед ни ци Скуп шти не, одр жа ној 11. ок то-
бра 2011, раз ма тра ни су пред ло зи за из ме ну и до пу ну 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко је је ура ди ла Ко ми-
си ја за из ме ну и до пу ну Ста ту та ЛКС. Тај на црт био је 
на јав ној рас пра ви до 1. ок то бра ка ко би омо гу ћи ли 
свим ле ка ри ма да уче ству ју у из ме на ма и до пу на ма 
Ста ту та: да се пре ци зни је де фи ни ше ор га ни за ци ја Ко-
мо ре и од нос Ко мо ре и ре ги о нал них ко мо ра; да се не 
до во ди у пи та ње од ред ба За ко на о ко мо ра ма здрав-
стве них рад ни ка ко јом је пре ци зи ра но да је Ко мо ра 
је дин стве но прав но ли це, а да су ре ги о ни огран ци; 
да се омо гу ћи пот пу на ауто но ми ја у ра ду; да од ред-
бе из За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка ко-
је ни су уне те у Ста тут бу ду уне те; као и да се у Ста тут 
ин кор по ри ра ју Пра вил ник о ра ду су да ча сти и дру ги 
пра вил ни ци. Из вр ше на је до пу на из бо ра чла но ва по-
себ них од бо ра РЛК Бе о гра да ко ји ни су ра ди ли у пу-
ном са ста ву.

На пе том за се да њу Скуп шти не, ко је је одр жа но 15. но
вем бра 2011, во ђе на је рас пра ва у по је ди но сти ма на на-
црт пред ло га из ме на и до пу на Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. Усво је ни су аманд ма ни и на црт пред ло га.  

У то ку 2011.го ди не, по себ ни од бо ри Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Бе о гра да ак тив но су ра ди ли и одр жа-
ва ли сед ни це. 

По се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си је на сво јим сед-
ни ца ма раз ма трао ак ту ел на пи та ња у ве зи ка пи та ци је, 
про ме не рад ног вре ме на у при мар ној здрав стве ној за-
шти ти, ста ту са слу жбе ног ли ца за здрав стве не рад ни ке. 
У окви ру ПО за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну 
за шти ту ЛКС фор ми ра не су Ко ми си је за хит ну ме ди-
цин ску по моћ, за ме ди ци ну ра да, за јав но здра вље и за 
спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ну де лат ност.

По се бан од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си је по кре нуо ини ци ја ти ву за из ме-
ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дао 
кон крет не пред ло ге за ње го ву из ме ну и до пу ну.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

КМЕ - У ЖИЖИ 
ИНТЕРЕСОВАЊА 
ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ
// АКРЕДИТОВАНО ЈЕ ВИШЕ ДОМАЋИХ КУРСЕВА, ОДРЕЂЕН БРОЈ СТРУЧНИХ 
САСТАНАКА И ЈЕДАН СИМПОЗИЈУМ, А ПОХАЂАЊЕ ТИХ ПРОГРАМА БЕСПЛАТНО 
ЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ // СВИ ЛЕКАРИ ОСИГУРАНИ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
// НА СУДУ ЧАСТИ У ФАЗИ СУЂЕЊА НАЛАЗИ СЕ 16 ПРЕДМЕТА, ДОНЕТО ЈЕ 10 ОДЛУКА 
– ЧЕТИРИ ОСЛОБАЂАЈУЋЕ И ШЕСТ ОДЛУКА СА ИЗРЕЧЕНОМ МЕРОМ //
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По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си одр жао је три сед-
ни це. На сед ни ца ма је би ло ре чи о DRG про јек ту, во-
лон тер ским спе ци ја ли за ци ја ма, струк ту ри за по сле них, 
за тим о ме ра ма из вр ше ња за док то ре ме ди ци не спе-
ци ја ли сте у бол нич кој де лат но сти и пра вил ни ку о но-
мен кла ту ри здрав стве них услу га у се кун дар ној и тер-
ци јар ној здрав стве ној за шти ти.

По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној прак си по кре нуо је ини-
ци ја ти ву за из ме ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за оба вља ње здрав стве не де лат но сти у здрав стве ним 
уста но ва ма. На сед ни ци Управ ног од бо ра ЛКС од 29. 
сеп тем бра 2011. го ди не усво је на је ини ци ја ти ва да се 
упу ти до пис Ми ни стар ству здрављa и са да је у на ја ви 
из ме на тог пра вил ни ка.

По се бан од бор за струч на пи та ња и струч ни над
зор одр жао је три сед ни це на ко ји ма су чла но ви по-
ред усва ја ња ли сте струч них над зор ни ка по кре ну ли и 
ини ци ја ти ву за по кре та ње про це ду ре из ра де про то ко-
ла ле че ња и кли нич ких пу те ва. Из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о здрав стве ној за шти ти ко ји је сту пио на сна-
гу у ав гу сту 2011. го ди не дат је основ за фор ми ра ње Ре-
пу блич ке струч не ко ми си је ко ја ће утвр ђи ва ти во ди-
че до бре прак се.

По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње по кре нуо 
је ини ци ја ти ву за из ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли-
жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је 
за здрав стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке ко ји је 
сту пио на сна гу 26. ја ну а ра 2011, и ак тив но је уче ство вао 
у ар хи ви ра њу сер ти фи ка та и еви ден ти ра њу бо до ва.

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку одр жао је 
шест сед ни ца на ко ји ма су чла но ви, из ме ђу оста лог, 
раз ма тра ли пред ло ге за из ме ну и до пу ну Ко дек са ме-
ди цин ске ети ке ко ји су упу ће ни По себ ном од бо ру ЛКС. 
Раз ма тра ни су и пред ло зи из ме на и до пу на За ко на о 
по ро дич ним од но си ма ко ји су упу ће ни По себ ном од-
бо ру за ме ди цин ску ети ку ЛКС.

Пр во сте пе ни суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре Бе о гра да, у скла ду са ва же ћим про пи си ма, по 
пред ло гу па ци је на та и дру гих овла шће них ли ца, ра ди 
у ци љу утвр ђи ва ња чи ње ни ца у ве зи са ле че њем па ци-
је на та и по на ша њем ме ди цин ског осо бља. Во ђе ње ди-
сци плин ског по ступ ка уну тар Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је у ин те ре су је не са мо па ци јен та, већ и ле ка ра, као и 
од бра не ле кар ског по зи ва. 

У то ку 2011. го ди не, од укуп но 101. пред ме та у ра ду у 
фа зи оце не фор мал них усло ва је за вр ше но 34 пред-
ме та. У фа зи ис тра ге у два слу ча ја по сту пак је об у ста-
вљен због од у стан ка под но си о ца од пред ло га, до не то 
је 32 ре ше ња да је пред лог нео сно ван, а у осам слу ча-
је ва ре ше њем је по твр ђе на осно ва ност сум ње и под нет 
је зах тев за по кре та ње суд ског по ступ ка. 

У фа зи су ђе ња на ла зи се 16 пред ме та. Одр жа но је 23 
ро чи шта и 15 са ста на ка Ве ћа. До не то је 10 од лу ка, че
ти ри осло ба ђа ју ће и шест од лу ка са из ре че ном ме ром. 
Кра јем го ди не се у фа зи ис тра ге на ла зи 17 пред ме та, 
пет су ђе ња је у то ку, а јед на осло ба ђа ју ћа од лу ка је под 
жал бом.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је за кљу чи ла је са ДДОР Но ви 
Сад а. д. Уго вор о оси гу ра њу свих ле ка ра од про фе си-
о нал не од го вор но сти ко ји има ју ва же ћу ли цен цу, као 
и свих ле ка ра ко ји сти чу ли цен цу у то ку го ди не да на 
ко ли ко по ли са ва жи.

Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја би ла је у жи-
жи ин те ре со ва ња це ле го ди не. Пр ви пут су ле ка ри у то-
ку 2011. до ста вља ли сер ти фи ка те Струч ној слу жби. Због 
обим но сти и спе ци фич но сти по сла ан га жо ва не су и 
че ти ри ко ле ги ни це пре ко На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње на три ме се ца ра ди про ве ре и ар хи ви ра-
ња при сти глих сер ти фи ка та. У спор ним слу ча је ви ма се 
укљу чи вао По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње.

Од 9.990 ле ка ра ко ли ко је би ло је у оба ве зи да до
ста ви сер ти фи ка те:
 

•  9.355 ле ка ра је до ста ви ло сер ти фи ка те и има до во
љан број бо до ва, 

•  270 ле ка ра ни је до ста ви ло до во љан број бо до ва и оче
ку је мо да ће их до ста ви ти до кра ја го ди не. 

•  365 ле ка ра ни је уоп ште до ста ви ло сер ти фи ка те. 

Од 365 ле ка ра ко ји ни су до ста ви ли сер ти фи ка те:

•  101 ле кар је био или је још на бо ло ва њу ду жем од 
шест ме се ци, па им се услед то га про ду жа ва рок ва-
же ња ли цен це,

•  10 ле ка ра име но ва но је на функ ци је у др жав ним ор
га ни ма и за то вре ме им ми ру је ли цен ца,

•  123 ле ка ра су или у пен зи ји или нам је у кон так ту са 
њи ма ре че но да не ве ру ју да ће об на вља ти ли цен цу,

•  131 ле кар ни је до ста вио сер ти фи ка те и по ред то га што 
су би ли у оба ве зи и од стра не струч не слу жбе оба ве-
ште ни о оба ве зи и упо зо ре ни о по сле ди ца ма не до-
ста вља ња сер ти фи ка та.
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На осно ву уста но вље них по тре ба и же ља ле ка ра, у 
апри лу 2011. го ди не акре ди то ва но је ви ше до ма ћих кур-
се ва, од ре ђен број струч них са ста на ка и је дан сим по-
зи јум. Те ме су ме ди ко-ле гал не, а слу ша о ци мо гу оства-
ри ти до шест бо до ва при су ством од ре ђе ном про гра му 
КМЕ. По ха ђа ње ових про гра ма бес плат но је за ле ка-
ре. Про гра ми се одр жа ва ју у раз ли чи тим гра до ви ма 
Ср би је, тро шко ве ор га ни за ци је и спро во ђе ња про гра-
ма сно се ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре. Та ко ђе је, у ор-
га ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Бе о гра да, одр жа на 11. ју на 2011. у хо те лу 
„ЗИ РА“ кон фе рен ци ја „Ме сто при ват не прак се у си
сте му здрав стве не за шти те“ на ко јој су по зва ни при-
ват ни ци ко ји су чла но ви РЛК Бе о гра да и у окви ру ко-
јег је одр жан курс „Ле кар ска гре шка и оси гу ра ње “ на 
ко ме је уче ство ва ло 189 ле ка ра.

У Не се ба ру је у пе ри о ду од 7. до 10. сеп тем бра одр-
жан Дру ги ме ђу на род ни ме ди цин ски фо рум ју го и
сточ не Евро пе. Де ле га ци ја ЛКС бро ја ла је 30 де ле га та 
из свих ре ги о нал них ко мо ра, на че лу са ди рек то ром 
Ко мо ре др сц. мед. Та тја ном Ра до са вље вић, при ма ри-
ју сом. Из РЛК Бе о гра да би ло је 14 де ле га та. Ор га ни за-
ци ја пу та по ве ре на је Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри 
Бе о гра да. Чла но ви на ше де ле га ци је уче ство ва ли су на 
на ве де ном кон гре су са пет ра до ва, че ти ри по стер пре-
зен та ци је и на окру глом сто лу са сту ди јом слу ча ја о 
мо гу ћим прав ци ма да љег раз во ја прав ног окви ра ре-
фор ме здрав стве не за шти те у Ср би ји ди рек тор ке др Та-
тја не Ра до са вље вић.

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 од 12. до 15. ок то бра 2011. го ди не у не ко ли ко гра до ва 
у Ср би ји.

Укуп но 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 уче шћа 4.112 ко ле-
га што чи ни 13,62 од сто од 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 је сле де ћа:

– РЛК Бе о град 1373 уче сни ка
– РЛК Вој во ди не 275 уче сни ка
– РЛК Ју го и сточ не Ср би је 1282 уче сни ка
– РЛК Цен трал не и за пад не Ср би је 1021 уче сник и 
– РЛК Ко со ва и Ме то хи је 161 уче сник.

Од 1. ја ну а ра 2011. го ди не струч на слу жба РЛК Бе о гра-
да ко ри сти но ви, је дин ствен за све огран ке у Ср би ји, 
Ин фор ма ци о ни си стем ко ји пред ста вља ком плет ну 
ба зу по да та ка ле ка ра са пре би ва ли штем на те ри то ри-
ји Бе о гра да, као и уста но ва у ко ји ма су ле ка ри за по сле-
ни. Из ова кве ба зе се мо же у сва ком мо мен ту до би ти 
ин фор ма ци је о бро ју и струк ту ри ле ка ра.

Ин тер нет пре зен та ци ја РЛК Бе о гра да по ста вље на 
је 21. де цем бра 2011. го ди не на адре си www.rlkbg. org. 
rs, где ће по се ти о ци мо ћи да се упо зна ју са ра дом ор-
га ни за ци је, про чи та ју нај но ви је ве сти, са зна ју ви ше о 
до га ђа ји ма ко ји сле де, упо зна ју са ак ту ел ним ин фор-
ма ци ја ма или сту пе у кон такт са струч ном слу жбом. 
По зи ва мо све чла но ве РЛК Бе о гра да да да ју су ге сти је 
у ве зи из гле да и са др жа ја сај та. //

>>> У Не се ба ру је у пе ри о ду 
од 7. до 10. сеп тем бра 
одр жан Дру ги ме ђу на род ни 
ме ди цин ски фо рум 
ју го и сточ не Евро пе. 
Де ле га ци ја ЛКС бро ја ла 
је 30 де ле га та из свих 
ре ги о нал них ко мо ра. 
ор га ни за ци ја пу та по ве ре на 
је ре ги о нал ној ле кар ској 
 ко мо ри бе о гра да <<<
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Пише: Др Алек сан дар 
Ра до са вље вић, спе ци ја ли ста 

оп ште ме ди ци не, 
пред сед ник РЛ КЈИС

Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо-
ра за ју го и сточ ну Ср би ју 
ре а ли зо ва ла је у нај ве ћој 
ме ри ак тив но сти пред ви-

ђе не Пла ном ра да за 2011. го ди ну 
кроз де ло ва ње ор га на Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ-
ну Ср би ју, а сва ки од њих, у до ме ну сво јих над ле жно-
сти, де лу је са ве ћим или ма њим ре зул та ти ма.

У 2011. го ди ни Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју имао је пет сед ни ца, а 
Скуп шти на РЛ КЈИС три сед ни це, док су по себ ни од бо-
ри има ли у про се ку по пет са ста на ка, што је у скла ду 
са Го ди шњим пла ном ко јим је пред ви ђе но одр жа ва-
ње по шест са ста на ка од бо ра. По ред на ве де них ор га-
на, ту је и Суд ча сти РЛ КЈИС ко ји по сту па по при ја ва ма 
па ци је на та, а во ди и по ступ ке ко ји се по кре ћу по слу-
жбе ној ду жно сти. Ра ди бо љег функ ци о ни са ња овог ор-
га на, при мље но је и ква ли фи ко ва но ли це –ди пло ми ра-
ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко је 
оба вља по сло ве Се кре та ра су да ча сти.

Регионална комора на новој адреси

По ред то га што на ша ре ги о нал на ко мо ра од апри ла 
ме се ца по слу је на но вој адре си, ре а ли зо ва на је јед на 
од нај зна чај ни јих ини ци ја ти ва, а то је осни ва ње под-
руч них кан це ла ри ја. Оне су, као не ка вр ста ис ту ре ног 
оде ље ња РЛК, фор ми ра не у Пи ро ту, Ле сков цу, Про ку-
пљу, Кру шев цу и По жа рев цу (у ко ме је ди но, до тре нут ка 
пи са ња из ве шта ја, ни смо трај но ре ши ли пи та ње про-
сто ра). Све кан це ла ри је сме ште не су у здрав стве ним 
уста но ва ма, те не по сто је тро шко ви за ку па, а у сви ма 
су ан га жо ва на ли ца по уго во ри ма о де лу, ко ја ре дов но 

из ве шта ва ју РЛК о ак тив но сти ма кан це ла ри ја у ко ји ма 
се, ина че, чла но ви Ко мо ре мо гу ин фор ми са ти о ак тив-
но сти ма РЛК и ЛКС, до ста ви ти или по ди ћи сер ти фи ка-
те, под не ти до ку мен та за упис у Име ник и слич но.

Има ју ћи у ви ду да се обим по сло ва Ко мо ре, ка ко по-
ве ре них та ко и оста лих по сло ва де фи ни са них За ко ном 
о ко мо ра ма и Ста ту том, вре ме ном и са свим оче ки ва но 
уве ћа ва, то на ша струч на слу жба, у овом тре нут ку, има 
осам за по сле них рад ни ка, а по по тре би се ан га жу ју и 
ли ца по уго во ри ма о де лу за оба вља ње не ких обим ни-
јих тех нич ких по сту па ка.

 Ка да је реч о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци-
ји (КМЕ), у то ку ове го ди не су при сти гли сер ти фи ка ти 
о уче шћу члан ства у про гра ми ма кон ти ну и ра не еду-
ка ци је, ко ји су ажу ри ра ни и за ко је су ле ка ри ма из да те 
од го ва ра ју ће по твр де. Има ју ћи у ви ду до са да шња ис-
ку ства, на кра ју овог пе ри о да мо гло би да се на пра ви 
не ки „пре сек ста ња“ ка ко би се де фи ни са ле пред но сти 
и не до ста ци та квог на чи на ре а ли зо ва ња кон ти ну и ра-

не ме ди цин ске еду ка ци је и евен ту ал но да ли пред ло-
зи за ње но уна пре ђе ње.

 У окви ру ре дов ног пла на ак тив но сти Пред сед ни ка 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, за-
јед но са оста лим зва нич ни ци ма у РЛК, ре а ли зо ва не 
су и пла ни ра не ак тив но сти усме ре не на оби ла зак оп-
шти на ју го и сточ ног ре ги о на, ра ди при ку пља ња ин фор-
ма ци ја о про бле ми ма ко ле га у сва ко днев ном ра ду и 
уоче ним не до ста ци ма на те ре ну, те ра ди пред ла га ња 
кон крет них ме ра за њи хо во пре ва зи ла же ње. Ре а ли зо-
ва не су рад не по се те до мо ви ма зда вља, оп штим бол-
ни ца ма или здрав стве ним цен три ма у По жа рев цу, Пе-
тров цу на Мла ви, Не го ти ну, Кла до ву, Бо ру, Кња жев цу, 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ 
КОМОРЕ ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ

ОСНОВАНО 
ПЕТ „ИСТУРЕНИХ 
ОДЕЉЕЊА“
// ПОДРУЧНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ФОРМИРАНЕ У ПИРОТУ, ЛЕСКОВЦУ, 
ПРОКУПЉУ, КРУШЕВЦУ И ПОЖАРЕВЦУ // РЛК УСПЕШНОЈЕ ОРГАНИЗОВАЛА 
ОДРЖАВАЊЕ СИМПОЗИЈУМА „КОМУНИКАЦИЈА У ЗДРАВСТВУ И ТЕРАПЕУТСКА 
КОМУНИКАЦИЈА“ КОМЕ ЈЕ ПРИСУСТВОВАЛО ВИШЕ ОД 200 ЛЕКАРА 
И НЕКОЛИКО СТРАНИХ ПРЕДАВАЧА //

>>> ак тив но сти усме ре не на оби ла зак 
оп шти на ју го и сточ ног ре ги о на, ра ди 
при ку пља ња ин фор ма ци ја о про бле ми ма 
ко ле га у сва ко днев ном ра ду <<<
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Свр љи гу, Бо си ле гра ду, Сур ду ли ци, Ле сков цу, Про ку пљу, 
Бла цу, Кру шев цу, Пи ро ту, као и при ват ној по ли кли ни ци 
„Ху ман“ у Ни шу и до му здра вља „012“ у По жа рев цу.

На ша РЛК је успе шно ор га ни зо ва ла одр жа ва ње Сим-
по зи ју ма „Ко му ни ка ци ја у здрав ству и те ра пе ут ска ко-
му ни ка ци ја“ ко ме је при су ство ва ло ви ше од 200 ле ка ра 
и не ко ли ко стра них пре да ва ча, те је на тај на чин омо-
гу ће но де лу члан ства да при ку пи нео п ход не бо до ве за 
об на вља ње ли цен це, а дат је и ве ли ки до при нос про-
мо ци ји и афир ма ци ји РЛК и ЛКС у це ли ни, има ју ћи у 
ви ду обим у ко ме је овај до га ђај про пра ћен у елек трон-
ским и штам па ним ме ди ји ма.

Обавештавање чланства

Ове го ди не је на ша ре ги о нал на ко мо ра има ла ту част 
да бу де до ма ћин еснаф ске сла ве, Св. вра чи Ко зма и Да-
мјан, те се искре но на дам да смо ус пе ли да на на чин 
до сто јан до брог до ма ћи на обе ле жи мо овај дан.

Ина че, члан ство на ше ре ги о нал не ко мо ре се ре дов-
но оба ве шта ва о свим ва жним ак тив но сти ма у Ко мо ри 
као и о ак ту ел ним из ме на ма про пи са из обла сти здрав-
стве не за шти те и здрав стве ног оси гу ра ња. Оба ве шта ва-
ње се вр ши на рав но пре ко на шег сај та, ко ји је уве ли ко 
за жи вео и ко ји ће до кра ја го ди не би ти функ ци о нал-
но при лагођен но во пре по зна тим по тре ба ма, али и пу-
тем сла ња члан ству од го ва ра ју ћих меј ло ва, СМС по ру ка 
као и по ште на кућ ну адре су, све у ци љу пра во вре ме-
не оба ве ште но сти о свим пи та њи ма у ве зи са оба вља-
њем ле кар ске про фе си је, као и укљу чи ва ња це ло куп-
не струч не јав но сти у рад на пи та њи ма од зна ча ја за 
рад и ста тус есна фа.

Ан га жо ва њем свих ор га на Ко мо ре у на ред ном пе-
ри о ду тре ба ло би да се на ста ви са свим ак тив но сти-
ма усме ре ним на по бољ ша ње про фе си о нал ног ста ту са 
ле ка ра и њи хо ву за шти ту у свим сег мен ти ма пру жа ња 
здрав стве не за шти те, кроз оба вља ње свих по сло ва ко ји 
су Ко мо ри За ко ном и Ста ту том да ти у над ле жност. //

Клинички центар Ниш
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Пише: Др Сла ђа на Илић, 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра 

за цен трал ну и за пад ну Ср би ју

Р
е ги о нал на ле кар ска ко-
мо ра за цен трал ну и за-
пад ну Ср би ју од ок то бра 
ме се ца ба ви ла се из ме-

на ма и до пу на ма Ста ту та Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је. Сед ни ца 
Скуп шти не одр жа на је 18. ок то-
бра 2011, на ко јој је би ла јав на 
рас пра ва око из ме на и до пу на Ста ту та ЛКС. Одр жа не 
су две сед ни це Из вр шног од бо ра Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре цен трал не и за пад не Ср би је. 

Леп ши део ак тив но сти би ло је опре ма ње кан це ла ри-
је РЛК ЦЗС. Ба ви ли смо се кон ти ну и ра ном ме ди цин-
ском еду ка ци јом (КМЕ), јер нам је то би ла и оба ве за 
пре ма ле ка ри ма. Гост нам је би ла и ди рек тор ка Ко мо-
ре са ко јом смо раз го ва ра ли о то ме шта ће Ко мо ра ра-
ди ти то ком 2012, та ко да су сви чла но ви Из вр шног од-
бо ра упо зна ти са ти ме. 

Осим по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си ко ји је нај ма-
ње ак ти ван, ите ка ко смо за до вољ ни од лу ка ма и ра дом 
свих по себ них од бо ра у ре ги о нал ној ко мо ри. Над зор ни 
од бор ре ги о нал не ко мо ре имао је је дан са ста нак ка да 
је био у пи та њу де ве то ме сеч ни фи нан сиј ски из ве штај, 
ко јим је кон ста то ва но око пет ми ли о на ди на ра су фи-
ци та у про те клом пе ри о ду. 

По себ ни од бо ри ре ги о нал не ко мо ре би ли су ве о ма 
ак тив ни и са ни зом ини ци ја ти ва. На при мер, По себ-
ни од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту одр жао је че ти ри са стан ка од по чет ка ок то бра 
до сре ди не де цем бра 2011. године, а дао је низ пред ло га 
за из ра ду но мен кла ту ре здрав стве них услу га, за пра-
вил ник о ба зич ној опре ме ље но сти у при мар ној здрав-
ствен ној за шти ти, пред ло ге о из ме ни Пра вил ни ка о 
ли сти ле ко ва, за са рад њу са Ре пу блич ким фон дом за 
здрав стве но оси гу ра ње. Тај по себ ни од бор је нај ак тив-
ни ји. 

За тим, По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку, осим 
етич ких про бле ма у ве зи са тран спла та ци јом ор га-
на, од но сно оба ве зном об дук ци јом, пла ни рао је да 
се у Кра гу јев цу у мар ту ме се цу одр же два сим по зи ју-

ма. При пре ма мо кон фе рен ци ју „Етич ки аспек ти кра ја 
жи во та“, а има ће мо три стра на пре да ва ча из Не мач-
ке и два из Аме ри ке. Ком плет на сред ства за ор га ни-
за ци ју ове кон фе рен ци је из дво ји ће на ша Ре ги о нал-
на ле кар ска ко мо ра.

За та два да на би ће за ку пље на са ла од 300 до 1.000 
ме ста, за ви сно од за ин те ре со ва но сти, и то вр ло по-
вољ но, по це ни од 100.000 ди на ра днев но. 

По себ ни од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње у 2011. го-
ди ни ба вио се на чи ном по де ле сер ти фи ка та по по дру-
жни ца ма и до нет је план ка ко да то бу де ре а ли зо ва но 
у 2012. го ди ни. Ба ви ли смо се да ни ма ди ја спо ре, с об-
зи ром на то да је ви ше од 1.000 ле ка ра из на шег ре ги-
о на при су ство ва ло раз ли чи тим кур се ви ма, што је до-
бар део при че ве зан за КМЕ у на шем ре ги о ну. Из на ше 
ре ги о нал не ко мо ре по те кла је ини ци ја ти ва за фор ми-

РАД РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ

НАЈАКТИВНИЈИ ПОСЕБНИ ОДБОР 
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРИМАРНУ 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
// ИЗ РЛКЦЗС ПОТЕКЛА ЈЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАНЈЕ КОМИСИЈЕ 
ИЛИ ТЕЛА КОЈЕ ЋЕ СЕ БАВИТИ ПРАВИЛНИКОМ О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ //

Здравствени центар у Јагодини
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ра ње јед не ко ми си је, или те ла ко је 
ће се ба ви ти Пра вил ни ком о спе-
ци ја ли за ци ји.

Оно чи ме смо се ин тен зив но ба-
ви ли шест ме се ци уна зад је кон ти-
ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја и 
пла ни ра них че ти ри ми ли о на ди на-
ра за те на ме не. За КМЕ по тро ши-
ли смо до са да са мо за 15 раз ли чи
тих про гра ма без ди ја спо ре, ма ње 
од 1.500.000,00 ди на ра и то је не што 
што нам је обе ле жи ло ову го ди ну, с 
об зи ром на то да је око 50 од сто ле
ка ра на ни воу на шег ре ги о на, укљу-
чу ју ћи и ди ја спо ру до би ло из ме ђу 
шест и 15 бо до ва. //

Здравствени центар у Крагујевцу

Здравствени центар у Параћину

Здравствени центар у Ћуприји

>>> По себ ни од бор 
за ме ди цин ско обра зо ва ње 
у 2011. го ди ни ба вио 
се на чи ном по де ле 
сер ти фи ка та 
по по дру жни ца ма 
и до нет је план ка ко 
да то бу де ре а ли зо ва но 
у 2012. го ди ни <<<
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Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра Ко со ва и Ме то хи је је, 
на кон кон сти ту и са ња но вог са зи ва ор га на и те-
ла ре ги о нал не Ко мо ре у скла ду са Ста ту том ЛКС, 
на ста ви ла да оба вља по ве ре не по сло ве и за дат-

ке пред ви ђе не Ста ту том и За ко ном, по сред ством сво јих 
но во и за бра них ор га на и струч не слу жбе РЛК.

У то ку 2011. го ди не у Ре ги о нал ну ле кар ску ко мо ру Ко-
со ва и Ме то хи је, упи са ло се 20 чла но ва, ко ји ма су из-
да та ре ше ња о упи су и, уко ли ко су ис пу ња ва ли усло-
ве, ре ше ње о из да ва њу ли цен ци. У истом пе ри о ду од 
стра не чла но ва Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со ва 
и Ме то хи је, струч ној слу жби под не то је 16 зах те ва за 
из ме ну ли цен цног ли ста и 13 зах те ва за бри са ње из 
еви ден ци је РЛК Ко со ва и Ме то хи је о чла но ви ма ЛКС. 
За кључ но са 30. но вем бром 2011. го ди не, Ре ги о нал на 
ле кар ска ко мо ра Ко со ва и Ме то хи је бро ји укуп но 746 
ле ка ра.

У из ве штај ном пе ри о ду одр жа не су три ре дов не сед-
ни це Скуп шти не РЛК, че ти ри ре дов не сед ни це Над зор-
ног од бо ра и пет ре дов них и јед на те ле фон ска сед ни-
ца Из вр шног од бо ра Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, на 
ко ји ма су сва ки из сво је над ле жно сти до не ли од ре ђе-
не од лу ке и за кључ ке ве за не за по сло ва ње РЛК Ко со-
ва и Ме то хи је.

На сед ни ци Скуп шти не РЛК КиМ, одр жа не фе бру-
а ра ме се ца 2011, усво је ни су Из ве шта ји о ра ду ор га-
на РЛК, фи нан сиј ски из ве штај за 2010 го ди ну, План 
ра да за 2011. го ди ну, фи нан сиј ски план за 2011 го ди-
ну. Осим од лу ка ве за них за фи нан сиј ско по сло ва ње 
РЛК, до не та је Од лу ка о утвр ђи ва њу ви си не на кна де 
за упи сни ну, из да ва ње ли цен це и из ме ну ли цен цног 
ли ста, из да ва ње уве ре ња из слу жбе не еви ден ци је као 
и ви си на на кна де ма те ри јал них тро шко ва чла но ви-
ма и за по сле них. Сви из но си су оста ли на ни воу из 
2010 го ди не. На по след њој сед ни ци Скуп шти не усво-
јен је фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од од ја ну а ра до 
ју на 2011. го ди не.

Та ко ђе, раз ма тра на су пи та ња и до не ти од ре ђе ни за-
кључ ци у ве зи ди стри бу ци је „Гла сни ка ЛКС“, пред ло га 
из ме на и до пу на Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је по 
за тва ра њу јав не рас пра ве на на црт тек ста из ме на Ста-
ту та, као и пи та ња ве за на за кон ти ну и ра ну ме ди цин-
ску еду ка ци ју.

На кон сти ту тив ној сед ни ци Над зор ног од бо ра РЛК, 
одр жа ној 17. фе бру а ра 2011. го ди не, усво јен је По слов-
ник о ра ду Над зор ног од бо ра. У 2011. го ди ни одр жа не су 

још три ре дов не сед ни це, на ко ји ма је по ред чла но ва 
од бо ра при су ство вао и др Бран ко Ра ди во је вић – пред-
сед ник Над зор ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је. По-
ред усва ја ња Из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу за 
2010. го ди ну и ше сто ме сеч ног фи нан сиј ског из ве шта-
ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре КиМ за пе ри од ја ну ар-
јун 2011. го ди не, раз ма тра ни су пред ло зи и на чи ни ра-
ци о нал ни јег тро ше ња сред ста ва РЛК КиМ.

Фор ми ра на је пе то чла на ко ми си ја ко ја би у пр вим 
ме се ци ма ове го ди не тре ба ло да се по за ба ви тим пи та-
њем и на ђе кон крет не на чи не да се сма ње тро шко ви.

Пр ви пут су у Гра ча ни ци 23. де цем бра про шле го ди-
не одр жа на два кур са кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду-
ка ци је, на ко ји ма су ле ка ри има ли при ли ку да до би ју 
по 10 бо до ва за об но ву ли цен це.

Из вр шни од бор РЛК КиМ, та ко ђе је, на одр жа ним сед-
ни ца ма до нео низ од лу ка и за кљу ча ка из де ло кру га 
сво је над ле жно сти. По ред те ку ћих пи та ња, усва ја ња 
фи нан сиј ског из ве шта ја, Из ве шта ја по пи сне ко ми си-
је РЛК КиМ, пла на свог ра да и про гра ма, пла на јав них 
на бав ки и фи нан сиј ког пла на, ва жне од лу ке су ве за-
не за:

•  отва ра ње под ра чу на фон да со ли дар не по мо ћи чла
но ви ма РЛК КиМ и чла но ви ма њи хо ве уже по ро-
ди це,

•  ра зро ча ва ње де ла нов ча них сред ста ва РЛК КиМ, 
оро че них код Ко мер ци јал не бан ке АД Бе о град и 
оро ча ва ње пре о ста лог де ла сред ста ва,

•  ра ци о нал ни је тро ше ње сред ста ва РЛК,
•  из бор кан ди да та за чла на Ко ми си је за хит ну ме ди

цин ску по моћ при По себ ном од бо ру за јав но здра-
вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си,

•  до но ше ње ста ва Из вр шног од бо ра РЛК КиМ у ве зи 
са од лу ка ма Скуп шти не и ИО РЛК Вој во ди не.

На кон одр жа не за јед нич ке кон сти ту тив не сед ни це 
ПО РЛК КиМ, Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛК 
одр жао је 19. апри ла 2011. го ди не пр ву ре дов ну сед ни-
цу на ко јој је до нео од лу ку о обра зо ва њу Ко ми си је за 
про ве ру сер ти фи ка та КМЕ, са за дат ком да из вр ши ана-
ли зу сер ти фи ка та и на осно ву то га чла но ви ма из да од-
го ва ра ју ће по твр де.

На ис тој сед ни ци је до не та Од лу ка о из бо ру јед ног 
чла на По себ ног те ла Здрав стве ног са ве та за кон тро лу 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ 
КОМОРЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

ОБРАЗОВАНА КОМИСИЈА 
ЗА ПРОВЕРУ СЕРТИФИКАТА
// У РЕГИСТАР УКУПНО УПИСАНО 746 ЛЕКАРА, ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ИЗДАТО 
20 РЕШЕЊА О УПИСУ, А ИСТОВРЕМЕНО ЈЕ ПОДНЕТО 13 ЗАХТЕВА ЗА БРИСАЊЕ ИЗ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ //РАЗМАТРАНИ НАЧИНИ РАЦИОНАЛНИЈЕГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА //
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спро во ђе ња акре ди то ва них про гра ма кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је.

У из ве штај ном пе ри о ду пр во сте пе ном Су ду ча сти РЛК 
под нет је је дан зах тев за по кре та ње по ступ ка пред овим 
су дом. Ре ша ва ју ћи по истом до нет је За кљу чак о об у ста-
ви по ступ ка из раз ло га ме сне не на дле жно сти.

Суд ча сти РЛК КиМ, на одр жа ној јав ној рас пра ви о 
из ме на ма Ста ту та ЛКС у де лу ко ји се од но си на ор га-
ни за ци ју Су до ва ча сти, из нео је за јед нич ки став су ди-
ја Су да ча сти РЛК и то:

•  да се не при хва та уво ђе ње функ ци је ди сци плин
ског ту жи о ца,

•  да се не при хва ти пред лог да пред сед ник ни ти члан 
суд ског ве ћа бу де су ди ја кри вич ног су да (дипл. 
прав ник)

да се број су ди ја Су да ча сти по ве ћа ва сход но бро ју 
пред ме та и про пор ци о нал но бро ју чла но ва у ре ги о нал-
ним ко мо ра ма.  //

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЛКС ДОМУ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

Вредни бодови за 
косметске лекаре

Циљ посете био је, првенствено, континуирана медицинска едукација 
и пружање могућности колегама са Косова да обнове стара и стекну нова знања 

// Први пут на истом месту окупљени доктори из подручја јужно 
од Ибра и са севера Косова

У 
ор га ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је и До ма 
здра вља Гра ча ни ца, 23. де цем бра 2011. го ди не, 
пр ви пут је ор га ни зо ва на по се та де ле га ци је Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, не кој здрав стве ној ор га-

ни за ци ји на под руч ју Цен трал ног Ко со ва и Ме то хи је. 
Циљ по се те био је, пр вен стве но, кон ти ну ра на ме ди цин-
ска еду ка ци ја и пру жа ње мо гућ но сти ко ле га ма са Ко-
со ва и Ме то хи је да об но ве ста ра и стек ну но ва зна ња, 
као и да до би ју за ви дан број бо до ва за КМЕ. Осим пре-
да ва ња, по се та је об у хва ти ла упо зна ва ње ле ка ра са Ко-
со ва са ак тив но сти ма и про јек ти ма ко је је Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је има ла у прет ход ним го ди на ма, оси гу ра њу 
ле ка ра, КМЕ, спро во ђе њу јав не рас пра ве за из ме ну ста-
ту та ЛКС... Де ле га ци ју ЛКС чи ни ли су: прим. др сци. Та-
тја на Ра до са вље вић ди рек тор ка Ко мо ре, др Бран ко Ра-
ди во је вић пред сед ник Над зо рог од бо ра ЛКС, др Го ран 
Сто јиљ ко вић члан Управ ног од бо ра ЛКС, прим. др Ве-
сна Јо ва но вић пред сед ник Над зор ног од бо ра РЛК Бе о-
гра да, као и др Ра до мир Ра ди во је вић де ле гат скуп шти-
не РЛК Бе о гра да. 

Сви смо осе ћа ли из у зет но ве ли ко уз бу ђе ње због по се-
те ко ле га ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Ве ћи на нас ни је би-
ла на Ко со ву на кон до га ђа ња из 1999. го ди не. Из у зет но 
хлад но вре ме, пре ла зак пе ши це пре ко пре ла за у Мер-
да ру до дат но је по ве ћа ва ло уз бу ђе ње. На пу ту до Гра-
ча ни це, про шли смо кроз По ду је во, Ли пљан, Оби лић, 
кроз са ми цен тар При шти не. Гра ђе ви не ко је по зна је-
мо из ра ни јег пе ри о да Спорт ски цен тар Бо ро и Ра миз, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка...Град вр ви од ужур ба них 
љу ди, сву да гра ди ли шта. На са мо не ко ли ко ки ло ме та ра 
од При шти не, Гра ча ни ца. Не ка да ма ло ме сто, са да се-
ди ште оп шти не Гра ча ни ца ко ја има 25.000 ста нов ни ка. 
У Гра ча ни ци смо се пр во упу ти ли у Дом здра вља.

Дом здра вља у Гра ча ни ци по чео је да ра ди 1999. го ди-
не, а до та да је то би ла ам бу лан та у са ста ву До ма здра-
вља у При шти ни. Ср би су оста ли без ика кве ме ди цин-
ске за шти те, та ко да је но во ство ре ни Дом здра вља у 
Гра ча ни ци по стао је ди на здрав стве на уста но ва у ко јој 

су Ср би мо гли да се ле че. Усло ви за рад су би ли из ра-
зи то те шки, ка ко у про стор ном и ма те ри јал ном сми слу, 
та ко и у ка дро ви ма. Ни је би ло до вољ но ле ка ра и ме ди-
цин ског осо бља, опре ма је би ла за ста ре ла и по сло ви су 
се оба вља ли уз ве ли ку по жр тво ва ност свих здрав стве-
них рад ни ка. До дат но је си ту а ци ја усло жње на стал ним 
по ли тич ким при ти сци ма да се Дом здра вља у Гра ча-
ни ци ин кор по ри ра у си стем здрав ства тзв. Ре пу бли ке 
Ко со во и ти при ти сци по сто је и да нас.

Би ли смо из не на ђе ни ка ко Дом здра вља у Гра ча ни-
ци из гле да да нас. Згра да у ко јој се на ла зи је ре но ви-
ра на, из гра ђе не су но ве ор ди на ци је ко је су опре мље-
не са вре ме ном ме ди цин ском опре мом, во зни парк је 
снаб де вен но вим са ни тет ским во зи ли ма. Ле ка ри и осо-
бље здрав стве но ди рект но по кри ва ју те ри то ри ју од де-
сет на се ље них ме ста у ко ји ма жи ве Ср би а ин ди рект-
но го то во под руч је Ко сме та ју жно од ре ке Ибар. Та ко ђе 
пру жа и тран спорт ну по моћ за це ло под руч је Цен трал-
ног Ко со ва, Ко сов ског По мо ра вља и де ла Ме то хи је. У 
са ста ву До ма здра вља функ ци о ни ше се дам на ест спе-
ци ја ли стич ких слу жби и због све га на ве де ног пред ста-
вља уста но ву од из у зет ног зна ча ја за оп ста нак срп ског 
жи вља на Ко со ву. 

У згра ди До ма здра вља, у скром ним про сто ри ја ма у 
пот кро вљу, љу ба зно нас је до че ка ла ди рек тор ка проф. 
др Ра да Трај ко вић. По сле крат ког за др жа ва ња и раз-
ме не при год них ре чи и по кло на, кре ну ли смо ка До-
му кул ту ре у Гра ча ни ци где су одр жа на пре да ва ња. На 
на ше из не на ђе ње са ла је би ла пре пу на. Од на ших до-
ма ћи на са зна ли смо да су пр ви пут на истом ме сту би-
ли док то ри из под руч ја тзв. ју жно од Ибра и са Се ве ра 
Ко со ва. Жа мор, ра до сни по здра ви, за до вољ ство на ли-
ци ма ко ле га због осе ћа ја да ни су за бо ра вље ни и да су 
део здрав стве ног си сте ма Ср би је. 

Скуп је по здра ви ла и отво ри ла пред став ни ца РЛК за 
Ко со во и Ме то хи ју др Сла ви ца Чан ко вић, по том је ди-
рек тор ка одр жа ла пре да ва ње о ле кар ској гре шци. За све 
нас ин фор ма ци је ко је смо са зна ли би ле су пот пу но но-
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Домаћини и предавачи са вла ди ком ра шкопри зрен ским Те о до си јем

ве и у дру га чи јем све тлу су при ка за ле све при сут ни-
је про бле ме ве за не за ме ди ко-ле гал не те ме. Пре да ва-
ња су на кон то га би ла у окви ру акре ди то ва ног кур са 
„Де ге не ра тив не бо ле сти ко шта но зглоб ног си сте ма“. 
Све ово про пра ти ли су ло кал ни ме ди ји као и до пи сни-
штво РТС.

На кон рад ног де ла, по се та је на ста вље на оби ла ском 
ма на сти ра Гра ча ни ца, би се ру срп ске сред ње ве ков не 
ар хи тек ту ре. Ма на стир Гра ча ни ца, за ду жби на је Кра-
ља Ми лу ти на, са гра ђе на је 1321. го ди не и по све ће на је 
ус пе њу Пре све те Бо го ро ди це. Са још два ма на сти ра на-
ла зи се на спи ску Уне ско ве Свет ске ба шти не, под на зи-
вом „Срд ње ве ков ни спо ме ни ци на Ко со ву и Ме то хи ји“. 

За јед но са ди ре крор ком и пред став ни ци ма До ма здра-
вља у Гра ча ни ци упри ли чен је и наш су срет са вла ди-
ком ра шко-при зрен ским Те о до си јем ко ји се на том по-
ло жа ју на ла зи од де цем бра 2010,. го ди не. Пре о све ће ни 
вла ди ка нас је у при јат ној ат мос фе ри вла ди чан ског до-
ма под се тио на про бле ме са ко ји ма се су сре ћу сва ко-
днев но срп ски пра во слав ни вер ни ци на под руч ју ра-
шко при зрен ске епар хи је. 

Пре пу ни ути са ка, за до вољ ни због до бро оба вље ног 
по сла истог да на на пу сти ли смо Ко смет, убе ђе ни да ће 
се ова кав вид срад ње на ста ви ти и да се ко ле ге са Ко со-
ва и Ме то хи је не ће осе ћа ти за бо ра вље но. 

 Прим. др Ве сна јо ва но вић
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С
ва ки чо век има пра во на ква ли тет ну, на уч но за-
сно ва ну и ху ма ну здрав стве ну за шти ту од са-
мог за че ћа, па до смр ти. За то се од го ва ра ју ћа 
здрав стве на за шти та на кра ју жи вот ног ве ка не 

сме сма тра ти при ви ле ги јом већ пра вом сва ког по је-
дин ца.

Па ли ја тив но збри ња ва ње на кра ју жи во та део је до-
бре ме ди цин ске прак се. Циљ па ли ја тив ног збри ња ва-
ња је да се по стиг не нај бо љи мо гу ћи ква ли тет жи во та 
кроз од го ва ра ју ће убла жа ва ње те ле сне и ду шев не пат-
ње па ци јен та. 

Рад са па ци јен ти ма на кра ју жи во та је тим ски рад 
и он зах те ва по себ ну обу ку ле ка ра, укљу чи ва ње по ро-
ди це па ци јен та или дру гих ње му дра гих, бли ских осо-
ба. Са етич ки ду жном па жњом по шту је се па ци јен то ва 
ауто но ми ја, ње го ве же ље ве за но за ме ди цин ске ме ре 
ко је се пред у зи ма ју, по шту ју се вред но сти са мог па ци-
јен та и ње го ве по ро ди це.

Ле че ње уми ру ћег па ци јен та ле кар ска је оба ве за. Ле-
кар мо ра да се пре ма пат њи па ци јен та од но си ми ло сти-
во и ху ма но, да де лу ју са ем па ти јом, са по што ва њем и 
так тич но. На пу шта ње па ци јен та ко ме је по теб на та ква 
за шти та не при хва тљи во је у ме ди цин ској прак си. 

По треб но је мно го па жње и стр пље ња за па ци јен то ве 
со ци јал не, пси хо ло шке и ду хов не по тре бе. Ле кар је ду-
жан да у окви ру мо гућ но сти уми ру ћем обез бе ди усло ве 
да се пси хич ки и ду хов но при пре ми за крај свог жи во-
та, као и усло ве уми ра ња до стој не чо ве ка. 

Све на ве де но по себ но оте жа ва гло бал ни и наш на-
ци о нал ни тренд ста ре ња по пу ла ци је. На ту чи ње ни-
цу не мо же мо да ути че мо - за то је нео п ход но раз ви ти 
стра ге ги ју збри ња ва ња ко ја ђе укљу чи ва ти це ло куп но 
ле кар ство Ср би је. 

По се бан од бор за Ме ди цин ску ети ку ЛКС је у ви ше на-
вра та раз ма трао раз ли чи те те ме ве за не за крај људ ког 
жи во та са аспек та но ви на, ка ко у на шим та ко и у ме-
ђу на род ним за ко но дов ним и етич ким окви ри ма. Због 
зна ча ја ове те ме за све ле ка ре ЛКС ће, 30. и 31. мар та, у 
Кра гу јев цу би ти ор га ни зо ва на Кон фе рен ци ја ко ју чи-
не два акре ди то ва на Си по зи ју ма:

Сим по зи јум под на зи вом „Етич ки аспек ти па ли ја-
тив не и ге ри ја триј ске не ге“ пла ни ран за 30. мart 2012. 
са про гра мом:

1.  Па ли ја тив но збри ња ва ње-иза зо ви за бу дућ ност- 
проф. др Дра га на Иг ња то вић-Ри стић

2.  Ка ко ин те гри са ти де цу у си стем па ли ја тив ног збри ња-
ва ња? Иза зов за за јед ни цу- prof. dr Da vid Ste in horn

3.  Прог но за и па ли ја ци ја-ге ри ја триј ска пер спек ти ва- 
ass. dr Jack C Ol son

4.  Ста ре ње-спе ци фич на фи зи о ло ги ја и гло бал не пер-
спек ти ве- др Гор да на Лу чић

5.  Па ли ја тив но збри ња ва ње-ис ку ства у Хр ват ској- др 
Спо мен ка То мек - Рок сан дић

6.  Па ли ја тив но збри ња ва ње од ра слих у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти- др Оли ве ра Ћир ко вић

Сим по зи јум под на зи вом „Ле че ње уми ру ћих па ци-
је на та-етич ки иза зо ви, огра ни че ња и не до у ми це“ пла-
ни ран за 31. март 2012. са про гра мом:

1.  Де кла ра ци ја Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је о ме-
ди цин ској бри зи за осо бе на кра ју жи во та -зна чај и 
етич ка вред ност- dr Ot mar Klo i ber

2.  Жи ве ти и уми ра ти од те шких хро нич них бо ле сти: 
иза зо ви или ис ку ше ње за ле ка ра прак ти ча ра-доц. 
др Ми о драг Вук че вић

3.  Ле кар и уми ру ћи па ци јент: из ме ђу ме ди цин ских ин-
ди ка ци ја и па ци јен то вих же ља. Етич ки, де он то ло-
шки и прав но ме ди цин ски аспек ти- прим. др Та тја-
на Ра до са вље вић

4. Мо жда на смрт – доц. др Ђор ђе Алем пи је вић
5.  За кон ски аспек ти тран сплан та ци је др Да ни ца Ми-

хај ло вић
6.  Етич ки ко декс – прим. др Сла ви ца Ђу ро вић Мла де-

но вић

Иде ја во ди ља за ор га ни за ци ју ова ко ком плек сне еду-
ка ци је, ко ја је у окви ру По себ ног од бо ра за ме ди цин ску 
ети ку са зре ва ла у то ку прет ход ног ман да та и уоб ли чи-
ла се у прет ход ној го ди ни, дик ти ра на је по тре бом да 
се ле кар ство Ср би је укљу чи аде кват но и пре по зна сво-
је ме сто у збри ња ва њу бо ле сни ка у тер ми нал ним ста-
њи ма хро нич них про гре сив них бо ле сти. Уз њу је рав-
но прав но за сту пље на по тре ба да се пре по зна ва жност 
тран сплан та ци о не ме ди ци не и етич ких про бле ма ве-
за них за то.

Ву ди Ален је јед ном у ша ли ре као: „Не пла шим се смр
ти са мо не же лим да бу дем при су тан“. Мно гим љу ди ма 
ће од то га ка ко и ко ли ко во ди мо ра чу на и бри не мо за њих 
пред крај њи хо вог жи во та за ви си ти ка ко ће умре ти. 

Др сла ви ца Ђу ро вић мла де но вић 
пред сед ник ПО Ме ди цин ске ети ке ЛКС

Др Гор да на Лу чић
пред сед ник ПО Ме ди цин ске ети ке РЛКЗС

У СУСРЕТ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
„ЕТИЧКИ АСПЕКТИ КРАЈА ЖИВОТА“

Тајна неге пацијента 
је у бризи за пацијента
(The secret of the care of the patient is in caring 
for the patient – Francis Weld Peabody) 

Циљ палијативног збрињавања је да се постигне најбољи 
могући квалитет живота кроз одговарајуће ублажавање 
телесне и душевне патње пацијента
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Д
ру ги ме ђу на род ни фо рум ју го и сточ не Евро пе 
(SE EMF) одр жан је у Не се ба ру у пе ри о ду од 7–19. 
сеп тем бра про шле го ди не. И на прет ход ном фо-
ру му SE EMF уче ство ва ла je де ле га ци ја ЛКС, али 

je овог пу та де ле га ци ју ЛКС чи ни ло 30 де ле га та из свих 
ре ги нал них ко мо ра у Ср би ји, на че лу са ди рек тор ком 
ко мо ре прим. др Та тја ном Ра до са вље вић. Чла но ви на-
ше де ле га ци је одр жа ли су два усме на из ла га ња, осам 
по стер пре зен та ци ја, а уче ство ва ли су и на окру глом 
сто лу сту ди јом слу ча ја „О мо гу ћим прав ци ма да љег 

раз во ја прав ног окви ра ре фор ме здрав стве не за шти те 
у Ср би ји“ ди рек тор ке прим. др Ра до са вље вић.

Основ на иде ја за фор ми ра ње тог фо ру ма би ла је да 
зе мље ју го и сточ не Евро пе, због слич них исто риј ских 
усло ва у ко ји ма су раз ви ја ле сво је здрав стве не си сте-
ме, раз ме не ис ку ства, ство ре за јед нич ку плат фор му са 
ко је ће спро во ди ти ре фор ме и на сту па ти у свет ским 
окви ри ма. 

Чла но ви ор га ни за ци о ног од бо ра – др Ан дреј Ке хаyов, 
пред сед ник Бу гар ског ле кар ског удру же ња и пред сед-

УСПЕШНО УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЛЕКАРСКЕ 
КОМОРЕ СРБИЈЕ НА СКУПУ У НЕСЕБАРУ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
РАЗЛИЧИТЕ, 
ПРОБЛЕМИ СЛИЧНИ
// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ДОБИЛА ОРГАНИЗАЦИЈУ СЛЕДЕЋЕГ 
МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКОГ ФОРУМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ //



ДЕЦЕМБАР 2011 – ФЕБРУАР 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 37

Делегација ЛКС у Несебару
38 >



38 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2011 – ФЕБРУАР 2012

Дружење после Конгреса

Директорка ЛКС Учесници пред постером

Учесници SEEMFа из Србије и председник WMA др Won chat Sub hac ha tu ras
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Детаљ са свечаног отварања

Др Won chat Sub hac ha tu ras, проф. др Јо ван То фо ски, др Andrej Kehayev и проф. др Владимир Овчаров

ник и је дан од осни ва ча SE EMF, проф. др Јо ван То фо-
ски, пред сед ник Ма ке дон ске ме ди цин ске асо ци ја ци је 
и ви це – пре зи дент SE EMF, пред сед ник Свет ске ме ди-
цин ске асо ци ја ци је SE EMF др Won chat Sub hac ha tu ras, 
а по том и чла но ви на уч ног од бо ра из др жа ва чла ни ца 
Бу гар ске, Ма ке до ни је, Грч ке, Ал ба ни је, Ру му ни је, Укра-
ји не, Ка зах ста на, Ли тва ни је, Бе ло ру си је, Тур ске, Ре пу-
бли ке Срп ске и, на рав но, Ср би је, пред ста ви ли су сво-
је иде је ка ко да уна пре де са рад њу и убр за ју ре фор ме 
у овом ре ги о ну.

Пр ви дан кон гре са био је по све ћен ше ћер ној бо ле сти 
и ком пли ка ци ја ма, ин фек тив ним и хро нич ним не ин-

фек тив ним бо ле сти ма. Кар ди о ва ску лар не бо ле сти и 
кар ди о хи рур ги ја би ле су глав не те ме дру гог да на ску-
па, док је тре ћег да на одр жан окру гли сто о здрав стве-
ним ре фор ма ма и фи нан си ра њу.

Окру гли сто је мо жда нај ин те ре сант ни ји део ко ји је 
при ву као све де ле га ци је и све спе ци јал но сти, и ко ји је 
по ка зао да се су сре ће мо са број ним за јед нич ким те шко-
ћа ма у овој обла сти и на кра ју „из ро дио“ Де кла ра ци ју ко-
ју су пот пи са ле све де ле га ци је и са ко јом ис пред Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је тре ба да на сту пе пре ма сво јим 
вла да ма ра ди лак шег ре ша ва ња тих те шко ћа.

  Др бран ка Ла зић
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С
ве ча но и до сто јан стве но, уз 
ре за ње слав ског ко ла ча, Ле-
кар ска ко мо ра Ср би је про-
сла ви ла је 14. но вем бра 2011. 

као и сва ке го ди не ле кар ску сла ву 
- Све те бе сре бре ни ке и чу до твор це 
Ко зму и Да мја на, ко ји се сма тра ју 
за штит ни ци ма ле кар ске про фе си-
је. Тај дан у на ро ду је по знат и као 
Све ти Вра чи.

Пре ма пре да њу, све ти те љи су по-
ма га ли и ле чи ли не тра же ћи за уз-
врат ни шта ра ди до бит ка и бо га-
ће ња, због че га су у на ро ду оста ли 
упам ће ни као све ти бе сре бре ни ци.

Ко зма и Да мјан би ли су ро ђе-
на бра ћа, кр ште ни још као де ца и 
вас пи та ва ни у хри шћан ском ду ху. 
Има ли су дар од Бо га да ле че љу де и 

СВЕЧАНОСТ У ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ 

ПРОСЛАВЉЕНА 
ЕСНАФСКА СЛАВА 
// ДОМАЋИН ЈЕ БИЛА РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ //
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жи во ти ње од сва ке бо ле сти, обич но 
по ла га њем ру ку. За свој труд ни су 
тра жи ли на гра де, већ су са мо зах те-
ва ли од бо ле сни ка да ве ру је у Хри-
ста. На сле ди ли су ве ли ко има ње, 
али су га раз де ли ли си ро ма си ма.

Сла ва је обе ле же на уз при су ство 
све ште ни ка Срп ске пра во слав не 
цр кве, па ро ха хра ма Све тог Ваз-
не се ња Го спод њег је ре ја Ар се ни ја 
Ар се ни је ви ћа. Се че њу слав ског ко-
ла ча у про сто ри ја ма Ко мо ре у Ули-
ци Кра љи це Ма ри је број 1 у Бе о гра-
ду, при су ство ва ло је, уз до ма ћи не 
и пред став ни ке свих ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, ви ше де се ти-
на го сти ју, ме ђу ко ји ма су би ли и 
пред став ни ци јав ног, цр кве ног и 
дру штве ног жи во та гра да, број ни 
при ја те љи и са рад ни ци ЛКС.

Истог да на уве че до ма ћи ни Сла-
ве из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
ју го и стоц не Ср би је, по зна ти по го-
сто љу би во сти, при ре ди ли су у ле-
пом ам би јен ту јед ног при град ског 
ре сто ра на све ча ну ве че ру, где се 
дру же ње ве ли ког бро ја го сти ју на-
ста ви ло у при ја тељ ском, ве се лом 
рас по ло же њу. 

Све ти Вра чи обе ле же ни су као 
пра зни ци у цр кве ном ка лен да ру 
два пу та го ди шње – 14. ју ла ка да је 
умро Ко зма и 14. но вем бра на дан 
Да мја но ве смр ти. Нај по зна ти ја фре-
ска са ли ко ви ма Све тих Вра ча на ла-
зи се у Пећ кој па три јар ши ји.

Прим. др Нада радан- 
-милованчев
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П
ре глед уло ге и ка па ци те та при мар не здрав-
стве не за шти те (ПЗЗ) у пру жа њу здрав стве не 
за шти те де ци са смет ња ма у раз во ју и по др-
шке њи хо вим ро ди те љи ма– на зив је про јек та 

ко ји је 2011. го ди не ре а ли зо вао Цен тар за пра ва де те-
та, уз по др шку ми ни стра ино стра них по сло ва Ита ли-
је, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли-
ке Ср би је и Уни цеф-а.

Про јек том су об у хва ће ни до мо ви здра вља у ни шком, 
ја бла нич ком, то плич ком и пи рот ском окру гу. Са чи ње на 
је ана ли за ак тив но сти, де фи ни са них по сто је ћим уред-
ба ма, у при мар ној здрав стве ној за шти ти. Про је кат је 
об у хва тао и струч но-ме то до ло шка упут ства ко ја се од-
но се на рад са де цом са смет ња ма у раз во ју, као и са 
њи хо вим ро ди те љи ма. 

Велика корист саветовалишта – неоспорна

Део про јек та о раз вој ним са ве то ва ли шти ма по ка зу је 
да њи хо ва струк ту ра у ис пи ти ва ним до мо ви ма здра-
вља че сто не пра ти нор ма ти ве, ре гу ли са не уред ба ма, 
а са мим тим ни по тре бе де це. За мер ке ро ди те ља од но-
си ле су се на не до вољ ну ка дров ску опре мље ност раз-
вој них са ве то ва ли шта и не ја сну по де лу над ле жно сти 
иза бра ног пе ди ја тра и ле ка ра у раз вој ном са ве то ва ли-
шту. Ипак, као за кљу чак на ве де но је да је та мо где по-
сто ји раз вој но са ве то ва ли ште бо ља по др шка ро ди те љи-
ма не го та мо где их не ма.

Оп шта сли ка са гле да ва на је кроз се кун дар не по дат ке 
(ана ли зу ли те ра ту ре и ана ли зу за кон ског/нор ма тив ног 
окви ра ПЗЗ у Ср би ји) и при мар не по дат ке ква ли та тив-
ног ка рак те ра ко ји су до би је ни кроз раз го во ре/фо кус 
гру пе са ро ди те љи ма, пред став ни ци ма удру же ња ро-
ди те ља, као и са здрав стве ним рад ни ци ма.

Пре глед, осим уоче них ка рак те ри сти ка ПЗЗ, са др жи 
и мо гу ће смер ни це да љег раз во ја по др шке кроз овај 
си стем.

Екс клу зив на уло га ПЗЗ огле да се у то ме што она мо же 
да обез бе ди ин те гра ци ју здрав стве них услу га кроз вре-
ме и из ме ђу раз ли чи тих ни воа и сек то ра за шти те. Ка-
да је реч о ка дру у ПЗЗ, пе ди ја тар је нај зна чај ни ја фи-
гу ра. Он упу ћу је на дру ге ни вое за шти те и са ра ђу је са 

дру гим струч ња ци ма ка ко би се за до во љи ле сло же не 
по тре бе де те та са смет ња ма у раз во ју и у ве ли кој ме ри 
ути че на кре и ра ње ра не ин тер вен ци је за де те.

Уло га пе ди ја тра у ПЗЗ ја сно је са гле да на и до ку мен-
то ва на као кључ на и да здрав стве на за шти та обез бе ђе-
на на том ни воу пред ста вља „ка мен те ме љац“ укуп не 
здрав стве не за шти те де те та. По себ но се ис ти че рад са 
по ро ди цом као и зна чај ра не про це не.

У раз го во ру са ро ди те љи ма до ми ни ра ло је не за до-
вољ ство здрав стве ном за шти том ко ју до би ја ју, и то: 
оним што ро ди те љи на зи ва ју „струч но зна ње и по зна-
ва ње про бле ма“; ин фор ма ци ја ма ко је се мо гу до би ти 
од ле ка ра, а ве за не су за при ро ду ста ња и ре сур се ко-
ји у на шој сре ди ни по сто је за де цу са смет ња ма у раз-
во ју; ко му ни ка ци ја ма здрав стве них рад ни ка са де цом 
као и са чла но ви ма по ро ди це.

Ука за но је и на не ја сну и не пре ци зи ра ну по де лу од-
го вор но сти из ме ђу иза бра ног пе ди ја тра и са ве то ва ли-
шта. „Двој на од го вор ност“ за де те че сто пре тва ра у не-
до ста так од го вор но сти, јер ни иза бра ни пе ди ја тар ни ти 
са ве то ва ли ште не по се ду ју пу ну ин фор ма ци ју о де те-
ту и не по сто ји ја сан план по др шке. Сто га је пре по ру-
че но да се Во ди чем до бре прак се или не ким дру гим 
до ку мен том пре ци зи ра по де ла уло га, за да та ка и де-
фи ни ше на чин ко му ни ка ци је, ева лу а ци је и су пер ви-
зи је у „во ђе њу слу ча ја“ ка да се ра ди о де те ту са смет-
ња ма у раз во ју.

У Сту ди ји се ука зу је да, иако по сто ји ја сан нор ма тив-
ни оквир ка да се мо же осно ва ти са ве то ва ли ште, суд-
би на ње го ве ре а ли за ци је не ја сна је. Због то га је нео п-
ход но ура ди ти де таљ ну ана ли зу ор га ни за ци је и ра да 
са ве то ва ли шта у Ср би ји на осно ву ко је би се фор му-
ли са ле кон крет не пре по ру ке за уна пре ђе ње ра да са-
ве то ва ли шта.

Та ко ђе, ка ко ро ди те љи, та ко и здрав стве ни рад ни ци 
ис ти чу не до ста так по ве за но сти ко ор ди на ци је и ре гу-
лар не ко му ни ка ци је из ме ђу струч ња ка, што знат но оте-
жа ва кре та ње де те та кроз си стем.

Ауто ри сту ди је на во де да, иако се пе ди ја тар но ми-
нал но сма тра од го вор ним, де ша ва се да ро ди тељ тра жи 
по моћ та мо где ми сли да је мо же на ћи, а че сто не по-
сто ји ап со лут но ни ка ква ко му ни ка ци ја са иза бра ним 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПЕДИЈАТАР ЈЕ 
НАЈЗНАЧАЈНИЈА 
ФИГУРА
// ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕДСТАВЉА „КАМЕН ТЕМЕЉАЦ“ 
УКУПНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА // НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ, 
ПОСЕБНО РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА, РАЗВИЈЕН ЈЕ ЕДУКАТИВНИ 
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ле ка ром. Нео п ход но је, као по се бан за да так, на пра ви-
ти да таљ ну ана ли зу са пред ло зи ма ве за ним за „во ђе ње 
слу ча ја“, по де лу од го вор но сти, упу ћи ва ње, из ве шта ва-
ње, оба ве зну до ку мен та ци ју. 

Потребна и едукација лекара

И ле ка ри и ро ди те љи кон ста то ва ли су не до ста так спе-
ци фич них зна ња из обла сти здрав стве не за шти те и уже 
ме ди цин ске по мо ћи де те ту са смет ња ма у раз во ју код 
здрав стве них рад ни ка у ПЗЗ. Та ко ђе, ле ка ри ма не до ста-
ју ко му ни ка ци о не ве шти не за пре но ше ње ин фор ма ци-
ја и за рад са де цом и по ро ди цом. На осно ву ана ли зе 
си ту а ци је, по себ но раз го во ра са ро ди те љи ма и ле ка ри-
ма при мар не здрав стве не за шти те, раз ви јен је еду ка-

тив ни про грам за ле ка ре. Про грам се са сто ји из че ти-
ри мо ду ла ко ји као це ли на пру жа ју зна ња и ве шти не 
про це не пси хо мо тор ног раз во ја де те та и ве шти не обез-
бе ђи ва ња пар ти ци па ци је ро ди те ља у раз во ју стра те ги-
је и пра ће ња ефе ка та по др шке де те ту, ро ди те љи ма и 
по ро ди ци де те та са смет ња ма у раз во ју. Про грам еду-
ка ци је упо зна је ле ка ре са основ ним прин ци пи ма ин-
клу зив ног дру штва и учи ба зич ним ко му ни ка циј ским 
ве шти на ма. При о ри тет је дат на ве де ним те ме ма у од-
но су на оста ле еду ка тив не са др жа је с об зи ром на то да 
су ро ди те љи ове про бле ме ис та кли као при о ри тет не. У 
на ред ном пе ри о ду упут но је раз ви ти и оста ле еду ка-
тив не па ке те ко ји би би ли спе ци фич но ве за ни за по-
је ди не ме ди цин ске те ме.

 При ре ди ла: ј. То ма ше вић

????????????

„Двој на од го вор ност“ за де те 
че сто пре тва ра у не до ста так 
од го вор но сти, јер ни иза бра ни 

пе ди ја тар ни ти са ве то ва ли ште 
не по се ду ју пу ну ин фор ма ци ју о де те ту 

и не по сто ји ја сан план по др шке
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Пише: Mr sci. dr Ни но сла ва 
Ми хај ло вић, не у ро лог

Н
о вом фи нан сиј ском 
по ли ти ком Ми ни стар-
ства здра вља Ср би је ни-
је пред ви ђе но по себ но 

фи нан си ра ње већ по сто је ћих 
раз вој них и са ве то ва ли шта за 
мла де ко ја ра де у го то во сва ком 
ве ћем до му здра вља на те ри то-
ри ји Ср би је. У осни ва ње тих са-
ве то ва ли шта уло же на су ве ли ка ма те риј лна сред ства и 
ви ше го ди на је тре ба ло еду ко ва ти осо бље за рад са раз-
вој ном про бле ма ти ком де це и адо ле сце на та.

Ула га на су сред ства за опре ма ње по себ них про сто ри-
ја за са ве то ва ли шта. Тре ба ло је уса гла си ти рад ти мо ва 
ко ји се са сто је од пе ди ја тра, не у роп си хи ја тра, пси хо-
ло га, де фек то ло га, со ци јал ног рад ни ка и ме ди цин ске 
се стре. Ова кав са став ти мо ва са ве то ва ли шта омо гу ћа-
ва да се у пот пу но сти ор га ни зу је ди јаг но сти ка, ме ди-
ка мен то зна те ра пи ја и пси хо те ра пи ја, као и ре ха би ли-
та ци ја па ци је на та уз ра ста од ро ђе ња до 18 го ди на.

Раз вој на и са ве то ва ли шта за мла де до са да су до но-
си ла ве ли ку уште ду Фон ду здрав стве ног оси гу ра ња, јер 
је рад у са ве то ва ли шти ма био усме рен на еду ка ци ју 
ро ди те ља ко ји су у по ро дич ним усло ви ма при ме њи-
ва ли на у че не про це ду ре, а кон тро ле су би ле са мо по-
вре ме не.

Са ве то ва ли шта су то ком ви ше го ди на уна зад пре пу-
ште на ти хом га ше њу и уру ша ва њу по сто је ће кон цеп-
ци је ра да тј. рас па да се тим ско де ло ва ње ко је је би ло 
у осно ви њи хо вог ра да. Та квом по ли ти ком Ми ни стар-
ства здра вља нај ви ше су по го ђе ни адо ле сцен ти као ве-
о ма осе тљи ва по пу ла ци ја. Они ни су ни за пе ди ја триј-
ску слу жбу- јер ви ше ни су де ца, ни ти за ле ка ре оп ште 
прак се - јер ни су од ра сле осо бе. Про бле ма ти ка адо ле-
сцент ног до ба се кон стант но по ве ћа ва, а на ро чи то бо-
ле сти за ви сно сти: ал ко хо ли зам, пу ше ње, нар ко ма ни ја, 
за ви сност од коц ке и ком пју те ра, као и ма ло лет нич ки 

кри ми нал. Због по тре бе за ду жим и ком плек сни јим 
ле че њем адо ле сцен ти се упу ћу ју, углав ном, у уста но ве 
тер ци јар не здрав стве не за шти те ко је су већ пре оп те ре-
ће не. До са да су ди јаг но сти ка и ле че ње адо ле сцент них 
про бле ма оба вља ни тим ским ра дом у са ве то ва ли шти-
ма за мла де при до мо ви ма здра вља, а да ље је био упу-
ћи ван са мо ма ли број па ци је на та.

Об ја шње ње Ми ни стар ства здра вља да не ма до вољ но 
ма те ри јал них сред ста ва за по себ но фи нан си ра ње раз-
вој них и са ве то ва ли шта за мла де не од го ва ра по сто је-
ћој си ту а ци ји. У сва ком до му здра вља већ по сто је ка-
дро ви ко ји по сво јој еду ка ци ји мо гу да се укљу че или 

ПРЕДЛОГ ЛКС ЗА АКТУЕЛИЗОВАЊЕ ПИТАЊА 
РАЗВОЈНИХ И САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ 

СПРЕЧИТИ 
ТИХО ГАШЕЊЕ 
САВЕТОВАЛИШТА
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су већ укљу че ни у рад са ве то ва ли шта. До вољ но је са мо 
из вр ши ти пре ра спо де лу рад ног вре ме на осо бља, што не 
из и ску је по себ но фи нан си ра ње. У до мо ви ма здра вља 
већ је вр ло ак ту ел но пи та ње ма њег бро ја рад них са ти 
од за кон ски пред ви ђе ног, та ко да је и то јед на од мо-
гућ но сти за но ве ор га ни за ци о не схе ме ра да.

Уко ли ко се на ста ви са ова квом прак сом са раз вој-
ним и са ве то ва ли шти ма за мла де де си ће се исто што 
и са са ве то ва ли шти ма за ди ја бе ти ча ре: би ће уки ну-
та, оспо со бље ни ти мо ви рас пу ште ни. Он да ће се по но-
во ука за ти по тре ба за њи хо вим осни ва њем и све „Јо-
во- на но во“, а стал но се го во ри о ра ци о на ли за ци ји у 

здрав ству.
ЛК Ср би је и РЛК Бе о гра да мо гу 

сво јом струч но шћу и су ге сти ја ма да 
ути чу на Ми ни стар ство здра вља да 
до ово га не до ђе. До мо ви ма здра-
вља мо же да се по ну ди бо ља ор га-
ни за ци о на схе ма ра да са пре ра спо-
де лом рад ног вре ме на осо бља ко је 
ра ди у са ве то ва ли шти ма. То се на-
ро чи то од но си на пси хо ло га, со ци-
јал ног рад ни ка и не у роп си хи ја тра 
ко ји по сто је у свим ве ћим до мо ви-
ма здра вља, а ко ји мо гу да оп слу жу-
ју ви ше слу жби у окви ру уста но ве 
при мар не здрав стве не за шти те.

Уко ли ко се по сто ја ње раз вој них 
и са ве то ва ли шта за мла де не уве де 
пре по ру ком Ми ни стар ства здра вља 
у оба ве зну ор га ни за ци о ну схе му 
ве ћих до мо ва здра вља и пре пу сте 
се њи хо вом сло бод ном од лу чи ва њу, 
већ по сто је ћа са ве то ва ли шта ће се 
бр зо уга си ти, а но ва се не ће осни-
ва ти што је ве ли ка ште та за мла ду 
по пу ла ци ју. //

*Ауторка је ра ди ла тридесет го ди-
на у За во ду за пси хо фи зич ке по ре-
ме ћа је и па то ло ги ју го во ра

Осетљива популација остаје без адекватне бриге стручњака?
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Да ни срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре 2011.

Бе о град, 14. 10. 2011.

ХЕ ПА ТО ТОК СИЧ НОСТ БР ЗЕ ХРА НЕ

Де фи ни ци ја бр зе хра не
•  Бр за хра на је сва ка хра на ко ја се мо же спре ми ти ла

ко и про да ти да се кон зу ми ра бр зо или за по не ти
– Бр за хра на је до ступ на ве ко ви ма у свим зе мља ма

•  Про ме не у ди је тет ској ше ми у про те клих не ко ли ко 
де це ни ја учи ни ли су бр зу хра му ре ле вант ном ком-
по нен том „за пад не ис хра не”

• Ви со ко ин ду стри ја ли зо ва на про из вод ња
–  Ди стри бу тив ни цен тар оп слу жу је 300 – 400 ин ди-

ви ду ал них „ре сто ра на”
– Сло же на ло ги сти ка скла ди ште ња / за мр за ва ња
– Го то во и по лу-го то во, под гре ја но / из пр же но
– Са др жи бо је, кон зер ван се, ста би ли за то ре
•  Углав ном се про да је у ам ба ла жи прак тич ној за скла

па ње
• Ви сок са др жај бра шна, ше ће ра, ма сти и ме са
– Оп ште по зна та опа сност по здра вље

Бр за хра на се обич но слу жи у ком би на ци ји са без
ал ко хол ним, га зи ра ним пи ћи ма 

ПРЕДАВАЊЕ ДР ЛУДВИГА КРАМЕРА ИЗ БЕЧКЕ БОЛНИЦЕ 
HI ET ZInG НА ДАНИМА СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ 

ЈЕТРА „ПЛАЋА ДАНАК“ 
ЛОШИМ НАВИКАМА 
У ИСХРАНИ
// ШТЕТНА КОМБИНАЦИЈА: БРЗА ХРАНА И ГАЗИРАНИ НАПИЦИ // ИСПИТАНИЦИ 
СА НАЈВЕЋИМ РИЗИКОМ ЗА НАСТАНАК НЕАЛКОХОЛНЕ МАСНЕ ЈЕТРЕ ИМАЛИ 
СУ BMI ВЕЋИ ОД 25КГ/М2 // УЗРАСТ, ПОЛ И ПРОФЕСИЈА НИСУ ПОКАЗАЛИ 
СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈ // ДО ЈЕДНЕ ЧАШЕ ВИНА НА ДАН ЗА КАРДИОПРОТЕКЦИЈУ 
У ПАЦИЈЕНАТА СА РИЗИКОМ, КАКО ОД КОРОНАРНЕ БОЛЕСТИ СРЦА, 
ТАКО И БОЛЕСТИ НЕАЛКОХОЛНЕ МАСНЕ ЈЕТРЕ //

Ан тич ко ме сто спре ма ња бр зе хра не, 
Pom pei, Ther mo po li um

СМР зНУ ТИ КРОМ пИР зА МЕ њУ јЕ СвЕ жИ 
У АМЕ РИч КОј ИС хРА НИ

де хи дри ра но чипс

за мр зну ти

све жиЗа сла ђе но

фун ти по ста нов ни ку

Па жња: ве ћи део кром пи ра су пр же ни кром пи ри ћи, док за мр зну-
ти це ли кром пир и дру ге вр сте чи не ма њи део
 Из вор: US DA, Слу жба еко ном ског ис тра жи ва ња
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РАЗ ВОЈ ДНЕВ НОГ УНО СА КА ЛО РИ ЈА 
У  ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ ЗЕ МЉА МА

•  У то ку про те клих де це ни ја, днев ни унос ка ло ри ја 
се по ве цао за 150 до 300 kcal (у за ви сно сти од уз ра
ста и по ла)

•  око 50 од сто уве ћа ног уно са ка ло ри ја) до ла зи од ка
ло рич но за ше ће ре них пи ћа

Из вор: Pop kin BM, Armstrong LE, Bray GM, Am J Clin Nu tr 2006., 83(3): 529 – 542

КОН ЗУ МИ РА ЊЕ БР ЗЕ ХРА НЕ И ТЕЧ НИХ УГЉЕ НИХ 
ХИ ДРА ТА СУ У ПО ЗИ ТИВ НОЈ КО ЛЕ РА ЦИ ЈИ

• Ло шем ефек ту бр зе хра не у ве ли кој ме ри до при но
си њен ве ћи са став ма сти

• Рас по ло жи ви до ка зи ипак го во ре у при лог то ме да 
ве ли ку уло гу игра ју бр зо аб сор бо ва ни угље ни хи дра ти

• Ди је тет ски са ве ти ко ји иду у при лог угље них хи дра та 
у од но су на унос ма сти по ве ћа ва ју овај про блем

- Ма ња за си ће ност
- По ве ћа на син те за мо краћ не ки се ли не и три гли це-

ри да
- ГИТ – Га стро ин те сти нал не те го бе иза зва не фрук-

то зом
ма ла ап сорб ци ја фрук то зе,
умно жа ва ње бак те ри ја,
син дром ири ти ра них цре ва

ОСЛО БА ЂА ЊЕ УГЉЕ НИХ ХИ ДРА ТА ИЗ ЧВР СТЕ 
У ОД НО СУ НА ТЕЧ НУ СПРЕ МЉЕ НУ ХРА НУ

• Мо но са ха ри ди, хи дро со лу бил ни
во ће, по вр ће:

– ше ћер ускла ди штен у ци то со лу / ва ку о ла ма
– по сте пе но осло ба ђа ње на кон ме та бо ли са ња на ће-

лиј ском ни воу
со ко ви, ви со ко ка ло рич но за сла ђе ни со ко ви

(ку ку ру зни си руп са ви со ким про цен том глу ко зе)
– не по сред но осло ба ђа ње мо но са ха ри да
– бр за па са жа же лу ца
– ра на ап сорп ци ја
– сма ње на за си ће ност (ма ње или без ин су ли на, се-

кре ци ја леп ти на) 
– по ве ћа на укуп на по тро шња енер ги је

КА КО СМО СЕ ПРИ ЛА ГО ДИ ЛИ НА ОВУ ЕВО ЛУ цИ ЈУ
 ThE IN dE pEN dENT, 2004.

КОН зУ МИ РА њЕ шЕ ЋЕ РА И ГО јА зНОСТ
У вЕЛИКОј БРИ ТА НИ јА И САД

НЕ ГО ЈА ЗНА ПО ЛУ ЛА ЦИ ЈА У ЗЕ МЉА МА У РАЗ ВО ЈУ 
ИМА ВИ СО КУ ПРЕ ВА ЛЕН ЦУ НЕ АЛ КО ХОЛ НЕ МА СНЕ 
ЈЕ ТРЕ И КЛИ НИЧ КИ ЗНА ЧАЈ НУ БО ЛЕСТ ЈЕ ТРЕ

Ауто ри: Ka u sik das,Ksha u nish das, Part ha S.Muk her jee,  
Alip  ghosh, Su man tra gosh, Asit r Mrid ha, Ta pan dhi bar, 
Bha skar Bhat tac harya, Byom kesh Man na, go pal K. dha li, 
Amal San tra and Ab hi jit Chowd hury

По сто ји по ве за ност епи де ми о ло шких по да та ка о не-
ал ко хол ној ма сној је три за сно ва ним на по да ци ма из за-
јед ни це не бо га те по пу ла ци је у зе мља ма у раз во ју. Рас-
по ло жи ве сту ди је су ра ди о ло шке и/или би о хе миј ске и 
не до ста је им хи сто ло шка про це на, што огра ни ча ва њи-

ЕвО ЛУ цИ јА љУД СКОГ пИ јЕ њА И пИ ЋА
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Ка лен дар ске го ди не

Унос ше ће ра по гла ви ста нов ни ка у УК од 1700. до 1978. (o) и у САД 
од 1975. до 2000. () у по ре ђе њу са сто пом го ја зно сти у САД, у по-
пу ла ци ји не хи спа но бе лих му шка ра ца, уз ра ста 60 до 69 година, 
(•). Вред но сти за пе ри од од 1880. до 1910. су ба зи ра не на сту ди ји 
спро ве де ној ме ђу му шким ве те ра ни ма Гра ђан ског ра та ста ро сне 
до би 50 – 59 године.
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хо ву ва ља ност. Спро ве ли смо про спек тив ну епи де ми о-
ло шку сту ди ју ко ја укљу чу је 1:3 под у зо рак свих од ра слих 
(ста ри јих од 18 го ди на) ста нов ни ка ру рал не ад ми ни стра-
тив не је ди ни це за пад ног Бен га ла, Ин ди ја. Ис пи та ни ци 
по зи тив ни на хе па ти тис Б или Ц ви ру сну ин фек ци ју и 
кон зу мен ти би ло ка кве ко ли чи не ал ко хо ла су ис кљу-
че ни из сту ди је. Ди јаг но за не ал ко хол не ма сне је тре по-
ста вље на је двој ним ра ди о ло шким скри нинг про то-
ко лом ко ји се са сто ји од ул тра со но гра фи је и пре гле да 
је тре ком пју те ри зо ва ном то мо гра фо јим. Тран зи ци о нал-
ни ела сто граф ски пре глед је тре и би оп си ја је тре спро-
ве де ни су на под у зор ку да би се иден ти фи ко ва ла кли-
нич ки зна чај на бо лест је тре. Ана ли зи ра ни су фак то ри 
ри зи ка за на ста нак бо ле сти не ал ко хол не ма сне је тре. 
Укуп но је ана ли зи ра но 1.911 па ци је на та, се дам од сто са 
пре ко мер ном те ле сном те жи ном, а 11 од сто је има ло аб-
до ми нал ну го ја зност. Пре ва лен ца бо ле сти не ал ко хол не 
ма сне је тре са по ви ше ним ни во ом ала нин–ами но тран-
сфе ра зе и крип то ге не ци ро зе је тре је би ла 8,7 од сто; 2,3 
од сто и 0,2 од сто. У скла ду са тим 75 од сто обо ле лих од 
не ал ко хол не ма сне је тре има ли су BMI (Body Mass In-
dex) ма њи од 25 kg/m2 и 54 од сто ни су има ли ни ти пре
ко мер ну те ле сну те жи ну ни ти аб до ми нал ну го ја зност. 
Ис пи та ни ци са нај ви шим ри зи ком за на ста нак не ал-
ко хол не ма сне је тре су би ли са BMI ве ћим од 25 kg/m2 
(од нос 4,3; 95 од сто ин тер вал по ве ре ња 1,6–11,5). Аб до ми
нал на го ја зност, дис гли ке ми ја (вред ност пла зма глу ко-
зе на ште ви ше од 100 mg/dl или по ви ше ни хо ме о стат ски 
мо дел про це не ре зи стен ци је на ин су лин) и ве ћи унос су 
би ли дру ги ри зи кофак то ри. Чак и нор ма лан BMI (18,5–
24,9 kg/m2) је по ве зан са два пу та ви шим ри зи ком за на-
ста нак не ал ко хол не ма сне је тре у по ре ђе њу са они ма са 
вред но сти ма BMI ма њим од 18,5 kg/m2.

За кљу чак: По сто ји зна чај на пре ва лен ца не ал ко хол-
не ма сне је тре и по тен ци јал но кли нич ки зна чај не бо-
ле сти је тре, укљу чу ју ћи крип то ге ну ци ро зу, у овој пре-
до ми нант но не го ја зној, не бо га тој по пу ла ци ји у зе мљи 
у раз во ју. Не ал ко хол на ма сна је тра ће би ти глав на де-
тер ми нан та бу ду ћег про бле ма ма сне је тре у зе мља ма 
у раз во ју. из вор: He pa to logy 2010.;51: 1953 – 1602

МУЛ ТИ пЛА ЛО ГИ СТИ КА РЕ ГРЕ СИ јЕ РИ зИ КО фАК ТО РА зА 
НЕ АЛ КО хОЛ НУ МА СНУ јЕ ТРУ У цЕ ЛОј пО пУ ЛА цИ јИ

Variables OR (95% CI) P Value

Присуствоабдоминалнегојазности* 3.6(1.7–7.2) <0.001
Присустводисгликемије(FBG>100mg/dL) 2.6(1.5–4.6) <0.001
Породичниприходи†
<$1.00/дан 1.0
$1.00–$2.00/дан 1.8(1.0–3.2) 0.05
>$2.00/дан 2.4(1.2–5.0) 0.01
BMI(BodyMassIndex)
<18.5kg/m2 1.0
18.5–24.9kg/m2 2.0(1.1–3.8) 0.03
≥ 25kg/m2 4.3(1.6–11.5) 0.001

Узраст,полипрофесијанисуостварилистатистичкизначај
*Абдоминалнагојазностједефинисанакаообимструка>=90cmумушкарацаи80цмужена
 из вор: Das etal. He pa to logy 2010.

Нор ма ЛаН На ЛаЗ сТа е То За / фи бро За је Тре

УЛТРАзвУК јЕТРЕ

CT јЕ ТРЕ

Нор маЛ На је Тра сТе а То За, гу сти на крв них су до ва
>гу сти на тки ва је тре

Ни Зак Хе

пРЕ вА ЛЕН цА ГО јА зНО СТИ У пО пУ ЛА цИ јИ ОД РА СЛИх
АМЕ РИ КА НА цА, 1991.  из вор: ја ма. 2001., 286:1195 – 1200

пРЕ вА ЛЕН цА ГО јА зНО СТИ У пО пУ ЛА цИ јИ ОД РА СЛИх
АМЕ РИ КА НА цА, 2000.  из вор: ја ма. 2001., 286:1195 – 1200
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САД – СвЕ ТЛИ НЕ НА ГРА фИ КО НУ пО КА зУ јУ ГУ СТИ НУ 
МРЕ жЕ РЕ СТО РА НА БР зЕ хРА НЕ

ЗА СТО СУ САД И УК ВО ДЕ ЋЕ У ГРУ ПИ?

• У овим зе мља ма на ви ке у ис хра ни су се нај зна чај-
ни је про ме ни ле у про те клих не ко ли ко де це ни ја

УНОС КУ КУ РУ зНОГ СИ РУ пА СА вИ СО КИМ СА ДР жА јЕМ 
фРУК ТО зЕ (HFCS)

ИН ЦИ ДЕН ЦА НЕ АЛ КО ХОЛ НОГ 
СТЕ А ТО ХЕ ПА ТИ ТИ СА СЕ РА ПИД НО 
ПО ВЕ ЋА ВА НА ГЛО БАЛ НОМ НИ ВОУ

•  До ско ра, не ал ко хол ни сте а то хе па ти тис 
је био не по знат

–  Пр ви опис у 19.ве ку Беч (Ro ki tansky 1846)

•  ве о ма рет ко, док то ри су за бо ра ви ли на ње га
–  Пр ви опис оште ће ња је тре код ди ја бе ти ча ра око 1920.

год.

•  ко ри шће ње си ру па са ха ро зе као за сла ђи ва ћа у бри
тан ској ис хра ни

–  Пр ви опис не ал ко хол ног сте а то хе па ти ти са – Lud wig 
(Mayo Cli nic) 1980. год.

•  Ни ка кав ви дљив знак осим го ја зно сти ни је иден ти
фи ко ван у то вре ме

• Ства ри су се по гор ша ле у на ред ним го ди на ма
–  Не ал ко хол ни сте а то хе па ти тис је са да глав ни узрок 

по ви ше них ен зи ма је тре у ин ду стри ја ли зо ва ним зе-
мља ма

НЕ МА јУ СвИ пА цИ јЕН ТИ СА МА СНОМ јЕ ТРОМ 
МЕ ТА БО ЛИч КИ СИН ДРОМ… АЛИ вЕ ЋИ НА пА цИ јЕ НА ТА 

СА МЕ ТА БО ЛИч КИМ СИН ДРО МОМ ИМА МА СНУ јЕ ТРУ

Ка лен дар ске године

Ен гле ска и Велс, Шкот ска и дру ге европ ске зе мље

СМРТ НОСТ ОД БО ЛЕ СТИ јЕ ТРЕ У вЕ ЛИ КОј БРИ ТА НИ јИ
У Уз РА СТУ 15 – 44 ГО ДИ НЕ  из вор: Lan cet;2006.; 367:52 – 56
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Му шкар ци уз ра ста
15 – 44 го ди не

Же не уз ра ста
15 – 44 го ди не

Ка лен дар ске године

Ен гле ска и Велс, Шкот ска и дру ге европ ске зе мље

СМРТ НОСТ ОД БО ЛЕ СТИ јЕ ТРЕ У вЕ ЛИ КОј БРИ ТА НИ јИ
У Уз РА СТУ 45 – 64 ГОДИНЕ  из вор: Lan cet 2006.;367:52 – 56

Му шкар ци уз ра ста
45 – 64 го ди не

Же не уз ра ста
45 – 64 го ди не
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Ка лен дар ске го ди не

саД: ра пид ни по раст кон зу ми ра ња HFCS (кг/год)

Дру ги

Suc ros

HFCS

Пре ва лен ца ме та бо лич ког 
син дро ма у бо ле сни ка 

са ма сном је тром

МС – Ме та бо лич ки син дром
ФЛ – Fat li ver – ма сна је тра

Пре ва лен ца ма сне је тре 
у бо ле сни ка са 
ме та бо лич ким син дро мом

 из вор: Al ber ti, Cir cu la tion, 2009.

Ма сна је тра ВС – VS.
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НЕ АЛ КО ХОЛ НИ СТЕ А ТО ХЕ ПА ТИ ТИС 
– ПА ТО ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА

•  Ме та бо лич ки син дром / ди ја бе тес и ре зи стен ци
ја на ин су лин

• ок си да тив ни stress
• пор тал на ен до ток се ми ја
• ми то хон дри о па ти ја 
– уло га хи пок си је
– АТП по тро шња од стра не фрук то зе
• ци то ки ни
• ле ко ви и ток си ни
•  сте а то за, за па ље ње, фи бро за и апоп то за (ће лиј ска 

смрт)
– кон цепт дру гог удар ца
– ли по ток сиц ност

АБ ДО МИ НАЛ НА ГО јА зНОСТ УКА зУ јЕ НА пО вЕ ЋА НУ МА
СНО ЋУ јЕ ТРЕ И РЕ зИ СТЕН цИ јУ НА ИН СУ ЛИН

„ЛИ ПО ТОК СИЧ НОСТ”

•  Уве ћа но скла ди ште ње три гли це ри да 
ван ма сног тки ва

•  Ка рак те ри стицч но оште ће ње ће ли ја, не мо ра оба ве
зно би ти у ве зи са па то хи сто ло шким на ла зом:

– апоп то за (Ћелијска смрт)
– ре зи стен ци ја
•  „бла га ин фла ма ци ја „бе лог ади по зног тки ва услед хро

нич не ак ти ва ци је не спе ци фич ног иму ног си сте ма
– маст по ста је по кре тач си стем ске ин фла ма ци је

УЗРО ЦИ СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ МА СТИ У ЈЕ ТРИ

   Уве ћа ни:                                       сма ње ни:
• Син те за ли пи да                         • Ок си да ци ја ли пи да
• Ин ду ко ва ње ли по ге них           • Осло бађ а ње ли пи да

и ади по ге них фак то ра             • Ме та бо ли зам
тран скрип ци је                              ми то хон дри ја
– PPAR Ga ma,
– LXL Al fa
– SREBP 1c

• Тран сди фе рен ци ја ци ја HSC

AIG nER ET AL.;
ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈА 2008.

•  Па ци јен ти са ни ском кон цен тра ци јом ба кра у пла
зми и је три – има ли су не ал ко хол ни сте а то хе па ти-
тис по ве зан са по ре ме ћа јем ме та бо ли зма гво жђа

•  Не до ста так ба кар – за ви сне – фе ро ок си да зе це ру
ло пла зми на - мо гао би да бу де ме ха ни зам скла ди-
ште ња гвоз ђа у је три

•  Пад ни воа ба кра – дру ги мо гу ћи ко фак тор не ал ко
хол ног сте а ти хе па ти ти са

–  сто зер ска уло га јо на ба кра у функ ци ји ми то хон-
дри ја

вИ СОК СА ДР жАј МА СТИ У јЕ ТРИ пА РА ЛЕЛ НО СМА њУ јЕ 
ОСЕ ТљИ вОСТ НА ИН СУ ЛИН

ДА ЛИ ЈЕ ФРУК ТО ЗА СТВАР НИ РАЗ ЛОГ
ОШТЕ ЋЕ ЊА ЈЕ ТРЕ ИЗА ЗВА НОГ БР ЗОМ ХРА НОМ?

ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ О ФРУК ТО ЗИ

• Па сив на аб сорп ци ја у тан ком цре ву

– (ГЛУТ – 5, ГЛУТ – 2 – тран спор тер)
–  глу ко за се пре вас ход но тран спор ти је ен те ро ци

ти ма

Ре ла тив ни не до ста так глу ко зе:
– по ве ћа ва до ста вља ње фрук то зе ко ло ну
– бак те риј ско на ку пља ње
– осло ба ђа ње ен до ток си на

• Фрук то за се ме та бо ли ше у 

Хе па то ци ти ма
је три не ке то хек со ки на зе

• бу бре зи, ма сно тки во, ен до тел

– пад енер ги је због ко ри шће ње АТПа
– осло ба ђа ње ма сне ки се ли не

КОН ЗУ МИ РА ЊЕ ФРУК ТО ЗЕ 
КАО ФАК ТОР РИ ЗИ КА ЗА НА СТА НАК 
БО ЛЕ СТИ НЕ АЛ КО ХОЛ НЕ МА СНЕ ЈЕ ТРЕ

Сту ди ја об ја вље на у J He pa to logy, 2008; 48 – 993 озна
ча ва ве ћи унос фрук то зе зна чај ним фак то ром у на
стан ку не ал ко хол не ма сне је тре.

Кон сти ту ци ја 
ти па „ја бу ке” 
ВС “кру шка”

Из над 
стру ка

Ис под 
стру ка
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Са др жај ма сти (% ло га ри там ска ска ла)

из вор: Ste fan, Kan tart zis, Ha e ring,

En doc ri ne re vi ews 2008.; 29:939 – 960
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КОН зУ МИ РА њЕ ГА зИ РА НИх, зА шЕ ЋЕ РЕ НИх пИ ЋА, 
МЕ ТА БО ЛИч КИ СИН ДРОМ И МА СНА јЕ ТРА

КОН зУ МИ РА њЕ фРУК ТО зЕ КАО фАК ТОР РИ зИ КА 
зА НА СТА НАК БО ЛЕ СТИ НЕ АЛ КО хОЛ НЕ МА СНЕ јЕ ТРЕ

Ф – фрук то за
Г – глу ко за

ин ду ко ва ње 
ке то хек со ки на зе 
од стра не
фрук то зе

По сле ди це:

– По ве ћа на по тро шња АТП

– По ве ћа на син те за три гли це ри да

– По ве ћа на син те за мо краћ не ки се ли не

El se vi er Jo ur nal of He pa to logy 48 (2008) 993 – 999

МЕ ТА БО ЛИЧ КА СУД БИ НА ФРУК ТО ЗЕ

• Глут – 2 у ен те ро ци ти ма

• хе па тиц на фрук то ки на за (ке то хек со ки на за)
–  обе по зи тив ном по врат ном спре гом ре гу ли са не од 

стра не фрук то зе

• сту ди је пер фу зи је
–  ско ро нео гра ни це на (до 40 kg/дан) аб сорп ци ја глу-

ко зе
–  ме та бо ли зам фрук то зе ни је кон тро ли сан од стра не 

се кре ци је ин су ли на

•  Ни во мо краћ не ки се ли не се по ве ћа ва до 2 mg/dl 
пра те ћи фрук то зно пи ће

– ми краћ на ки се ли на је ва зо кон стрик тор

ТО ТАЛ НА вА СКУ ЛАР НА РЕ зИ СТЕН цИ јА У зДРА вИх 
пО јЕ ДИ НА цА У ОД НО СУ НА КОН зУ МИ РА њЕ 

БЕ зА ЛО хОЛ НИх зА шЕ ЋЕ РЕ НИх пИ ЋА (500МЛ) 

фрук то за или
о глу ко за

То тал на пе ри фер на ре зи стен ци ја (ТПР)

Вре ме (мин.) 
из вор: Brown CM, Int J Obe sity (2008)

фРУК ТО зА И КО РО НАР НЕ БО ЛЕ СТИ СР цА

Кон зу ми ра ње без ал ко хол них за ше ће ре них пи ћа и ри зик 
од ко ро нар не бо ле сти ср ца код же не

ФРУК ТО ЗА И ОШТЕ ЋЕ ЊЕ БУ БРЕ ГА

Сту ди ја об ја вље на у J. Am. Soc. Nep hro., March 1, 2009; 
20(3):545553, по ка зу је ди рект ни и по тен ци јал ни стет
ни ути цај фрук то зе на кул ти ви са не ћце ли је прок си
мал них ту бу ла 

TnFalfa ОшТЕ ЋУ јЕ ИН ТЕ ГРИ ТЕТ ТАН КОГ цРЕ вА in vi Tro

• зо на oc clu dens – pro te in ske flekе (гра ну ле) у кул ту
ри ће ли ја ко ло на

нор мал на                               ТНФАл фа                         ТНФАл фа +
                                                                                   при род ни ан та го нист
                                                                                              (cur cu min)

Б
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и
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Ма сна је тра 
= Fat li ver

Ме та бо лич ки 
син дром = МС

Кон трол на 
гру па

из вор: Al ber ti, Cir cu la tion, 2009.
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из вор: Ma et al. AJP – Ga stro in test Li ver Physi o logy;Vol. 286; mart 2004.
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НЕ АЛ КО хОЛ НИ СТЕ А ТО хЕ пА ТИ ТИС 
– ГЛАв НИ фАК ТО РИ

THE nEW En GLAnD JO UR nAL OF ME DI CI nE 
PER SPEC TI VE, APRIL 30, 2009.:

Ме ре пре вен ци је – јав на по ли ти ка по ве ћа ња так си 
на без ал ко хол на, га зи ра на, за ше ће ре на пи ћа

ЗА КЉУ ЧАК

• Не ус кла ђе но по ве ћан унос фрук то зе и ХФЦС због кон
зу ми ра ња га зи ра них пи ћа у ка сном 20том ве ку, из гле
да да је глав ни раз лог оште ће ња је тре узро ко ва ног бр
зом хра ном

• Па то ге не за хе па то ток сиц но сти по ве за на са бр
зом хра ном:

– ли по ток сич ност
– ре зи стен ци ја на ин су лин
– ток сич ност ме та ла (гвож ђе, ба кар)
– ми то хон дри о па ти је
– хи пок си ја
– ен до ток син
– ци то ки ни

НЕ АЛ КО ХОЛ НИ СТЕ А ТО ХЕ ПА ТИ ТИС
– ТЕ РА ПИ ЈА ЛЕ КО ВИ МА (ФАР МА КО ТЕ РА ПИ ЈА)

• Ан ти ди ја бе тич ка те ра пи ја:
– успе шна код ди ја бе ти ча ра, ско ро без ефек та код не-

ди ја бе ти ча ра
– ле ко ви ко ји обе ћа ва ју (гли та зо ни), чи је деј ство је 

спре че но

* по ве ћа њем те ле сне те жи не, кар ци но мом мо краћ не 
бе ши ке и кар ди о ва ску лар ним обо ље њи ма

– до дат но Мет фор мин, Ло сар тан: не ма хи сто ло шког 
ефек та на је тру
 из вор: Tor res, He pa to logy 2001.

• Ви та мин Е 800 U/dan: бо ље не го пи о гли та зо не

 из вор: Sanyal, NEJM 2009.

• Гу би так те ле сне те жи не (>6 од сто) има исти ефе кат 
као нај бо љи лек.

УМЕ РЕ НО КОН ЗУ МИ РА ЊЕ ВИ НА И СМА ЊЕ ЊЕ 
СУ СПЕКТ НЕ БО ЛЕ СТИ НЕ АЛ КО ХОЛ НЕ МА СНЕ ЈЕ ТРЕ

Ауто ри:
Win ston dunn, rong hui Xu,Jef rey B. Schwim mer

Љу ди у ри зи ку од ко ро нар не бо ле сти ср ца су че сто у 
ри зи ку за на ста нак бо ле сти не ал ко хол не ма сне је тре. 
По ве за ност из ме ђу уме ре ног кон зу ми ра ња ви на и бо-
ле сти не ал ко хол не ма сне је тре ни је про у ча ва на и пре-
по ру чи ва ње ви на па ци јен ти ма са ри зи ком за на ста нак 
обе ју бо ле сти је кон тра верз но. Циљ је да се про ве ри хи-
по те за да уме ре но кон зу ми ра ње ви на је сте по ве за на са 
сма ње њем пре ва лен це бо ле сти не ал ко хол не ма сне је-
тре. Укљу чи ли смо ис пи та ни ке из 3. Сту ди је На ци о нал-
ног здра вља и ис хра не, ко ји или не кон зу ми ра ју ал ко-
хол или пре вас ход но пи ју ви но укуп но у ко ли чи ни од 
10г ал ко хо и ла на дан. 

Су спект на бо лест не ал ко хол не ма сне је тре се за сни ва 
на нео бја шњи вом по ра сту вред но сти се рум ске ала нин 
– ами но – тран сфе ра зе (АЛТ ) пре ко ре фе рент не ла бо ра-
то риј ске вред но сти (АЛТ >43) и вред но сти за сно ва не на 

95 од сто здра вих по је ди на ца (ис пи та ни ка) (АЛТ >30 за 
му шкар це и АЛТ >19 за же не). Мул ти ва ри ја бил не вред
но сти су при ла го ђе не за уз раст (ста ро сну доб), пол, ра су, 
жи вот ну сре ди ну, при хо де, обра зо ва ње, унос ко фе и на 
и фи зич ку ак тив ност (со ци о е ко ном ски ста тус). Укуп но 
7.211 не ал ко хо ли ча ра и 945 уме ре них кон зу ме на та ви
на чи ни ли су узо рак сту ди је. За сно ва но на ре фе рент-
ним ла бо ра то риј ским вред но сти ма, су спект на бо лест 
не ал ко хол не ма сне је тре је про на ђе на у 3,2 од сто не ал-
ко хо ли ча ра и 0,4 од сто ис пи та ни ка ко ји уме ре но пи ју 
ви но. При ла го ђе ни од нос је био 0,15 (95 од сто ин тер вал 
по ве ре ња, 0,050,49). Ко ри сте ћи ре фе рент не вред но сти 
за здра ве ис пи та ни ке бо лест не ал ко хол не ма сне је тре 
је про на ђе на у 14,3 од сто не ал ко хо ли ча ра и 8,6 од сто 
ис пи та ни ка ко ји пи ју ви но. При ла го ђе ни од нос је био 
0,51 (95 од сто ин тер вал по ве ре ња; 0,33 – 0,79)

За кљу чак: Уме ре но кон зу ми ра ње ви на има ве зе са 
ре ду ко ва ном пре ва лен цом су спект не бо ле сти не ал ко-
хол не ма сне је тре. Тре нут на сту ди ја по др жа ва си гур-
ност до једне ча ше ви на/дан за кар ди о про тек ци ју у па-
ци је на та са ри зи ком ка ко од ко ро нар не бо ле сти ср ца, 
та ко и бо ле сти не ал ко хол не је тре.
 из вор: (He pa to logy 2008; 47: 1947- 1954)

Превела и приредила 
др мирослава радан

Ви со ко ка ло рич ни унос
Са ту ри са не ма сти
Ко мер ци јал ни си ру пи

масТ

Ли по ге не за
Ли пи до ок си да ци ја

ФФА
Ади по ки ни

Се де ћи на чин 
жи во та
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Пише: Прим. др Не бој ша 
Илић, пси хи ја тар, 

Дом здра вљаНиш, Ср би ја

З
а из ра ду на ве де ног ра да 
ко ри шћен је материjал до-
би јен кроз че ти ри соп стве-
на ис тра жи ва ња у вре мен-

ском пе ри о ду 2006–2009. го ди не, 
а ве зан за јед ну циљ ну гру пу-док-
то ре ме ди ци не. Истрaживања су 
би ла ве за на за Ква ли тет жи во та 
док то ра ме ди ци не, Де пре си ју код док то ра, Анк си о зност 
код док то ра ме ди ци не и Де пре си ју и пси хо со мат ска обо-
ље ња код док то ра, а спро ве де на су код за по сле них у До-
мо ви ма здра вља „Ниш“ и „Во ждо вац“ из Бе о гра да. Кра ће 
ре че но, ра ди ли смо „са они ма ко ји во ле да ди јаг но сти-
ку ју, а не во ле да бу ду ди јаг но сти ко ва ни“. Из на пред на-
ве де ног сле ди и за мер ка да су гру пе ис пи та ни ка ма ле. 
Они ко ји же ле, не ка при хва те иза зов и по ку ша ју да на 
сво јим ко ле га ма ура де слич но ис тра жи ва ње. Бо јим се 
да ће на и ћи на не ра зу ме ва ње, од бо јан став и из бе га ва-
ње ко ле га да уче ству ју у ис тра жи ва њу. Но, да ни је та ко, 
те ма не би би ла иза зов-срећ но у ис тра жи ва ње!

Раз ми шља ју ћи о то ме ка ко смо успе ва ли да у до-
са да шњем пе ри о ду од го во ри мо ква ли тет но на рад не 
оба ве зе и да сво је та ко зва но „сло бод но вре ме“ упо тре-
би мо за ак тив но сти ве за не за по ро ди цу, при ја те ље, оба-
ве зе пре ма дру штву у це ли ни, спорт, хо би, до шли смо 
до иде је да то на не ки на чин уокви ри мо у јед ну це ли-
ну, по тра жив ши од го во ре на по је ди на пи та ња од сво-
јих ко ле га.

По ку ша ли смо да са зна мо да ли су док то ри сво је сло-
бод но вре ме ко ри сти ли без пре гле да ро ђа ка, при ја те-
ља, бес крај но ду гих те ле фон ских раз го во ра због да ва ња 
са ве та у ле че њу по је ди них обо ље ња итд. Са зна ње смо 
хте ли да обо га ти мо и ти ме ко ли ко че сто су док то ри оба-
вља ли ова кве ак тив но сти, да ли их је то оп те ре ћи ва ло, 
ко ју вр сту стре са нај че шће до жи вља ва ју на по слу.

Чи ње ни ца ко ја не по бит но сто ји је да су у до са да шњем 
пе ри о ду док то ри ме ди ци не оба вља ли на пред на ве де не 
ак тив но сти без нов ча не на кна де, тро ше ћи сво је сло бод-

но вре ме за то. Про су ди те са ми да ли сте би ли на не-
ком сла вљу, а да уз гред но од не ког ни сте за пи та ни „ка-
ко да ре ши не ки про блем ве зан за сво је или здра вље 
не ке бли ске осо бе“? По ма ло су мор но де лу је опа ска да 
је то исто пи та ње упу ћи ва но већ дво ји ци-тро ји ци ва-
ших ко ле га. Још је низ при ме ра и си ту а ци ја ко је би мо-
гли да на ве де мо, а ни смо се усу ди ли да про ве ри мо ка-
ко то де лу је на на ше нај бли же (по ро ди цу).

Ка ко ће то из гле да ти у на ред ном пе ри о ду, да ли ће 
ин сти ту ци ја „по ро дич ни ле кар“ ус пе ти да раз ре ши ове 
ди ле ме?

Ана ли зи ра ни су од го во ри на ано ним ни упит ник 50 
ис пи та ни ка ко је су са чи ња ва ли док то ри ме ди ци не. 
Упит ник је био са ста вљен од пи та ња на ве де них у уво-
ду ра да.

Ана ли за упит ни ка код 50 ис пи та ни ка жи вот не до
би од 30 до 55 го ди на да ла је сле де ће ре зул та те: 30 ис
пи та ни ка (60 од сто) сво је сло бод но вре ме је ко ри сти
ло за „до дат но“ про фе си нал но ан га жо ва ње, 17 њих (34 
од сто) је де ли мич но успе ва ло да из бег не ове ак тив но-
сти, а све га тро је њих (шест од сто) би ло је без ова квих 
ак тив но сти (ди ја грам бр.1). Јед ном не дељ но је 11 ис пи-
та ни ка (22 од сто) би ло до дат но ан га жо ва но, 12 њих (24 
од сто) два пу та не дељ но, 26 ис пи та ни ка (52 од сто) је ви
ше пу та не дељ но оба вља ло по сло ве ве за не за пре гле де 
ро ђа ка и при ја те ља, а је дан ис пи та ник (два од сто) ни је 
дао од го вор на то пи та ње(ди ја грам бр.2.). 

„ДО ДАТ НИ“ пРО фЕ СИ О НАЛ НИ АН ГА жМАН 
И СЛО БОД НО вРЕ МЕ

ШТА ЈЕ ПОКАЗАЛО ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИМ. ДР НЕБОЈШЕ ИЛИЋА

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА, ДЕПРЕСИЈА 
И ПСИХОСОМАТСКА ОБОЉЕЊА 
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
// ЧАК 60 ОДСТО ЛЕКАРА СВОЈЕ СЛОБОДНО ВРЕМЕ КОРИСТИЛО ЈЕ ЗА „ДОДАТНО“ 
ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖОВАЊЕ // КОНФЛИКТ СА ПАЦИЈЕНТОМ КАО СТРЕСНУ 
СИТУАЦИЈУ КОЈУ НАЈЧЕШЋЕ ДОЖИВЉАВАЈУ НА ПОСЛУ НАВЕЛО ЈЕ 40 ОДСТО 
ИСПИТАНИКА // ЗАБРИЊАВАЈУЋИ РЕЗУЛТАТИ АНОНИМНОГ УПИТНИКА 
О ОБОЉЕВАЊУ ОД ПСИХОСОМАТСКИХ БОЛЕСТИ И СКАЛЕ 
ЗА САМОПРОЦЕНУ ДЕПРЕСИВНОСТИ //
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УчЕ СТА ЛОСТ „ДО ДАТ НОГ“ 
пРО фЕ СИ О НАЛ НОГ АН ГА жМА НА

На пи та ње „ко ју вр сту стре сних си ту а ци ја на по слу 
нај че шће до жи вља ва те“ 20 ис пи та ни ка (40 од сто) ис-
та кло је кон фликт са па ци јен том, 14 њих (28 од сто) ис-
та кло је збри ња ва ње ур гент них ста ња, а 16 ис пи та ни ка 
(32 од сто)ло шу са рад њу са ру ко во ди о ци ма или оста-
лим ко ле га ма. 

вР СТА СТРЕ СА НА РАД НОМ МЕ СТУ

Пре ма на пред на ве де ним ре зул та ти ма, ве ћи на док-
то ра ме ди ци не, у прет ход ном пе ри о ду и са да, не успе-
ва да сво је сло бод но вре ме ко ри сти оба вља ју ћи ак тив-
но сти у окви ру сво је по ро ди це, ба ве ћи се хо би јем или 

спорт ским ак тив но сти ма, да ље се еду ку ју ћи, већ до-
ста вре ме на утро ши оба вља ју ћи ак тив но сти ве за не за 
„до дат ни“ про фе си о нал ни ан га жман без нов ча не на-
док на де. Као нај че шћу стре сну си ту а ци ју на по слу ис-
пи та ни ци пре по зна ју кон фликт са па ци јен том (нај че-
шће нео прав да но зах тев ним). 

Ка кав је ква ли тет жи во та, из овог аспек та гле да но, 
оста ви ће мо за ди ску си ју, а ка кав ће би ти да ље у ве ли-
кој ме ри ће за ви си ти (пре ма пред ло зи ма на ве де ним у 
упит ни ку)од то га ка ко ће би ти ор га ни зо ва ни здрав стве-
на за шти та и си стем здрав стве ног оси гу ра ња.

ДЕ пРЕ СИ јА ДОК ТО РА МЕ ДИ цИ НЕ 
– пРО вО КА ТИв НА ТЕ МА, зА БЛУ ДА ИЛИ РЕ АЛ НОСТ?

Де пре си ја је је дан од нај не ја сни јих тер ми на у реч-
ни ку ме ди ци не, а ко ри сти се да опи ше рас по ло же ње, 
симп том, син дром или но зо ло шки ен ти тет. Пре ци зни-
је, кли нич ко ко ри шће ње тер ми на де пре си ја опи су је 
син дром ко ји се ка рак те ри ше де пре сив ним рас по ло же-
њем за јед но са дру гим симп то ми ма то ком од ре ђе ног 
вре мен ског пе ри о да. Кли нич ки пре по зна тљив де пре-
сив ни син дром чи не ду би на ту ге, при су ство до дат них 
симп то ма и оме та ње сва ко днев них до та да шњих ак-
тив но сти.

СВЕ ЧЕ ШЋЕ ТРА ЖЕ ПО МОЋ ПСИ ХИ ЈА ТРА

Ин те рес за ово ис тра жи ва ње, код нас, под ста кла је 
чи ње ни ца, да се све ви ше док то ра ме ди ци не обра ћа 
за пси хи ја триј ску по моћ.

Као ин стру мент за ис тра жи ва ње ко ри шће на је ска ла 
за са мо про це ну де пре сив но сти (ЗУНГ), ко ју је по пу ни ло 
52оје док то ра ме ди ци не, оба по ла, од 30 до 55 го ди на 
ста ро сти. Ска лу је по пу ни ло 32 ис пи та ни ка жен ског и 
20 му шког по ла, те је до би је ни од нос по ло ва 1,6:1.

Пре ма сту ди ји ко ју об ја вљу је 1994. го ди не Ј. Фиртх-
Цо зенс, 30 од сто док то ра ме ди ци не по за вр шет ку фа-
кул те та и то ком пр ве го ди не ста жа по ка зу ју симп то ме 
ко ји ука зу ју на кли нич ку де пре си ју, али се овај про це-
нат сма њу је то ком раз во ја ка ри је ре, ма да оста је ве ћи 
у од но су на нор ме у оста лој по пу ла ци ји.

Ца план 1994. го ди не об ја вљу је да 19 од сто док то ра ме-
ди ци не по ка зу је симп то ме де пре си је из над ни воа пра-
га (са пет од сто из над нај ви шег про се ка).

Же не ле ка ри, ка ко се чи ни, су на ро чи то скло не де пре-
си ји, са сто пом ве ћом не го код же на дру гих про фе си-
ја (Wel ner et al, 1979.), и ве ћом за сту пље но шћу не го код 
му шка ра ца ле ка ра. Hsu i Mar shall (1987.) об ја вљу ју да су 
же не ле ка ри 1,5 пу та скло ни је лак шој де пре си ји, док су 
осам пу та ви ше скло не озбиљ ној де пре си ји.
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Због спе ци фич не фи зи о ло ги је жен ски род се на зи-
ва сла би јим, али то не зна чи да је сла би ја жен ска ам-
би ци о зност, са мо у ве ре ност и од го вор ност. Же не на ше 
ере су шко ло ва не, на пред не, ам би ци о зни је од му шког 
ро да. На жа лост по ред све га на ве де ног, при ти сну те тра-
ди ци о нал ним на чи ном жи во та и ло шом еко ном ском 
си ту а ци јом, би ва ју жр тве све ве ћег бро ја уло га ко је им 
се на ме ћу. Раз ми сли те и са ми, да ли не ко има до вољ-
но ка па ци те та да бу де же на, су пру га, мај ка, до ма ћи ца 
и ви со ко шко ло ва ни про фе си о на лац (у на шој стру ци то 
под ра зу ме ва и спе ци ја ли за ци ју), ру ко во ди лац. 

Кон ста та ци ја са по чет ка ове при че би ва ди ја ме трал-
но раз ли чи то ко но ти ра на. Же не су ја чи пол, јер стал но 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње не ума њу је оба ве зе же не 
код ку ће, оба ве зе пре ма де ци и по ро ди ци. На ро чи то се 
су ро во на же ну од ра жа ва ју ло ши усло ви на по слу, ноћ-
ни рад, те шка еко ном ска си ту а ци ја.

Пре ма кљу чу за ту ма че ње ска ле, из ра чу на ва њем ско-
ра и ин дек са де пре сив но сти, до би је ни су сле де ћи ре-
зул та ти. Без де пре сив но сти је осам ис пи та ни ка (15,38 
од сто), са де пре сив но шћу у ре ми си ји би ло их је 10 (19,23 
од сто). У ка те го ри ју де пре сив но сти код оста лих по ре ме-
ћа ја спа да 30 ис пи та ни ка (57,69 од сто), а че тво ро њих 
(7,69 од сто) су они чи ја де пре сив ност зах те ва ле че ње 
(ди ја грам бр.4).

Што се за сту пље но сти пре ма по лу ти че, ска лу су по-
пу ни ле 32 ис пи та ни це, без де пре сив но сти их је че ти-
ри (12,50 од сто), са де пре сив но шћу у ре ми си ји пет (15,62 
од сто), са де пре сив но шћу код оста лих по ре ме ћа ја 20 
(62,50 од сто), и три (9,37 од сто) њих при па да ка те го ри
ји де пре сив но сти ко ја зах те ва ле че ње. Ис пи та ни ка му-
шког по ла би ло је 20, че тво ри ца њих је без де пре сив но-
сти (20 од сто), пе то ри ца (25 од сто) при па да ка те го ри ји 
де пре сив но сти у ре ми си ји, 10 (50 од сто) је са де пре сив
но шћу код оста лих по ре ме ћа ја и је дан (пет од сто) је са 
де пре сив но шћу ко ја зах те ва ле че ње, што го во ри о ве-
ћој за сту пље но сти де пре си је код ис пи та ни ка жен ског 
по ла (та бе ла бр.1).

ДЕ пРЕ СИв НОСТ пО КА ТЕ ГО РИ јА МА

ОД НОС зА СТУ пљЕ НО СТИ ДЕ пРЕ СИв НО СТИ
пРЕ МА пО ЛУ

ПОЛ жен ски му шки

без де пре сив но сти 4 12,50% 4 20%

де пре сив ност у ре ми си ји 5 15,62% 5 25%

де пре сив ност код 
дру гих по ре ме ћа ја

20 62,50% 10 50%

де пре сив ност зах те ва ле че ње 3 9,37% 1 5%

укуп но 32 99,99% 20 100%

На ве де ни ре зул та ти на во де на за кљу чак да је ме ђу 
док то ри ма ме ди ци не при су тан при лич но ви сок ни во 
де пре сив но сти и да су они при бли жни по да ци ма из ли-
те ра ту ре (Val ko и Cla u ton,1974. gод., Ca plan 1994.год.)

Су и ци дал не ми сли су при сут не код 3,84 од сто ис пи-
та ни ка што го во ри о ви со кој сто пи при су ства на ве де-
них ми сли. Ову кон ста та ци ју илу стру је мо од го во ри ма 
на тврд њу „Ми слим да би за све би ло бо ље да умрем“ 
где је два ис пи та ни ка (3,84 од сто) од го во ри ло „по не кад“ 
(ис пи та ни ци жен ског по ла). На ши на ла зи се по кла па-
ју са по да ци ма из ли те ра ту ре, пре ма ко ји ма же не ле-
ка ри има ју чак три пу та ве ћу сто пу су и ци дал но сти у 
од но су на оп шту жен ску по пу ла ци ју.

зА СТУ пљЕ НОСТ СУ И цИ ДАЛ НИх МИ СЛИ

Ре зул та ти до ко јих смо до шли то ком на шег ис тра жи-
ва ња отва ра ју број на пи та ња, пре све га ко ји су спе ци-
фич ни ети о ло шки фак то ри за на ста нак де пре си је код 
док то ра ме ди ци не.

Анк си о зност озна ча ва ста ње стра ха ко је угро жа ва, 
бло ки ра, пре пла вљу је лич ност чо ве ка и до во ди га у ста-
ње на пе то сти услед стал ног на ви ра ња муч ног осе ћа-
ња бес по моћ но сти.

Исто вре ме на по ја ва де пре сив не симп то ма то ло ги је 
и анк си о зно сти је ви со ка- 47 од сто, а по епи де ми о ло-
шким сту ди ја ма у УСА и 57 од сто (Clark 1989). Ре зул та-
ти на ци о нал не сту ди је ра ђе не у УСА по ка зу ју да у 80 
од сто слу ча је ва обо ле лих од пси хи ја триј ског по ре ме-
ћа ја по сто ји ко мор би ди тет са дру гим пси хи ја триј ским 
по ре ме ћа јем, а нај че шћи је ко мор би ди тет анк си о зних, 
де пре сив них по ре ме ћа ја и зло у по тре бе ПАС. Ко мор би-
ди тет де пре сив них по ре ме ћа ја, зло у по тре бе ал ко хо ла 
и бен зо ди а зе пи на је чест у мла ђој по пу ла ци ји па ци је-
на та, ве о ма је из ра жен, хро ни фи ци ра, те же се тре ти ра 
и зах те ва број на хо спи та ла на ле че ња. У ста ри јој по пу-
ла ци ји еви ден ти ран је чест ко мор би ди тет анк си о зних 
и де пре сив них по ре ме ћа ја (Lin de sau). Не знам из ко јих 
раз ло га по пу ла ци ја док то ра до жи вља ва суд би ну ге ри-
ја триј ске по пу ла ци је?

Као ин стру мент за про це ну де пре сив но сти ко ри шће-
на је ска ла за са мо про це ну де пре сив но сти (Selfra ting 
de pres sion sca le ZUNg), ко ју је по пу ни ло 52оје док то ра 
ме ди ци не (за по сле них у До му здра вља-Ниш), оба по ла 
(32 же не и 20 му шка ра ца), од 30 до 55 го ди на ста ро сти. 
Про це на анк си о зно сти ура ђе на код 44 ис пи та ни ка (28 
же на и 16 му шка ра ца), за ко је је прет ход ним утвр ђе но 
по сто ја ње де пре сив но сти, Ко ви је вом ска лом про це не 
анк си о зно сти (Co vi An xi e ti sca le).

Прет ход но на ве де ни ре зул та ти ко ји се од но се на де-
пре си ју узе ти су у об зир, а укуп но из ра же но код 44 ис-
пи та ни ка (84,61 од сто) по сто ји де пре сив ност. Из ра дом 
Ко ви је ве ска ле анк си о зно сти од њих 44, 19 (43,18 од сто) 
је без анк си о зно сти, док она по сто ји код 25 (56,81 од
сто) ис пи та ни ка.

АНК СИ О зНОСТ У ГРУ пИ ИС пИ ТА НИ КА 
СА ДЕ пРЕ СИв НО шЋУ

Де пре сив ност је при сут на код 28ис пи та ни ка жен ског 
по ла (87,50 од сто) и код 16 ис пи та ни ка му шког по ла (80 
од сто), док је анк си о зност при сут на код 17 же на (60,71 
од сто) и код осам (50 од сто) му шка ра ца.
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ДЕ пРЕ СИв НОСТ И АНК СИ О зНОСТ пРЕ МА пО ЛУ

Пол Де пре сив ност % Анк си о зност %

Му шки 16 80 8 50

Жен ски 28 87,50 17 60,71

До би је на при сут ност анк си о зно сти у гру пи ис пи та-
ни ка са де пре си јом да ла је ре зул та те при бли жне по да-
ци ма из ли те ра ту ре (Kes sler RC,1996.), на гла ше ни је код 
ис пи та ни ка жен ског по ла.

ЛЕ КА РИ НИ СУ „ИМУ НИ“
НА ПСИ ХО СО МАТ СКЕ БО ЛЕ СТИ

Пси хо со мат ска обо ље ња при па да ју гру пи нај за сту-
пље ни јих обо ље ња у са вре ме ној ме ди цин ској прак си. 
Од го вор на пи та ње, ко ли ка је за сту пље ност ових обо ље-
ња и де пре сив но сти код док то ра оп ште ме ди ци не, по-
тра жи ли смо кроз ис тра жи ва ње ура ђе но то ком фе бру а-
ра 2008. го ди не у До мо ви ма здра вља Ниш и „Во ждо вац“ 
из Бе о гра да. Пси хо со ма та ске бо ле сти су оне бо ле сти у 
чи јем на стан ку и то ку пси хич ки фак тор игра пре суд-
ну уло гу. Пси хо со ма та ски при ступ раз ма тра пси хо ло-
шку ком по нен ту у на стан ку број них те ле сних по ли е-
ти о ло шких бо ле сти. 

Циљ до ле на ве де ног ис тра жи ва ња је по ка за ти за сту-
пље ност пси хо со мат ских обо ље ња и исто вре ме не де-
пре сив но сти код док то ра оп ште ме ди ци не на ве де них 
уста но ва. Као ин стру мен те ис тра жи ва ња ко ри сти ли смо 
(ано ним но) упит ник о обо ље ва њу од пси хо-со мат ских 
бо ле сти и ска лу за са мо про це ну де пре сив но сти (ZUnG), 
ко је је по пу ни ло 36 док то ра и спе ци ја ли ста оп ште ме
ди ци не, оба по ла, жи вот не до би 30–55 го ди на. Об ра дом 
упит ни ка, из ра чу на ва њем ско ра и ин дек са де пре сив-
но сти до би је ни су да ље пре зен то ва ни ре зул та ти.

Упит ни ке је по пу ни ло 36 ис пи та ни ка, 28 же на и осам 
му шка ра ца. У укуп ном бро ју ис пи та ни ка при сут но је 
13то ро (36,11 од сто) обо ле лих од пси хо со мат ских обо
ље ња.

зА СТУ пљЕ НОСТ пСИ хО СО МАТ СКИх ОБО љЕ њА 
У УКУп НОМ БРО јУ ИС пИ ТА НИ КА

Од хи пер тен зи је је обо ле ло 10 (76,92 од сто), ул ку са дво
је (15,38 од сто) и ди ја бе те са је дан (7,69 од сто). Без де
пре сив но сти их је дво је (15,38 од сто), са де пре сив но
шћу у ре ми си ји тро је (23,07 од сто), са де пре сив но шћу 
код оста лих по ре ме ћа ја че тво ро (30,76 од сто) и за ле че
ње је де пре сив ност код че тво ро (30,76 од сто).

пРИ СУТ НОСТ ДЕ пРЕ СИв НО СТИ У ГРУ пИ 
СА пСИ хО СО МАТ СКИМ ОБО љЕ њЕМ

 Де пре сив ност у укуп ном бро ју ис пи та ни ка (36) рас
по ре ђе на је та ко, да је че тво ро без де пре сив но сти (11,11 
од сто), осмо ро са де пре сив но шћу у ре ми си ји (22,22 од-
сто), 18 са де пре сив но шћу код оста лих по ре ме ћа ја (50 
од сто) и ше сто ро је са де пре сив но шћу за ле че ње (16,66 
од сто).

ДЕ пРЕ СИв НОСТ КОД УКУп НОГ БРО јА ИС пИ ТА НИ КА

За ни мљи вост пред ста вља од го вор на тврд њу „Ла ко 
до но сим од лу ке“ из ска ле за са мо про це ну де пре сив-
но сти (ZUNG), где је 20 ис пи та ни ка (55,55 од сто) да ло 
од го вор „рет ко“, ше сто ро њих (16,66 од сто) „по не кад“,са 
од го во ром „углав ном“ би ло их је 10 (27,77 од сто) и ни је-
дан ни је дао од го вор „нај че шће“. Прет ход но отва ра пи-
та ње нео д луч но сти (дво у мље ња) код до но ше ња од лу-
ка ко је вр ло че сто тре ба до не ти бр зо.

ОД ГО вОР НА ТвРД њУ „ЛА КО ДО НО СИМ ОД ЛУ КЕ“

Од го вор Рет ко По не кад Углав ном Нај че шће

Број 
ис пи та ни ка

20 6 10 0

% 55,55 16,66 27,77 0

У гру пи ис пи та ни ка при сут на је тре ћи на обо ле лих 
од пси хо со мат ских обо ље ња са дво стру ко ве ћим ни во-
ом де пре сив но сти ко ја зах те ва ле че ње, у од но су на це-
лу гру пу (30,76 од сто пре ма 16,66 од сто). Де пре сив ност 
је зна чај но за сту пље на и у укуп ном бро ју ис пи та ни-
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ка, где би као ети о ло шки фак то ри на стан ка де пре си-
је и пси хо со мат ских обо ље ња зна чај но ме сто за у зе ли 
стрес и ни во оп те ре ће но сти на рад ном ме сту, ста тус у 
ши рем со ци јал ном ми љеу и не за вид на со цио-еко ном-
ска си ту а ци ја.

ПО РУ КЕ УПУ ЋЕ НЕ ДОК ТО РИ МА
МЕ ДИ ЦИ НЕ – РАЗ МИ СЛИ ТЕ О ЊИ МА!

•  По здрав дво ји це пси хи ја та ра: „До бар дан, Ви сте да
нас до бро. А, ка ко сам ја?“

•  Са мо пси хи ја три, ако до жи ве, има ју „лу ду“ пен зи ју!
•  По ве ди мо ра чу на о се би, ако је по треб но, до зво ли

мо да „нас ди јаг но сти ку ју“!

•  Уна пре ди мо ко ле ги јал не од но се, не до зво ли мо да 
нас „про гу та ју“ про ме не!

•  Док тор је сте дру го ме спа со но сна и ма гич на реч, док
тор ни је „не у ни шти ви“ ма ђи о ни чар!

Ре фе рен це:
1.  De pres sion in doc tors; Jenny Firth-Co zens in De pres sion 

and Physi cal Il lness. Edi ted by M. M. Ro bert son and C. L. 
E. Ka to na; 1997 John Wi ley & Sons Ltd 

2.  Kes sler RC, et al. Br J Psychi a try. 1996;168(suppl 30):17–30.
3.  Van Bal ko mAJLM, Be ek ma nATF, de Be urs E, De eg DJH, 

Van Dyck R, et al; Co mor bi dity of an xi ety di sor ders in a 
com mu nity-ba sed ol der po pu la tion in the nat her lands; 
Ac ta Psychi a tr. Scand.2000; 101; 37–45. //
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П
ро це њу је се да око се дам од сто ста нов ни ка на 
пла не ти има не ку рет ку бо лест. У све ту је еви-
ден ти ра но од 6.000 до 8.000 рет ких бо ле сти, а 
не ке од њих су Вил со но ва, Фа бри је ва, Го ше о-

ва бо лест, Ре тов син дром, фе нил ке то ну ри ја... Ја вља ју се 
код јед не од 2.000 осо ба. Или ре ђе. Ефи ка сна те ра пи ја 
по сто ји тек за че тр де се так.

Рет ке бо ле сти ни су рет кост, оне су ре ал ност. Да би ле-
кар мо гао да по мог не, тре ба да их пре по зна. Јо хан Вол-
фганг Ге те је ре као: „Чо век ви ди са мо оно што зна“.

У ци љу по ди за ња све сти о рет ким бо ле сти ма, Европ-
ска ор га ни за ци ја за рет ке бо ле сти (EUROR DIS) уста но ви-
ла 2008. го ди не 29. фе бру-
ар као дан рет ких бо ле сти. 
Од та да се тај рет ки дан, 
ко ји у ка лен да ру по сто-
ји сва ке че твр те, пре ступ-
не го ди не, обе ле жа ва ши-
ром све та као Дан рет ких 
бо ле сти под сло га ном „рет-
ки али ја ки за јед но“. У Ср-
би ји је ме ђу на род ни Дан 
рет ких бо ле сти обе ле жен 
пр ви пут 2009. го ди не

Рет ке бо ле сти су хро нич-
не, не пред ви ди ве, не рет ко 
де ге не ра тив не и жи вот-
но угро жа ва ју ће. Реч је о 
озбиљ ним по ре ме ћа ји ма 
здра вља, ко ји мо гу да до-
ве ду до мен тал не ре тар-
да ци је, мо тор ног хен ди ке-
па, чак и смрт ног ис хо да. С 
дру ге стра не, мно ги од тих 
па ци је на та, ко ји су не срећ-
ном „ге нет ском ком би на-
то ри ком“ за ра ди ли бо лест, 
не ма ју мо гућ ност да се ле че о тро шку здрав стве ног оси-
гу ра ња. Ми ни стар здра вља Зо ран Стан ко вић не дав но 
је, по во дом Да на рет ких бо ле сти, ре као да ће за по че-
так за збри ња ва ње тих бо ле сни ка би ти из дво је но 130 
ми ли о на ди на ра. Стан ко вић је на ја вио и да ће Ми ни-
стар ство по мо ћи да се са чи ни ре ги стар обо ле лих од 
рет ких бо ле сти.

При ку пља ње и да ље ши ре ње ин фор ма ци ја о рет ким 
бо ле сти ма је дан је од бит них ко ра ка у скра ћи ва њу вре-
ме на за по ста вља ње ди јаг но зе. 

Об ја вље ни по да ци го во ре да у Евро пи од рет ких бо-
ле сти бо лу је око 25 ми ли о на љу ди, у Не мач кој око че
ти ри ми ли о на љу ди, а то пред ста вља сва ка ко би тан и 

еко ном ски и со ци јал ни иза зов за др жа ву. У на шој зе-
мљи рет ке бо ле сти пр ви пут су у за ко но дав ству по ме-
ну те пре го ди ну да на, а сма тра се да има око по ла ми-
ли о на обо ле лих од не ке од рет ких бо ле сти. 

Рет ке бо ле сти се ди јаг но сти ку ју по сле мно го те шко-
ћа и ду гог вре ме на и јед на ко оте жа ва ју жи вот и де те-
ту и це лој по ро ди ци. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва реч је 
о ком плек сним здрав стве ним про бле ми ма са те шким 
то ком.

Циљ свих на ци о нал них удру же ња обо ле лих од хро-
нич них рет ких бо ле сти је скре та ње па жње јав но сти 
на по сто ја ње рет ких бо ле сти, по ди за ње све сти на ро-

да о том про бле му, ин фор ми са-
ње о по сле ди ца ма ко је оне но се 
са со бом и број ним пре пре ка ма 
на ко је на и ла зе они ко ји жи ве са 
рет ком бо ле шћу, по бољ ша ње по-
ло жа ја и ква ли те та њи хо вих жи-
во та.

Бо ле сти су нај че шће усло вље не 
ген ским де фек том, али и спо ља-
шњим фак то ри ма у труд но ћи и 
ка сни је или ком би но ва ним. Про-
це не по ка зу ју да су ви ше од 75 од
сто обо ле лих де ца и да око 35 од
сто од њих не до жи ви пе ту го ди ну 
жи во та.

Па ци јен ти по го ђе ни тим бо ле-
сти ма су сре ћу се до дат но са про-
бле ми ма здрав стве ног зби ња ва-
ња, ду го трај ним по ста вља њем 
ди јаг но зе, те шко рас по ло жи вом 
те ра пи јом, не по сто ја њем по зна те 
те ра пи је, ви со ким зах те ви ма не ге 
ком би но ва ним са фи нан сиј ским 
и со ци јал ним оп те ре ће њи ма.

Сви ма на ма - ле ка ри ма тре ба ло 
би да бу де за да так да јав ност ви ше упо зна мо са про бле-
ми ма обо ле лих и да њи хо ве ине ре се у од но су на по ли-
ти ку и здрав стве ни си стем де ло твор но ар ти ку ли ше мо, 
да по мог не мо ме ђу соб но упо знав ње- гру пи са ње слич-
но обо ле лих и да им по ма же мо у уче њу са мо по мо ћи и 
при ку пља њу за њих ко ри сних ин фор ма ци ја.

www.orp ha. net је ре фе рент ни пор тал у Евро пи за ин-
фор ма ци је о рет ким бо ле сти ма и све ин фор ма ци је су 
до ступ не јав но сти. 

У Ср би ји се о рет ким бо ле сти ма мо гу до би ти ин фор-
ма ци је у на ци о нал ној ор га ни за ци ји рет ких бо ле сти 
НОРБС.

 Прим. др На да ра дан ми ло ван чев

АКТУЕЛНО: ПОД СЛОГАНОМ „РЕТКИ, АЛИ ЈАКИ ЗАЈЕДНО“ 
29. ФЕБРУАРА ОБЕЛЕЖЕН ДАН РЕТКИХ БОЛЕСТИ

Да ретке болести не буду 
„сирочићи медицине“

ПРИКУПЉАЊЕ И ШИРЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ТИМ ОБОЉЕЊИМА 
ЈЕДАН ЈЕ ОД БИТНИХ КОРАКА У СКРАЋИВАЊУ ВРЕМЕНА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДИЈАГНОЗЕ
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М
но ги ле ка ри ће и да нас ре ћи да је дом здра-
вља, као ин сти ту ци ја при мар не здрав стве не 
за шти те ко ја об је ди њу је ку ра тив не и пре вен-
тив не ак тив но сти, кре а ци ја ко ја је на ста ла 

по сле Дру гог свет ског ра та и да то га у све ту не ма. Али, 
ни је та ко. Иде ја о фор ми ра њу здрав стве ног цен тра, по-
те кла је из Ве ли ке Бри та ни је, да ле ке 1919. го ди не.

Здрав стве ни цен тар би ла је институцијa ко ја обез-
бе ђу је здрав стве ну за шти ту ста нов ни штву ко је жи ви 
на јед ној те ри то ри ји, у се би об је ди њу је ку ра тив не и 
пре вен тив не ак тив но сти, а по пи та њи ма ве за ним за 
здра вље ста нов ни штва, са ра ђу је са ло кал ном ад ми ни-
стра ци јом. Пре ма из ве шта ју, ка дар цен тра чи ни ли су 

ле ка ри оп ште ме ди ци не и ме ди цин ске се стре ко ји су 
ра ди ли тим ски.

Тер мин при мар на за шти та пр ви пут је фор мал но упо-
тре бљен 1920. го ди не у до ку мен ти ма Бри тан ског ми ни-
стар ства здра вља.

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ХИ ГИ ЈЕН СКЕ ЗА ШТИ ТЕ

Пр ви за че ци при мар не здрав стве не за шти те код нас 
су се ја ви ли још у XIX ве ку. Нај ве ће за слу ге за ор га ни-
зо ва ње здрав ства у Ср би ји ве зу ју се за име др Вла да-
на Ђор ђе ви ћа (1844–1930.), јед ног од нај зна чај ни јих ре-
фор ма то ра у исто ри ји срп ског здрав ства и уте ме љи ва ча 
ње го вих за кон ских и ор га ни за ци о них по став ки. Као 
на чел ник Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра-
шњих де ла, он се за ла гао за осни ва ње на род ног са ни-
тет ског фон да. За хва љу ју ћи ње го вом упор ном за ла га њу 
ова иде ја је ре а ли зо ва на 1879. го ди не ка да је до не сен 
За кон о са мо стал ном фон ду за по тре бе здра вља, као и 
низ про пи са ко ји су би ли од ве ли ког зна ча ја за пре-
вен тив ну здрав стве ну за шти ту. У то вре ме осни ва ју се 
и пр ви хи ги јен ски за во ди у Ср би ји ко ји ће игра ти ва-
жну уло гу у об је ди ња ва њу ку ра тив не и пре вен тив не 
здрав стве не за шти те ста нов ни штва.

У на шој зе мљи, као и у Бри та ни ји исте, 1920. го ди не, 
проф. др Ми лан Јо ва но вић– Ба тут (1847–1940.), пр ви Де-
кан Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и пред сед ник 
Стал не епи де миј ске ко ми си је при Ми ни стар ству здра-
вља Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, и др Ан дри-
ја Штам пар (1888–1958.), та да на чел ник Оде ље ња за ра
сну, јав ну и со ци јал ну хи ги је ну при Цен трал ној упра ви 
са ни те та, при хва ти ли су кон цепт о по тре би ин те гра-
ци је пре вен тив не и ку ра тив не ме ди ци не. Та ко је ро
ђе на иде ја о до му на род ног здра вља.

Уред бом о ор га ни за ци ји хи ги јен ске слу жбе од сеп-
тем бра 1920. го ди не, до мо ви здра вља се име ну ју као 
ин сти ту ци је хи ги јен ске за шти те са за да ци ма да ра де 

ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД - НЕКАД И САД 

ЧУВАР ЗДРАВЉА 
ГРАЂАНА
// ТЕРМИН ПРИМАРНА ЗАШТИТА ПРВИ ПУТ ЈЕ ФОРМАЛНО УПОТРЕБЉЕН 1920. 
ГОДИНЕ У ДОКУМЕНТИМА БРИТАНСКОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА//ИДЕЈА О 
ДОМУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА РОЂЕНА ЈЕ 1920. // РАСПОРЕД АМБУЛАНТИ ДОМА 
ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД ДАНАС СЛИЧАН ЈЕ ОНОМ ОД ПРЕ 50 ГОДИНА //

Градска поликлиника са Станицом 
за спасавање 1935. године

>>> До мо ви здра вља се од 1920. име ну ју 
као ин сти ту ци је хи ги јен ске за шти те 
са за да ци ма да ра де на су зби ја њу 
за ра зних бо ле сти, за шти ти ма те рин ства,  
омла ди не и по себ но одој ча ди <<<

60 >



60 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2011 – ФЕБРУАР 2012

на су зби ја њу за ра зних бо ле сти, за шти ти ма те рин ства, 
омла ди не и по себ но одој ча ди.

Цен трал на ам бу лан та код „Лон до на“ у Бе о гра ду, осно-
ва на 1923. го ди не, би ла је пр ва уста но ва за пру жа ње 
здрав стве не за шти те ста нов ни штву и пред ста вља ла је 
пре те чу до ма здра вља. У њој су се оба вља ли ле кар ски 
пре гле ди али се и пру жа ла по моћ на ни воу бол ни ча-
ра и ле кар ских по моћ ни ка. 

Пра вил ни ком о ра ду до мо ва здра вља из 1930. го ди-
не де фи ни са на је уло га и над ле жност ове уста но ве са 
оба ве зним сле де ћим оде ље њи ма: Дис пан зер за ма те-
ре и де цу, Школ ска по ли кли ни ка, Бак те ри о ло шко-епи-
де ни о ло шко и хе миј ско оде ље ње, Дис пан зер за ту бер-
ку ло зу и Хи ги јен ска слу жба. 

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та у зе мљи је фор ми-
ран 51 дом на род ног здра вља, те је пред Дру ги свет ски 
рат здрав стве на за шти та ван бол нич ког ти па пред ста-
вља ла раз ви јен, зна ча јан сег мент здрав стве ног си сте-
ма зе мље. 

Иде ја о ин сти ту ци ји овог ти па ре ак ти ви ра на је 1948. 
го ди не: 1. ју ла 1948. го ди не фор ми ра ни су По ли кли ни ка 
и Здрав стве ни цен тар На род ног од бо ра „Пр вог ре јо на“, 
од но сно На род ног од бо ра Ста рог гра да, што се сма тра 

пре те чом до ма здра вља, па се за тај да тум прак тич но 
ве зу је осни ва ње До ма здра вља „Ста ри град“. За управ-
ни ка је био по ста вљен др Дра го љуб По по вић - Пу дер. 

У ЗГРА ДИ ПА РО БРО ДАР СКОГ ДРУ ШТВА

Уста но ва се на ла зи ла у згра ди Пр вог ду нав ског па ро-
бро дар ског дру штва, на углу Ка пе тан Ми ши не и Је вре-
мо ве ули це. У при зем ном де лу згра де на ла зи ло се при-
јем но оде ље ње, ин тер ни стич ка слу жба и ги не ко ло шка 
ам бу лан та, на пр вом спра ту би ле су сме ште не ам бу-
лан та за оч не и ушне бо ле сти, ла бо ра то ри ја и рент ген, 
а на дру гом спра ту је би ло ра чу но вод ство и кан це ла-
ри ја ди рек то ра.

Оп шта ме ди ци на је би ла ор га ни зо ва на у три ам бу-
лан те: у Кнез Ми хај ло вој ули ци број 41, у ко јој је ра ди-
ло шест ле ка ра у две сме не, у ам бу лан ти у Ули ци Џор-
џа Ва шинг то на број 7, где су ра ди ла два ле ка ра, и у 
ам бу лан ти у Ули ци Ђу ре Ђа ко вић 46 у ко јој су, та ко ђе, 
ра ди ла два ле ка ра. Ле ка ри у оп штој ме ди ци ни ра ди-
ли су два на ест са ти днев но, и то шест са ти у ам бу лан-
ти, а шест на те ре ну. По зи ви су се при ма ли у цен трал-
ној згра ди у Ка пе тан Ми ши ној ули ци.

Ре ше њем На род ног од бо ра гра да Бе о гра да, број 3422 
од 28. апри ла 1953. го ди не осно ван је Дом на род ног 
здра вља за те ри то ри ју оп шти не „Ста ри град“ и „Ска-
дар ли је“, ко ји је по чео да ра ди 1. ма ја 1953. го ди не. За 
Ди рек то ра До ма здра вља по ста вљен је др Дра го љуб По-
по вић - Пу дер, до та да шњи Управ ник Здрав стве ног цен-
тра На род ног од бо ра Ста рог гра да. 

Го ди не 1959. до шло је до уки да ња при ват не ле кар ске 
прак се, а на те ри то ри ји оп шти не Ста ри град фор ми ра-

Др Мутић: Први специјалиста опште медицине

>>> Дис пан зер за ма те ре и де цу, 
Школ ска по ли кли ни ка, бак те ри о ло шко-
епи де ни о ло шко и хе миј ско оде ље ње, 
Дис пан зер за ту бер ку ло зу и Хи ги јен ска 
слу жба – би ла су оба ве зна оде ље ња 
пре ма Пра вил ни ку из 1930.<<<
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но је се дам сек тор ских ам бу лан ти и то по ме сним за-
јед ни ца ма. То су би ле ам бу лан те у Со лун ској, Ули ци 
Ђу ре Ђа ко вић, Це тињ ској, Ко сте Сто ја но вић, Кон ди ној, 
То пли чи ном вен цу и Ри ге од Фе ре. У ам бу лан та ма је 
ра ди ло од че ти ри до шест ле ка ра и исто то ли ко ме ди-
цин ских се ста ра. Ле ка ри су и да ље ра ди ли по шест са-
ти у ам бу лан ти и шест са ти на те ре ну, али су се по зи-
ви при ма ли у ам бу лан та ма. На те рен се ишло пре или 
по сле рад ног вре ме на, сва ки ле кар је имао свој ре он и 
то се по себ но пла ћа ло по па у ша лу, те са ми ле ка ри ка-
жу да су им при ма ња би ла ја ко до бра. Осим од ра слих 
бо ле сни ка, ле ка ри оп ште ме ди ци не су на те ре ну пре-
гле да ли и де цу. И ме ди цин ске се стре ко је су ра ди ле у 
ам бу лан та ма ишле су на те рен да да ју ињек ци је ка ко 
од ра сли ма, та ко и де ци.

ИЗ ГРАД ЊА ЦЕН ТРАЛ НЕ ЗГРА ДЕ

Но ви за кон о здав стве ној за шти ти и здрав стве ној слу-
жби до нет је 1961. го ди не. Он до во ди до да љег оса мо ста
љи ва ња здрав стве них уста но ва, уво ђе ња са мо стал ног 
фи нан си ра ња здрав стве них уста но ва у скла ду са пла-
но ви ма и про гра ми ма здрав стве не за шти те.

У то вре ме по чи ње из град ња цен трал не згра де до-
ма здра вља у Си ми ној ули ци. Ве ћи део фи нан сиј ских 
сред ста ва обез бе ди ла је Оп шти на Ста ри град, али је-
дан део се из два јао из лич них при ма ња за по сле них. 
Дом здра вља Ста ри град, са се ди штем у Ули ци Си ми-
ној број 23–27, ре ги стро ван је као уста но ва у Окру жном 
при вред ном су ду у Бе о гра ду 28. де цем бра 1965. го ди не 
са де ло кру гом и за да ци ма за ку ра тив но-пре вен тив ну 
здрав стве ну за шти ту де це пред школ ског и школ ског уз-
ра ста, оси гу ра ни ка и оста лих гра ђа на. До мом здра вља 
упра вља ли су Са вет, Управ ни од бор и управ ник До ма 
др Ми о драг Срећ ко вић. 

Кра јем 1963. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду уве де на је спе ци ја ли за ци ја оп-

ште ме ди ци не, а нај ве ћу за слу гу за то има проф. др 
Јо ван Це кић, хра бар и прин ци пи је лан чо век, ко ји је во-
дио упор ну бор бу са кон зер ва тив ним сна га ма на Ме-
ди цин ском фа кул те ту. Проф. Це кић за сту пао је ста во ве 
о ва жној уло зи ле ка ра оп ште ме ди ци не и ти ма ње го-
вих са рад ни ка. Он је ис ти цао да се „ку ћа мо ра од те-
ме ља гра ди ти“ и ука зи вао на чи ње ни цу да цео си стем 
здрав стве не за шти те за ви си од ква ли те та ра да ле ка ра 
оп ште ме ди ци не.

Био је и пр ви пред сед ник Ко ми си је за по ла га ње спе-
ци ја ли стич ког ис пи та из оп ште ме ди ци не. Те пр ве го-
ди не, ка да је за по че ла спе ци ја ли за ци ја оп ште ме ди-
ци не, пр ви пут у исто ри ји Ме ди цин ског фа ку ле та, у 
пр вој гру пи спе ци ја и за на та би ла је и др Ана Му тић- 
Три фу но вић, ле кар До ма здра вља Ста ри град. Она је 
би ла ме ђу пр вих 16 спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не у 
Ср би ји. Др Му тић је би ла је дан од чла но ва ини ци ја-
тив ног од бо ра за осни ва ње Сек ци је оп ште ме ди ци не 
СЛД, а ка да је Сек ци ја осно ва на (23. мар та 1966.) би ла 
је се кре тар Управ ног од бо ра сек ци је. Го ди не 1975. по
ста ла је и пр ви при ма ри јус, спе ци ја ли ста оп ште ме ди-
ци не, у Ср би ји, а 1976. го ди не и члан Ака де ми је ме ди
цин ских на у ка СЛД.

Го ди не 1968. до не ти су за ко ни о здрав стве ном оси
гу ра њу и оба ве зним ви до ви ма здрав стве не за шти те и 
За кон о здрав ству. За ко ни ма је де фи ни сан ми ни мум 
здрав стве не за шти те ко ји се мо ра пру жи ти па ци јен ту у 
до му здра вља што је би ло озна че но као основ на здрав

Мажестик 1958. године

>>> За ко ном су би ле де фи ни са не 
вул не ра бил не по пу ла ци о не гру пе, 
као и од ре ђе не бо ле сти где се здрав стве на 
за шти та пру жа без ика квог уче шћа 
па ци јен та у тро шко ви ма здрав стве не 
за шти те <<<
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стве на за шти та. За ко ном су би ле де фи ни са не вул не-
ра бил не по пу ла ци о не гру пе, као и од ре ђе не бо ле сти где 
се здрав стве на за шти та пру жа без ика квог уче шћа па-
ци јен та у тро шко ви ма здрав стве не за шти те.

По чет ком се дам де се тих го ди на све ве ћи број ле ка ра 
од ла зи на спе ци ја ли за ци ју оп ште ме ди ци не, па је кра-
јем се дам де се тих у До му здра вља од укуп но 32 ле ка ра, 
ра ди ло 16 (50 од сто) спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не. На
чел ник слу жбе био је др Ге ра сим Ага то но вић, ко ји је 
кра јем се дам де се тих го ди на, по фор ми ра њу ООУР по-
стао Ди рек тор ООУР-а Основ не здрав стве не за шти те. У 
пе ри о ду од 1975 – 1988. го ди не у До му здра вља је ра ди ло 
11 при ма ри ју са, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не: др Ана 
Му тић-Три фу но вић; др Ге ра сим Ага то но вић; др Да ни-
ло Ба коч; др Ми о драг Мар ко вић; др Зо ри ца Гли го ри је-
вић-Илић; др Ми ли ца Сто ја но вић- Пу тић; др Рад ми ла 
Зе че вић; др Ју ли ја Пилц; др Ка и ца Вир ги ни ја; др До бри-
ла Го гић-Сте фа но вић; др Ив ко Ста но је вић. 

Је дан од оми ље них ле ка ра код па ци је на та, а и код 
бо ем ског и умет нич ког Бе о гра да, прим. др Да ни ло Ба-
коч, не са мо што је био успе шан ле кар већ се успе шно 

ба вио и пи са њем књи га на уч но по пу лар не са др жи не. 
Об ја вио их је укуп но де вет, а јед на од нај по зна ти јих је 
„Док тор без ре цеп та“ ко ја је би ла по пу лар на и ме ђу па-
ци је на ти ма и ме ђу ко ле га ма.

ДОК ТОР БЕЗ РЕ ЦЕП ТА

Је дан од рет ких ен ту зи ја ста и за љу бље ни ка у оп шту 
ме ди ци ну, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не и ане сте зи је, 
др Ђор ђе Ан тић, осно вао је 1984. го ди не Слу жбу кућ ног 
ле че ња. Они су спро во ди ли про ду же но бол нич ко ле че-
ње и да ва ли ин фу зи о ну те ра пи ју у ста ну па ци јен та. У 
окви ру слу жбе би ли су ан га жо ва ни и уро ло шки и хи-
рур шки тех ни чар ко ји су ме ња ли ка те те ре и пре ви ја-
ли па ци јен те у њи хо вом ста ну. Већ по сле го ди ну да на, 
1985. го ди не, слу жба је за из у зе тан рад до би ла на гра ду 
„Др Дра ги ша Ми шо вић“. 

Де ве де се те го ди не су би ле из у зет но те шке за здрав-
стве ну слу жбу уоп ште, па та ко и за ле ка ре и ме ди цин-
ске се стре у оп штој ме ди ци ни До ма здра вља. Би ла је 
ве ли ка не ста ши ца ле ко ва, ра ди ле су се са мо основ не 
ла бо ра то риј ске ана ли зе, рент ген фил мо ви су се ко ри-
сти ли ис кљу чи во уз пот пис на чел ни ка слу жбе, па су 
се па ци јен ти рет ко упу ћи ва ли на ди јаг но стич ке про-
це ду ре.

Ле ка ри оп ште ме ди ци не би ли су уз сво је па ци јен те 
и за јед но са њи ма из на ла зи ли нај бо ље на чи не за ре-
ша ва ње њи хо вих здрав стве них про бле ма. Пре вен ти-
ва је ско ро за мр ла, а основ на ак тив ност ле ка ра би ла је 
усме ре на на ку ра ти ву.

Дом здравља Стари град, данас

>>> у то ку На То агре си је 1999. го ди не. 
сви ле ка ри и ме ди цин ске се стре су ра ди ли 
сва ко днев но и су бо том и не де љом 
и пра зни ком и то у две сме не и не за ви сно 
од ва зду шне опа сно сти, а но ћу су де жу ра ли 
у си ми ној по рас по ре ду <<<
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По себ ну уло гу има ли су ле ка ри оп ште ме ди ци не у 
то ку НА ТО агре си је 1999. го ди не. Сви ле ка ри и ме ди-
цин ске се стре су ра ди ли сва ко днев но и су бо том и не-
де љом и пра зни ком и то у две сме не и не за ви сно од 
ва зду шне опа сно сти, а но ћу су де жу ра ли у Си ми ној по 
рас по ре ду...

РЕ НО ВИ РА ЊЕ И ОПРЕ МА ЊЕ

Кра јем 2000. го ди не слу жба оп ште ме ди ци не по сле 
17 го ди на до би ја свог на чел ни ка, спе ци ја ли сту оп ште 
ме ди ци не др Ве сну Ја њу ше вић и од го вор ну се стру вмс 
Маг да ле ну Бро чић. За Управ ни ка сек то ра здрав стве не 
за шти те ста нов ни штва име но ва на је др Ан ђе ли ја Бу-
квић, та ко ђе спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не, а за глав-
ну се стру до ма име но ва на је Љи ља на Лу чић, вмс ко ја је 
ра ди ла у ам бу лан ти оп ште ме ди ци не Ри ге од Фе ре.

У слу жби је би ло мно го про бле ма: ам бу лан те ни су 
кре че не од 1989. го ди не, би ле су нео пре мље не, на ме-
штај је био стар око 30 го ди на. У слу жби је ра ди ло 30 
ле ка ра, од ко јих су два ра ди ла са по ло ви ном рад ног 
вре ме на и 35 ме ди цин ских се ста ра. Од 2003. го ди не 
по чи њу да се ре но ви ра ју и опре ма ју ам бу лан те оп ште 
ме ди ци не и то уз ве ли ку по моћ Оп шти не Ста ри град. 
Све ам бу лан те су до би ле два на е сто ка нал не ЕКГ апа-
ра те, бо це са ки се о ни ком, ва ге са ви си но ме тром сва ка 
ор ди на ци ја је до би ла не у ро ло шки че кић и ото скоп, за-
но вље ни су апа ра ти за ме ре ње крв ног при ти ска и сте то-
ско пи. Ле ка ри и се стре су ре дов но до би ја ли ин фор ма-
ци је о еду ка ци ја ма, а сви ко ји су пи са ли ра до ве мо гли 
су о тро шку До ма здра вља да иду на кон гре се. Убр зо је 
по че ло и упу ћи ва ње ле ка ра на спе ци ја ли за ци ју из оп-
ште ме ди ци не. За ка зи ва ње пре гле да те ле фо ном уве де-
но је де цем бра 2006. го ди не.

По сле ду го вре ме на ле ка ри су опет по че ли да се ак-
тив но укљу чу ју у рад Сек ци је оп ште ме ди ци не Срп ског 
ле кар ског дру штва, Ка те дре оп ште ме ди ци не, а не ки од 
њих су по ста ли и чла но ви Европ ске ака де ми је на став-
ни ка оп ште ме ди ци не (EURACT) и Европ ске мре же за 
ис тра жи ва ња у оп штој ме ди ци ни (EG PRn). По ред до-
ма ћих, ле ка ри су узи ма ли ак тив но уче шће и на свет-
ским и европ ским кон гре си ма и кур се ви ма.

Два ле ка ра До ма здра вља су на Ка те дри оп ште ме-
ди ци не Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, прим. др 
На де жда Ра ди са вље вић, као пре да вач и прим. др Ве-
сна Ја њу ше вић као пре да вач и члан Ис пит не ко ми си-
је за по ла га ње спе ци ја ли стич ког ис пи та из оп ште ме-
ди ци не.

ТА КО ЈЕ БИ ЛО НЕ КАД, А ДА НАС...

Да нас је Слу жба за здрав стве ну за шти ту од ра слог ста-
нов ни штва са вре ме на и до бро опре мље на слу жба у ко-
јој ра ди 46 ле ка ра и 56 ме ди цин ских се ста ра. На че лу 
слу жбе на ла зи се од 2007. го ди не др Бран ка Ла зић, спе-
ци ја ли ста оп ште ме ди ци не, а на ме сту од го вор не се-
тре вмс На ди ца Иг ња то вић од 2008. го ди не. Од укуп ног 
бро ја ле ка ра, њих 78 од сто су спе ци ја ли сти оп ште ме-
ди ци не, шест су сте кли зва ње при ма ри јус, а је дан ле-
кар је ма ги стар ме ди цин ских на у ка.

Дом здра вља је укљу чен у ДИЛС про је кат уна пре ђе ња 
услу га у при мар ној здрав стве ној за шти ти и до био је од 
Ко ми си је за акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва фе-
бру а ра 2007. акре ди та ци о ну оце ну дру гог сте пе на.

У До му још по сто је вр ло раз ви је не Слу жбе за здрав-
стве ну за шти ту де це, же на, ди јаг но сти ка (ла бо ра то ри-
ја, рент ген оде ље ње, ул тра звуч на ди јаг но сти ка), по ли-
ва лент на па тро на жа, спе ци ја ли стич ке слу жбе (ин тер на 
ме ди ци на, фи зи кал на, оф тал мо ло ги ја, ото ри но ла рин-
го ло ги ја, чак уро ло ги ја и хи рур ги ја) и сто ма то ло ги ја 

(Ма же стик по ли кли ни ка осно ва на још 1944. као Вој на 
зуб на ам бу лан та на ме сту по зна те при ват не зуб не кли-
ни ке „Др Шнур“ из 1926.)

На ме сту пр вог чо ве ка До ма здра вља би ли су, осим 
на пред по ме ну тих у тек сту, још и: прим. др Ма ра Ја ка-
со вић, прим. др Ми о драг Је вре мо вић, др Ју го слав Пе-
тро вић, др Рад ми ла Ра и лић, др Сла ви ца Кру нић-Ку цу-
ло вић, др Љу би ша Пе ри шић.

Од ју на 2011. на че лу До ма здра вља је прим. др Гор да-
на Дра га ше вић, ко ја је ро ђе на, од ра сла и цео свој рад-
ни век про ве ла на Ста ром гра ду.

Рас по ред ам бу лан ти да нас сли чан је оном од пре 50 
го ди на: То пли чин ве нац, Ри ге од Фе ре, Ду бро вач ка, Ве-
ни зе ло со ва (бив ша Ђу ре Ђа ко ви ћа), Ко сте Сто ја но вић, 
Влај ко ви ће ва (пре се ље на из Кон ди не 2004. го ди не), са-
мо што се у цен трал ној згра ди До ма да нас на ла зи ам-
бу лан та у ко јој ра ди осам ле ка ра оп ште ме ди ци не од 
ко јих су се дам спе ци ја ли сти. Од 2008. го ди не у окви-
ру слу жбе оп ште ме ди ци не се на ла зи и Пре вен тив ни 
цен тар, но во о сно ва на је ди ни ца кроз чи ји рад тре ба да 
се уна пре де пре вен тив ни про гра ми на ме ње ни од ра-
слом ста нов ни шту по себ но у пре вен ци ји кар ди о ва ску-
лар них, ма лиг них и ше ћер не бо ле сти.

Овај текст је на пи сан за хва љу ју ћи усме ном ка зи ва-
њу на ших еми нент них ко ле га ко ји ма се не из мер но за-
хва љу је мо на по мо ћи.

Овом при ли ком же ли мо да се за хва ли мо и свим ле-
ка ри ма и ме ди цин ским се стра ма- тех ни ча ри ма ко ји 
су икад ра ди ли у До му здра вља Ста ри град и да се из-
ви ни мо што ни су сви име ном по ме ну ти. 

За пи са ње овог тек ста ко ри шће ни су и по да ци из: 
Мо но гра фи је: Сим по зи ју ми и кон гре си до мо ва здра вља, 

1972–1997.об ја вље не у Бе о гра ду 1997. го ди не и 
Мо но гра фи је: 40 го ди на ра да Сек ци је оп ште ме ди ци не 

СЛД, об ја вље не у Бе о гра ду 2006. го ди не
Мо но гра фи ја: 60 го ди на До ма здра вља Ста ри град,1948–

2008. Об ја вље на у Бе о гра ду 2008.
 Др бран ка Ла зић

Зграда Првог паробродског друштва, у којој се 
некада налазио Дом здравља Стари град
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Пише: 
прим. др Пре драг То јић

Ч
о век, за раз ли ку од 
свих дру гих жи вих 
би ћа, има при ви-
ле ги ју да мо же да: 

ми сли, уса гла ша ва се са 
дру ги ма, до но си од лу ке, 
ре ше ња, чу ва се бе од дру-
гих и дру ге од се бе. Под ра-
зу ме ва се да се ово од но си 
на нор мал на и спо кој на вре ме на чо ве-
ко вог би ти са ња. Ме ђу тим, увек се по-
ста вља пи та ње шта би ва са чо ве ком у 
не ра зум ним си ту а ци ја ма и не спо кој-
ним окол но сти ма?

Исто ри ја нас учи да у ван ред ним 
усло ви ма чо век ре а гу је ата ви стич ки и 
ани мал но. У сво је вр сном не спо ко ју чо-
век би ва плен де мон ски, пра ћен по ша-
стви ма до су ро вог зло чин ства. По сто је, 
ме ђу тим, про фе си је, ко је и у ре дов-
ним и у ван ред ним при ли ка ма, мо ра-
ју оста ти и етич ки и де лат но у ра зум-
ном и по жељ ном окви ру. На при мер, 
све ште ни ци мо ра ју се мо ли ти и за не-
при ја те ље свој па стве, а ле ка ри ле чи-
ти и по ма га ти и та кви ма, па и по ста ти 
жр тве мо ли тве но сти и до бро чин ства, 
оних за ко је су то чи ни ли. Суд би на док-
то ра Да ни ла Ци га но ви ћа са мо је је дан 
од мно гих при ме ра ко ји су се до го ди-
ли у не ра зум ном вре ме ну.

Тужан крај сјајне каријере

Док тор Ци га но вић, по зна ти и при-
зна ти ша бач ки ги не ко лог са де вет на-
е сто го ди шњим си ном Ни ко лом, свр ше-
ним ма ту ран том ша бач ке гим на зи је, 
по сле пре жи вље не гол го те у рат ним 
бол ни ца ма ЈВуО од сеп тем бра 1944. го-
ди не до ко нач ног сло ма у ма ју 1945, у 
по врат ку по ро ди ци у Ша бац 28. ав гу-
ста 1945. го ди не до ла зи у ло знич ко се ло 

Ја ре би це. До ма ћи ни, чи ју је 
за шти ту за тра жио и до био, 
при ја вљу ју га ло знич кој 
ОЗН-и. Су тра дан 29. ав гу ста, 
по сле кра ћег ис пи ти ва ња, 
не ка кав пре ки суд до но си 
од лу ку да се стре ља ју и Да-
ни ло и син му Ни ко ла.

Пре су да је од мах из вр ше-
на, а они по ко па ни без ика-
ка вог обе леж ја у истом се-
лу. Ор га ни ОЗН-а у Шап цу 
су од мах из по ро дич не ку-

ће у Ули ци Кра ља Алек сан дра ис те ра-
ли ње го ву су пру гу Ану са је да на е сто го-
ди шњим си ном Сло бо да ном, без пра ва 
на ко ри шће ње ства ри из по ро дич не ку-
ће и без сме шта ја. По ро ди ца Га шпа рац 
из Шап ца по бри ну ла се за њи хов сме-
штај и ка кав та кав да љи жи вот.

Ово је ту жни крај јед не сјај не ка ри је-
ре, ле ка ра и до бро тво ра, док то ра Да ни-
ла Ци га но ви ћа. А, шта је он скри вио?

Да би до шли до то га да ли је крив 
или не, под се ћа мо на ње гов жи вот ни 
пут. Да ни ло Ци га но вић ро ђен је у Ср-
бу, Ли ка, Хр ват ска 1898. го ди не од мај-
ке Ми ли це и оца Ра да. Основ ну шко лу 
за вр шио је у род ном ме сту, гим на зи ју 
у За гре бу 1918. го ди не. Исте го ди не упи-
сао је ме ди цин ски фа кул тет у Гра цу, 
Аустри ја, ко ји је за вр шио 1924. Ле кар-
ску прак су за по чео је у За гре бу, као ле-
кар ста жер, по том ле кар оп ште прак се, 
да би да ље на ста вио у Бол ни ци за жен-
ске бо ле сти у Вла шкој ули ци код чу ве-
ног Нем ца Дур ста. Ги не ко лог је по стао 
1930. го ди не у за ње га ве о ма не згод но 
вре ме. На и ме, да се под се ти мо да су 
1928. го ди не у На род ној скуп шти ни 
СХС уби је ни Па вле Ра дић, Ђу ро Ба са-
ри чек и Стје пан Ра дић, чи ме је до шло 
до ди рект ног по гор ша ња по ло жа ја Ср-
ба у За гре бу, што је он и лич но осе тио. 
До нео је од лу ку да на пу сти За греб, а у 
Шап цу где ни је би ло ги не ко ло га ука за-
ла се при ли ка да се на ста ни и на ста ви 

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ...

Доктор Данило 
Цигановић – жртва 
неразумног времена

// ПОЗНАТИ И ПРИЗНАТИ ШАБАЧКИ ГИНЕКОЛОГ, ПОТОМ РАТНИ ЛЕКАР, 
ПОГУБЉЕН ЗБОГ НАВОДНОГ НАРОДНОГ НЕПРИЈАТЕЉСТВА, А РЕХАБИЛИТОВАН 

ТЕК ДЕЦЕНИЈАМА КАСНИЈЕ – 2007. ГОДИНЕ //

У На род ној скуп шти ни 
СХС, 1928. го ди не, уби је ни 
су Па вле Ра дић, Ђу ро 
Ба са ри чек и Стје пан 
Ра дић, чи ме је до шло 
до ди рект ног по гор ша ња 
по ло жа ја Ср ба у За гре бу, 
што је и лич но осе тио: 
Др Да ни ло Ци га но ви ћ
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ка ри је ру. То пло је при мљен од ко ле га 
и од гра ђа на Шап ца. Упра ва бол ни це 
до но си од лу ку да из са ста ва хи ру шког 
оде ле ња из дво ји ги не ко ло шко оде ле-
ње са по ро ди ли штем. За ше фа оде ље-
ња 1930. го ди не по ста вљен је др Да ни-
ло Ци га но вић и на ње го вом че лу остао 
до сеп тем бра 1944. го ди не. 

Док тор Да ни ло је у Ша бац до шао са 
су пру гом Аном и си ном Ни ко лом ро ђе-
ним у За гре бу 1926, да би му се у Шап цу 
ро ди ли Не бој ша 1932. и Сло бо дан 1934. 
го ди не. Док тор Да ни ло ку пу је по ве-
ћи плац у Ули ци Кра ља Алек сан дра у 
Шап цу, где по чи ње да зи да ве ли ку по-
ро дич ну ку ћу са ори ди на ци јом за при-
ват ну ле кар ску прак су. Са бо га тим зна-
њем сте че ним код ува же ног про фе со ра 
Дур ста вр ло бр зо се на мет нуо Шап ча-
ни ма и Шап чан ка ма.

Крив, а пушку није носио

Ње го ви ре зул та ти су за оно вре ме би-
ли нат про сеч ни. Све је те кло ка ко се по-
же ле ти мо же, по ред све дру штве не кри-
зе у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и по чет ка 
Дру гог свет ског ра та. По сле ка пи ту ла-
ци је Ју го сла ви је кре ће не пре глед на 
ре ка из бе гли ца ка Ср би ји, па и Шап цу. 
Да ни ло ви ро ђа ци из Ли ке из Хр ват ске 
на ла зе уто чи ште у ње го вом до му, где је 
днев но бо ра ви ло и по 30 из бе глих Ср ба. 
Да ни ло им је по ма гао да на ђу сме штај 
у Шап цу и око ли ни, да вао им но вац, 
обу ћу и оде ћу и тру дио се да им олак ша 
из бе глич ки по ло жај код оку па ци о них 
вла сти у Шап цу и Ср би ји. Ве о ма ан га-
жо ван у Цр ве ном кр сту у Шап цу ша-
ље по моћ за ро бље ни ци ма, а у ша бач-
кој бол ни ци и при ват ној ори ди на ци ји 
не у мор но ле чи. Схва тио је да Ср би мо-
ра ју по тра жи ти спас у от по ру под окри-
љем ЈВуО. Ни је се дво у мио. То је био из-
бор ро до љу би ви и па три от ски.

Угро же ни ма је под јед на ко по ма гао 
без об зи ра што не ки ни су са њим де-

ли ли на ци о нал на осе ћа ња, а ни он са 
њи ма њи хо ва ин тер на ци о нал на. Та ко 
су те кле све рат не го ди не до сеп тем-
бра 1944. Након тога би ва мо би ли сан 
са си ном Ни ко лом и пре ла зи са Вр хов-
ном ко ман дом ЈВуО пре ко Дри не у Бо-
сну и са још 13 ле ка ра фор ми ра рат ну 
бол ни цу у Бат ко ви ћу код Бје љи не. По-
том сле ди рат на гол го та пре ко Озре на, 
Тре ба ве, Вуч ја ка до Зе лен го ре све до 
13. ма ја 1945. го ди не ка да је ЈВуО до
жи вео вој нич ки слом. Бо ра ве ћи у Бо-
сни имао је из бор да оде у еми гра ци ју, 
али сма тра ју ћи да ни је ни шта и ни ко-
ме крив од лу чио се за по вра так по ро-
ди ци у Ша бац.

Про го ње ни од КНОЈ-а и ОЗН-а скри-
вао се са си ном код до брих љу ди у на-
ди да се до мог не остат ка по ро ди це и 
Шап ца. То ком ле та ус пео је да се пре-
ба ци пре ко Дри не у ло знич ко се ло Ја-
ре би це, где је сти гао 28. ав гу ста 1945. 
го ди не.

Са да до ла зи од го вор у че му је ње-
го ва кри ви ца! Пу шку но сио ни је. Зло-
чин ни је дан по чи нио ни је. Ле чио је 
исто ми шље ни ке и не ис то ми шље ни ке 
са истом струч ном и етич ком од го вор-
но сти спа ша ва ју ћи жи во те мла дих љу-
ди ко ји су се на шли у вр тло гу ра та. Не-
ра зум ни љу ди у не ра зум ном вре ме ну 
су то узи ма ли за пре суд ни грех, ко ји 
се мо рао пла ти ти гла вом. Због на вод не 
ко ла бо ра ци је и на род ног не при ја тељ-
ства и та кви љу ди као др Да ни ло Ци га-
но вић и ње гов син Ни ко ла су за вр ши ли 
без гроб но до да на шњег да на.

Окру жни суд у Шап цу сво јом пре су-
дом од фе бру а ра 2007. го ди не је ре ха-
би ли то вао и ње га и ње го вог си на, ако 
је то уте ха!

Уте ха ни ко ме, а по у ка сва ко ме. Да-
нас у Шап цу ње го ва уну ка др Да ни је ла 
Ци га но вић – За бла ћан ски, ги не ко лог, 
ле кар ским и људ ским до бро чин ством 
на ста вља де ди но де ло пре ки ну то хи-
ци ма људ ског не ра зу ма. //

Пре су да је од мах из вр ше на, 
а они по ко па ни без ика ка вог обе леж ја 
у истом се лу. Ор га ни ОЗН-а у Шап цу 

су од мах из по ро дич не ку ће 
ис те ра ли ње го ву су пру гу Ану 

са је да на е сто го ди шњим 
си ном Сло бо да ном

Зло чин ни је дан 
по чи нио ни је. Ле чио 
је исто ми шље ни ке 
и не ис то ми шље ни ке 
са истом струч ном 
и етич ком од го вор но сти: 
др Ци га но ви ћ
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Н
и ко као Ср би сво јим бли-
жњи ма та ко су ро во не 
опра шта ју ду хов ну и те ле-
сну ле по ту, као и сва ки вид 

успе ха. Ве ко ви ма је то ме ђу Ср би-
ма би ло, ве ро ват но ни да нас ни шта 
ни је бо ље. Ве ко ви ма ме ђу Ср би ма 
би ло је ис так ну тих, ду хов но и те-
ле сно ле пих, и успе шних. Жи вот је 
код нас увек уде ша вао, да „уз сва ки 
драм до бра, иду два дра ма зла“. Жи-
вот др Мла ђе Ми ло ше ви ћа је то по-
твр дио, по го то во тра гич ним кра јем. 
На ме ра овог члан ка је да под се ти 
на не сре ћу вр лих љу ди у не ра зум-
ном вре ме ну, као што је то при мер 
др Мла ђе Ми ло ше ви ћа, ле ка ра из 
Бо га ти ћа.

Да би схва ти ли ту искон ску исти-
ну ко ја по чи ва ме ђу Ср би ма „јед ног 
дра ма до бра и два дра ма зла“, мо-
ра мо жи вот ну при чу др Мла ђе Ми-
ло ше ви ћа ис при ча ти од по чет ка до 
тра гич ног кра ја, и оног по сле. Мла-
ђа Ми ло ше вић је ро ђен 1897. го ди-
не у до ма ћин ској ку ћи Ми ло ше ви-
ћа у Не ме ни ку ћа ма ис под Ко сма ја, 
од оца Сте ва на и мај ке Сми ља не. 
Углед до ма Ми ло ше ви ћа је у Ко-
смај ском сре зу био ве о ма ве ли ки. 
Мла ђин де да Ја ков Ми ло ше вић је 
био је дан од кме то ва (пред сед ни ка 
оп шти не) у пе ри о ду од 1859. до 1886. 
го ди не, а отац Сте ван, пи сар оп шти-
не Не ме ни ку ће, прак ти кант Сре за 
ко смај ског, ви ше пу та пред сед ник 
оп шти не Не ме ни ку ће од 1894. до 
1899. го ди не и од 1901. до 1918. го ди-
не, и тр го вац у Со по ту.

И Ја ков и Сте ван би ли су љу ди од 
по ве ре ња, али и гор ког ис ку ства 
да не ма ве ли чи не људ ске без ње-
не сен ке за ви сти. Па мет но и би стро 
де те у ли ку Мла ђе Ми ло ше ви ћа, уз 
то пле и ис кре не пре по ру ке учи те ља 
из Не ме ни ку ћа, упу ћен је на да ље 

шко ло ва ње у Бе о град, у Тре ћу му-
шку гим на зи ју у Ње го ше вој ули-
ци. Сим бо ли ке ра ди, на Ви дов дан 
1914. го ди не, Мла ђа Ми ло ше вић је 
при мио све до чан ство о за вр ше ном 
7. раз ре ду гим на зи је. Сва ка ко не 
слу чај но, на Ви дов дан 1923. го ди не 
у Па ри зу ће Мла ђа по ста ти док тор 
ме ди ци не на Сор бо ни. Из ме ђу два 
Ви дов да на де сио се огром ни срп-
ски по гром, по вла че ње де сет ко ва-
не срп ске вој ске кроз Ал ба ни ју - Ал-
бан ска гол го та, али и сви ма до бро 
по зна то вас кр се ње. 

По сле про па сти, и вој ног и ци вил-
ног ег зо ду са пре ко Ал ба ни је 1916. го
ди не Мла ђа Ми ло ше вић сти гао је у 
Фран цу ску, у ма лу ва рош Жи сор, да 
би у Ни ци ма ту ри рао 1917. го ди не 
и упи сао сту ди је ме ди ци не на Сор-
бо ни. Да по но ви мо још јед ном: на 
Ви дов дан 1923. го ди не де кан Ме ди-
цин ског фа кул те та у Па ри зу Ро же 
про мо ви сао је Мла де на Ми ло ше-
ви ћа у док то ра Па ри ског уни вер-
зи те та. Но во пе че ни ле кар Мла ден 
Ми ло ше вић имао је два из бо ра: да 
оста не у Фран цу ској или да се вра-
ти у Ср би ју. Пре су дио је па три о ти-
зам и за вет оца Сте ва на да је ду жан 
да се ста ви Отаџ би ни на рас по ла га-
ње. Учи нио је по па три от ском осе-
ћа њу и оче вом за ве ту. Сво ју ди пло-
му ста вио је Ми ни стар ству здра вља 
на рас по ла га ње и, од ав гу ста 1923. 
го ди не, слу жио ђач ки ка дров ски 
рок у Вој ној бол ни ци на Вра ча ру, 
где је про мо ви сан у чин ре зер вног 
са ни тет ског по руч ни ка. Оба ве зан 
ле кар ски стаж је до слу жио у Др-
жав ној бол ни ци у Бе о гра ду, по сле 
че га је по ло жио др жав ни ис пит за 
ле ка ра. Пре ма ре ше њу Ми ни стар-
ства за дра вља Кра ље ви не СХС крат-
ко бо ра ви у Ца ри бро ду (да на шњем 
Ди ми тров гра ду), а у но вем бру је до-
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био ре ше ње за Бо га тић на ду жност 
сре ског ле ка ра на ко ју је сту пио 24. 
де цем бра 1924. го ди не.

Др Мла ден Ми ло ше вић ду бо ко је 
ве зао сво ју суд би ну за Ма чву, ко ју 
је за во лео као и род ни Ко смај. Убр-
зо је за во лео и де вој ку из овог кра-
ја, Рад ми лу Мо ја ше вић, из углед-
не тр го вач ке ку ће у Шап цу, ко ја је 
по сле шко ло ва ња у род ном гра ду, 
про ве ла три го ди не у Бе чу у чу ве-
ном де во јач ком пан си о ну го спо ђе 
Јо ва но вић, се стре по зна тог сли ка ра 
Па је Јо ва но ви ћа. Дво је мла дих, ле-
пих и обра зо ва них, уз до го вор са ро-
ди те љи ма, ра за сла ли су по зив ни-
це за вен ча ње 8. ју на 1925. го ди не. 
Уз де вој ку др Мла ден Ми ло ше вић 
до био је и бо гат ми раз, па су у цен-
тру Бо га ти ћа са гра ди ли ку ћу пре ма 
про јек ту ар хи тек те Бра ни сла ва Ко-
ји ћа, ко ји је та ко ђе сту ди рао у Па-
ри зу. Све на пред ре че но је био „део 
гре ха“ ко ји су при пи са ни др Мла де-
ну и ње го вој Рад ми ли 8. сеп тем бра 
1941. го ди не од стра не без ду шни ка, 
пре тен де на та на власт у Ју го сла ви-
ји и Ср би ји, а ко ји су то у ок то бру 
1944. го ди не и оства ри ли. То ком 16 
го ди на, од вен ча ња 1925. го ди не до 
ли кви да ци је др Мла ђе у Пет ко ви-
ци 1941. го ди не, др Мла ден и ње го-
ва Рад ми ла жи ве ли су у срећ ном и 
хар мо нич ном бра ку у Бо га ти ћу. Го-
спод им је по да рио две кће ри - Ол гу 
и Ве ру, др Мла ђа се бри нуо о здра-
вљу Ма чва на, а Рад ми ла о срећ ном 
од ра ста њу де це. 

Сво јим ра дом др Мла ђа је сте као 
сим па ти је Ма чва на, био је иза бран 
и за на род ног по сла ни ка 1938. го-
ди не у Скуп шти ну Кра ље ви не Ју го-
сла ви је. Због функ ци је по сла ни ка 
ума њио је рад у сво јој ор ди на ци ји, 
ве ру ју ћи да ће по сла нич ким ан га-
жо ва њем уна пре ди ти ин фра струк-

ту ру и оп ште по бољ ша ти жи вот Ма-
чва на. Ис по ста ви ло се да је то би ла 
за блу да, мо жда и „нај ве ћи док то ров 
грех“, због ко га је и ли кви ди ран са 
епи те том на род ног не при ја те ља са 
још 17 осо ба  у Пет ко ви ци 1941. го-
ди не. Су пру га Рад ми ла је пре да та 
Ге ста поу у Бе о гра ду „на ста ра ње“ 
да би за вр ши ла у Аушви цу, а кће-
ри Ол га и Ве ра по ро ди ци Мо ја ше-
вић на ста ра тељ ство у Бе о гра ду. Др 
Мла ден је од ко му ни ста до био при-
вре ме ни гроб у Пет ко ви ци, Рад ми-
ла ло гор у Аушви цу, а Ол га и Ве ра 
па као у Бе о гра ду.

За Рад ми лу па као се ни је за вр-
шио у Аушви цу по за вр шет ку Дру-
гог свет ског ра та, већ је на ста вљен 
ег зи лом у Бе чу, по том у Аме ри ци. 
За Ол гу и Ве ру па као из оку па ци-
је на ста вљен је у го ди на ма ћу та ња 
по сле осло бо ђе ња Бе о гра да. Ни-
ко им ни је од го во рио за што им је 
отац уби јен, за што је мај ка по сла-
та у Аушвиц, за што су им оба ро-
ди те ља по не ли епи тет на род них 
не при ја те ља, а оне по ста ле де ца 
истих, за што је ро ди тељ ска имо ви-
на кон фи ско ва на, за што су им де-
тињ ство и мла дост уни ште ни и још 
мно го пи та ња.

Ово је јед на од мно гих ту жних 
при ча ле ка ра и њи хо вих по ро ди-
ца, ко ји су по ста ле жр тве не ра зум-
ног вре ме на. Осло бо ди о ци, ко ји су 
сла во до бит но ве ли ча ли сво је ре во-
лу ци о нар не по ду хва те, жр тве сво-
јих осло бо ди лач ких услу га пре да ли 
су го ди на ма ћу та ња и за бо ра ва, ко-
је све до ци ни су за бо ра ви ли. Све до-
чи ли су са вре ме ни ци др Мла ђе Ми-
ло ше ви ћа, ње го ви вер ни Ма чва ни 
ле по ту ње го вог људ ског и ле кар ског 
би ћа. Ни су за бо ра ви ли сва ње го ва 
до бро чин ства као чо ве ка, ле ка ра и 
по сла ни ка. Жа ле што ни су мо гли да 

ис це ле ожиљ ке у ду ша ма Ве ре и Ол-
ге, ни ти ће их ико мо ћи ис це ли ти, 
без об зи ра што се твр ди да је „вре ме 
- ле кар за  њи хо во ис це ље ње“.

Да на шњи ле ка ри у Ср би ји су ду-
жни да овог сјај ног чо ве ка, др Мла-
де на Ми ло ше ви ћа, ре ха би ли ту ју 
мо рал но пред со бом и пред Бо гом. 
Ње гов све тао лик не ка не бу де за бо-
ра вљен, као што Ма чва ни на гро бљу 
у Бо га ти ћу га не за бо ра вља ју, па ле-
ћи му све ће у од су ству ње го ве, на 
прав ди Бо га, раз ве ја не по ро ди це.

Оста је нам на да да ме ђу Ср би-
ма „два дра ма до бра по ти сну онај 
је дан драм зла“, а да ду хов но и те-
ле сно ле пи, као и успе шни, ни ка-
да ви ше не бу ду про го ње ни. По го-
то ву не због то га што су они ели та: 
ду хов но, те ле сно и де лат но ви ши. 
У оста лом, ду хом ви ши и те ле сно 
ја чи увек пла ћа ју ве ћу це ну сво јих 
вред но сти. А, Ср би ја да се ни ка да 
ви ше не од ри че сво је вред не и по-
твр ђе не де це, јер су они бу дућ ност 
и спа се ње.

 Прим. др Пре драг То јић

Сво јим ра дом др Мла ђа 
је сте као сим па ти је Ма чва на, 

био је иза бран и за на род ног 
по сла ни ка 1938. у Скуп шти ну 

Кра ље ви не Ју го сла ви је
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О
вих да на во ди се же сто ка рас пра ва о то ме ко је и 
да ли је за слу жио „на ци о нал ну пен зи ју“ ко ја се, 
пре ма од лу ци ре сор ног ми ни стар ства и Вла де 
Ре пи бли ке Ср би је, до де љу је вр хун ским умет ни-

ци ма. Кроз рас пра ву се ис кри ста ли са ло не ко ли ко пи та-
ња, од ко јих су не ка већ уве ли ко из лу ђе ном ауди то ри ју му 
би ла на ро чо и то за ни мљи ва. На при мер, да ли је ова ква 
пен зи ја об лик дру штве ног при зна ња, или со ци јал на по-
моћ? Да ли је естра да умет ност, и мо гу ли се ка фан ске 
пе ва чи це свр ста ти у исти кош с опер ским ди ва ма? Да ли 
по сто ји и до ња гра ни ца при вред но ва њу не чи јег до при-
но са кул ту ри? Ко је за бо ра вљен, и ко се нео прав да но на-
шао на ли сти при ма о ца? Ко ли ко то ко шта?

Ма да, по сто ји и оно о че му се при ча ис под гла са: на 
при мер, да ли су је ди но умет ни ци за ду жи ли оте че ство?

Сту ден ти ме ди ци не још уче ги не ко ло ги ју из уџ бе ни-
ка ко је је он на пи сао, а за сво је мла ђе ко ле ге и да нас је 
све тао при мер пре да но сти стру ци и че сти то сти. Ка жу за 
ње га да је „из ро дио три Ле сков ца“! Све јед но, до бри ста-
ри про фе сор ни је же лео да му се име по вла чи по но ви-
на ма и да при ча о сво јој (ина че ми зер ној) пен зи ји:

– Ни сам ја меч ка или естрад на зве зда – од мах нуо је 
ру ком. – А за пен зи ју… ваљ да сам до био оно што сам 
за слу жио?!

Али, кад је реч о иде ји да се, по узо ру на умет ни ке, 
на ци о нал не пен зи је до де љу ју и струч ња ци ма из дру-
гих обла сти, он сма тра да је то до бра иде ја ко ју би што 
пре тре ба ло и за кон ски уоб ли чи ти.

– Јер, сва ка стру ка има сво је хе ро је ко ји су за ду жи-
ли др жа ву и на ци ју, че сто мно го ви ше не го умет ни ци. 
Не мам ја ни шта про тив умет ни ка, знам да не ки ока-
па ва ју с бед ним пен зи ја ма.

– Али, знам и сво је ко ле ге, на уч ни ке, ко ји је два кр пе 
крај с кра јем, са мо не бу не се: до сто јан ство им не до-
зво ља ва да за тра же оно што би им, да смо мо рал ни ји, 
си гур но при па да ло.

С њим су, под ру ку, ду го го ди шњи шеф хи рур ги је Кли-
нич ког цен тра „Др Дра ги ша Ми шо вић“, ко ји је оба вио 
пр ву ре сек ци ју је тре код нас и об ја вио пр ву књи гу о 
хи рур ги ји је тре, за тим пр ви ди рек тор Ур гент ног цен-
тра КЦС, је дан од вр хун ских хи рур га, и мно ги дру ги… 
ко јих је све ма ње.

За и ста, за што су умет ни ци за слу жни ји не го ле ка ри, 
учи те љи, ма шин ци, ки бер не ти ча ри, енер ге ти ча ри, ба-
би це, се о ски по шта ри, ар хи тек те, зи да ри, пи ло ти…? У 

че му је тај на њи хо вих за слу га ко је нас, ми мо устав них 
на че ла, ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај?

За што је ко сти мо граф про вин циј ског по зо ри шта 
вред ни ји од се о ског ле ка ра, или ла ко но га ба ле ри на од 
не ке пре да не и ча сне ме ди цин ске се стре? 

Те сна Пан до ри на ку ти ја

На не ка квом ин тер нет фо ру му, на ко јем се ди ску то ва-
ло упра во о „на ци о нал ним пен зи ја ма“, не ко је на пи сао 
да је од ви ше сто ти на за слу жних умет ни ка, упа ру ју ћи 
им име и де ло, ус пео да пре по зна са мо њих пе де се так, 
док је пре о вла ђу ју ће ми шље ње би ло да је ту, за пра во, 
реч о на гра да ма за стра нач ку ло јал ност. Тим пре што 
се ко ми си ја што од лу чу је о „до бит ни ци ма“ тек на кнад-
но се ти ла не ких умет нич ких ства ра ла ца ко ји су за и ста 
за слу жи ли ди вље ње на ци је, док је по је ди не нео по зи во 
пре пу сти ла за бо ра ву.

Уз то, до ве ден је у пи та ње „лош ма те ри јал ни по ло жај“ 
не ких умет ни ка, као на при мер сли ка ра чи ја се де ла 
чак и на на шем скром ном тр жи шту про да ју по ба сно-
слов ним це на ма. У том чуд ном из бо ру умет ни ка на-
шао се и је дан по зна ти те ле ви зиј ски во ди тељ, ина че 
пред ста вљен као – естрад на зве зда?!

Ве ли ка ве ћи на уче сни ка ре че ног фо ру ма сма тра ла је 
да је до де љи ва ње ова квих на ци о нал них пен зи ја про-
ма шај. Та кав став је ваљ да нај бо ље уоб ли чио про фе сор 
др Бо шко Ђу ка но вић, наш по зна ти кар ди о хи рург и ди-
рек тор Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди-
ње“, ко ји је из ја вио да би та кву по моћ др жа ве тре ба ло 
да при ма си ро ти ња, од но сно со ци јал но угро же не ка-
те го ри је гра ђа на, а не ис так ну ти по је дин ци раз ли чи-
тих стру ка… па и умет ни ци:

– Уме сто што им да је из у зет не пен зи је, власт би мо-
ра ла да им омо гу ћи да за жи во та до бро за ра де. То је 
сва му дрост.

Мо жда су умет ни ци у пред но сти због пред у зи мљи-
во сти свог та да шњег ре сор ног ми ни стра, ко ји је у пре-
ђа шњем жи во ту био глу мац? Али, он је био и ми ни стар 
ин фор ми са ња! И но ви на ри су, да кле, ту мо гли не што 
да ућа ре? Ни су. Оста је им зло ба.

Уз то, мо гла би се оспо ри ти умет нич ка вред ност де ла 
ко је не мо же да до стиг не од го ва ра ју ћу (за до во ља ва ју ћу) 
це ну. Шта сли ка сли кар ко ји не мо же да на ђе пут до не-
чи јег ср ца… а след стве но то ме ни до ње го вог нов ча ни-

НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА И У ЗДРАВСТВУ

ТАЈНЕ ЗАСЛУГА 
ОДАБРАНИХ
// ПРЕ ВИШЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА СТРАНИЦА „ИЛУСТРОВАНЕ ПОЛИТИКЕ“ 
И У ТЕЛЕВИЗИЈСКОЈ ЕМИСИЈИ „ПУЛС ЖИВОТА“ ПОКРЕНУТА ЈЕ АКЦИЈА  
ДА СЕ ИЗУЗЕТНЕ ПЕНЗИЈЕ ДОДЕЉУЈУ И ЗАСЛУЖНИМ РАДНИЦИМА 
У МЕДИЦИНИ И ЗДРАВСТВУ. ИМА НАДЕ ДА ЋЕ ТА ИНИЦИЈАТИВА, 
КОНАЧНО, УРОДИТИ ПЛОДОМ //
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ка? Че му, он да, труд? Мо жда је ди но да би му у епи та фу 
пи са ло да је за жи во та био не схва ћен? Да ли је, да кле, 
до де љи ва ње „на ци о нал не пен зи је“ на чин да се не ком 
умет ни ку пре до чи да му је це ло ку пан опус ја лов и да од 
ње га не мо же чак ни да пре жи вља ва, а ка мо ли жи ви?

Кад је реч о ме ди цин ским рад ни ци ма, на при мер, за 
ко је би сва ко уљу дан ре као да за слу жу ју та кву по част, 
на ме ће се пи та ње да ли Вла да у до глед но вре ме пла ни-
ра да њи хо ва ре дов на при ма ња по диг не на европ ски, 
или бар при стој ни ји ни во, или ће им ба ца ти пра ши-
ну у очи? За тим, по ко јим би се кри те ри ју ми ма до де-
љи ва ле ова кве пен зи је? Јер, за раз ли ку од до брог де ла 
умет ни ка и рад ни ка у кул ту ри, рад ле ка ра, као и њи-
хов до при нос и успе шност, ите ка ко се мо гу из ме ри ти! 
И не са мо то…

– Уз све по зна те раз ло ге због ко јих би и ме ди цин ски 
рад ни ци тре ба ло да до би ју на ци о нал не пен зи је, мо-
рам да под се тим да ра де у уби тач но стре сном по слу, 
ко ји ни по што ни је до вољ но на гра ђен – упо зо рио је др 
Бра ни слав Ла зић. – То је до бра иде ја, са мо по треб но је 
уста но ви ти за кон ске окви ре…

Ва ља под се ти ти да су пр ви до бит ни ци „на ци о нал них 
пен зи ја“ у нас би ли по ли ти ча ри, али у вре ме ка да се та-

кве од лу ке ни су сме ле јав но ко мен та ри са ти. За њи ма 
су на и ши вр хун ски спор ти сти. Кри те ри ју ми су по зна-
ти: то су др жав ни ре кор де ри, осва ја чи ло во ро вог вен ца 
на олим пи ја да ма, они ко ји су се оки ти ли злат ним од-
лич јем на свет ским и европ ским пр вен стви ма… Ова-
ко утвр ђе на пра ви ла оста вља ју пот пу но ја сну пред ста-
ву о то ме ко је за слу жио пен зи ју, а ко не. Али, ка да се 
по ве ла рас пра ва о до де ли из у зет них пен зи ја умет ни-
ци ма, кри те ри ју ми ни су мо гли би ти чвр сто од ре ђе ни 
јер не ма пре ци зних ин стру ме на та; за то је уста но вље на 
по себ на Ко ми си ја ко ја се ба ви сва ким по је ди нач ним 
слу ча јем. Да ли је ту на чи ње на гре шка?! Да ли је суд о 
до при но су не ког умет ни ка и вред но сти ње го вог де ла 
тре ба ло пре пу сти ти чи та вој на ци ји, ко ја би се пле би-
сци тар но из ја шња ва ла о сва ком од њих?

Из Ко ми си је су сти за ла уве ра ва ња да она „не ра ди 
без кри те ри ју ма“, да су ме ри ла за до де лу ових при зна-
ња умет ни ци ма од ре ђе на од го ва ра ју ћом Уред бом, и 
то, ре дом, за “…вр хун ски умет нич ки до при нос кул ту ри 
Ср би је, за нај зна чај ни је на гра де и при зна ња уз обра-
зло же ну оце ну вред но сти умет нич ког до при но са, ко ју 
да је од го ва ра ју ће умет нич ко удру же ње“. Тек на осно ву 
то га, Ко ми си ја је пре гле да ла под не те зах те ве, рас пра-
вља ла о њи ма и до не ла од ре ђе не од лу ке. 

 На ко рак до ци ља

У чи та вом том ка лам бу ру, у ко јем уче ству ју и мно ги 
љу ди од зна ња и лич ног ин те гри те та, за бо ра вље на је 
„сит ни ца“ с по чет ка ове при че. Реч је о то ме да све про-
фе си је има ју сво је хе ро је, ко ји су од лу ком Вла де Ср би је 
да се ова кве пен зи је до де љу ју са мо пре га о ци ма из обла-
сти кул ту ре, свр ста ни ме ђу гра ђа не дру гог ре да. Јер, за-
што су умет ни ци за слу жни ји од оста лих?

Пре не што ви ше од три го ди не са стра ни ца „Илу стро-
ва не По ли ти ке“, као и у те ле ви зиј ској еми си ји „Пулс 
жи во та“ на СОС ка на лу, по кре ну та је ак ци ја да се „на-
ци о нал не пен зи је“ до де љу ју и за слу жним љу ди ма у ме-
ди ци ни и здрав ству. При уоб ли ча ва њу пред ло га во ди-
ло се ра чу на о то ме да бу џет Ср би је ни је вре ћа без дна 
и број евен ту ал них при ма ла ца ове пен зи је све ден је на 
50, па је по узо ру на Фран цу ску ака де ми ју на у ка пред
ло же но да се ме ђу ла у ре а те не при ма ни ко нов, док не-
ко од прет ход ни ка не оде. По ште но.

О ини ци ја ти ви је оба ве ште но Срп ско ле кар ско дру-
штво и ње гов Етич ки ко ми тет, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, 
Ме ди цин ско оде ље ње СА НУ, Ме ди цин ски од бор Скуп-
шти не Ср би је, Са вет за здрав ср во Ре пу бли ке Ср би је, 
пред сед ник Вла де, пред сед ник Ре пу бли ке… За ова кву 
иде ју да ло је глас и ви ше од три ста уни вер зи тет ских 
про фе со ра и бар дво стру ко ви ше јав них рад ни ка… Ме-
ђу њи ма је био и про фе сор др Зо ран Стан ко вић, та да 
на чел ник ВМА, да на шњи ми ни стар здра вља, 

Мо жда као по се бан ку ри о зи тет ва ља спо ме ну ти да 
та да за та кав вид дру штве ног по ру зна ња ни је био је ди-
но та да ре сор ни ми ни стар, твр де ћи да за то не ма, ни-
ти ће би ти па ра у до глед но вре ме (мо жда се то мо гло 
при хва ти ти као ар гу мент да се у ме ђу вре ме ну спи сак 
„за слу жних“ из обла сти кул ту ре ни је уве ћао за још две-
сто ти нак но вих име на)!

А због оних ко ји стра ху ју да би то био са мо вид „со ди-
јал не по мо ћи“, ево јед ног за ни мљи вог при ме ра: не ки 
ко ји су по ча шће ни овим при зна њем то су јед но став но 
од би ли, а не ки су га усме ри ли на дру ге ства ри, па је, 
на при мер, ака де мик Вла ди мир Ве лич ко вић тим нов-
цем осно вао фон да ци ју ко ја јед ном го ди шње на гра ђу-
је нај бо ље мла де сли ка ре.

 ми лош Ла зић,
Дра гу тин Гре го рићДа ли заслужују признање?
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П
ри ват на Оп шта бол ни ца 
„Sa va Sur gery“ у Ни шу ме-
ди цин ска је уста но ва иза 
чи јег име на сто ји ква ли-

тет и зна ње, што по твр ђу ју хи ља де 
за до вољ них па ци је на та.

Ње ни осни ва чи – др Љи ља на Се-
ку ло вић – Сте фа но вић, спе ци ја ли-
ста пла стич не, естет ске и ре кон-
струк тив не хи рур ги је, и др Дра ган 
Сте фа но вић, спе ци ја ли ста оп ште 
хи рур ги је, по све ти ли су се од го вор-
но и про фе си о нал но, раз во ју при-
ват ног здрав ства.

Бол ни ца пру жа здрав стве не услу-
ге из обла сти оп ште хи рур ги је, пла-
стич не и естет ске хи рур ги је, уро-
ло ги је, ги не ко ло ги је, ор то пе ди је, 
де чи је хи рур ги је, ин тер не ме ди-
ци не, пе ди ја три је, фи зи кал не ме-
ди ци не и дру гих гра на спе ци јал-
но сти. 

По сво јој ор га ни за ци ји, Бол ни-
ца „Sa va Sur gery“ за до во ља ва ви со-
ке ме ди цин ске стан дар де. Бол ни цу 
чи не по ли кли нич ко-ди јаг но стич ки 
део, опе ра ци о ни блок са две са вре-
ме но опре мље не хи рур шке са ле и 
хо спи тал ни део са ком фор ним јед-
но кре вет ним и дво кре вет ним бо ле-
снич ким со ба ма.

На сва ком ко ра ку уоча ва се да је 
уло жен ве ли ки на пор да се у Бол-
ни ци, уз бри жно осо бље, ор га ни зу-
је леп, то пао ам би јент, у ко ме ће се 
па ци јен ти осе ћа ти и при јат но и си-
гур но. 

То ком де сет го ди на ра да у Бол ни-
ци „Sa va Sur gery“ оба вље но је око 
30.000 спе ци ја ли стич ких пре гле да 
и ура ђе но ви ше од 2.500 опе ра ци
ја, по чев од ма њих хи рур шких ин-
тер вен ци ја, пре ко ру тин ских опе-
ра ци ја до ви со ко спе ци ја ли зо ва них 

ОПШТA БОЛНИЦA „SAVA SURGERY” У НИШУ 
ОБЕЛЕЖИЛА ДЕЦЕНИЈУ РАДА

ЗАДОВОЉСТВО 
ПАЦИЈЕНТА 
ЈЕ ИМПЕРАТИВ
// ТОКОМ 10 ДЕСЕТ ГОДИНА ОБАВЉЕНО ЈЕ ОКО 30.000 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ 
ПРЕГЛЕДА И ВИШЕ ОД 2.500 ОПЕРАЦИЈА //

Др Драган Стефановић

>>> сво ју ре пу та ци ју и по зи ци ју у при ват ном 
здрав ству ср би је, бол ни ца „Sa va Sur gery“ сте кла је 
вр хун ским ре зул та ти ма у хи рур шким гра на ма, 
ко ји су по стиг ну ти за хва љу ју ћи, пре све га, ен ту зи ја зму 
осни ва ча, до број ор га ни за ци ји, на бав ци са вре ме не 
ме ди цин ске опре ме и ра ду струч ња ка <<<
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за хва та у ле че њу кар ци но ма шти-
та сте жле зде, дој ке, же лу ца, де бе-
лог цре ва, хе па то би ли јар ног трак-
та и дру гих ор га на. У бол ни ци се, 
осим кла сич них хи рур шких про це-
ду ра, при ме њу ју и нај са вре ме ни је 
ме то де ен до скоп ске и ла па ро скоп-
ске хи рур ги је. 

Сво ју ре пу та ци ју и по зи ци ју у 
при ват ном здрав ству Ср би је, Бол-
ни ца „Sa va Sur gery“ сте кла је вр-
хун ским ре зул та ти ма у хи рур-
шким гра на ма, ко ји су по стиг ну ти 
за хва љу ју ћи, пре све га, ен ту зи ја-
зму осни ва ча, до број ор га ни за ци-
ји, на бав ци са вре ме не ме ди цин ске 
опре ме и ра ду струч ња ка. Њи хов 
рад, али и од нос ко ји „Sa va Sur gery“ 
има пре ма њи ма и пре ма ко ри сни-
ци ма здрав стве них услу га по зна ти 
су струч ној и ши рој јав но сти и ван 
гра ни ца Ни ша, афир ми шу ћи на тај 
на чин и сам град у ко јем је Бол ни-
ца осно ва на и успе шно ра ди пу них 
де сет го ди на.

Др Дра ган Сте фа но вић и ње го ви 
са рад ни ци ис ти чу да има ју и за до-
вољ ство и част што су то ком де сет 
го ди на ра да у Бол ни ци „Sa va Sur-
gery“ упо зна ли до бре љу де, вр хун-
ске ле ка ре и са рад ни ке, и да ни је 
би ло њих, успех ко ји има ју не би 
био мо гућ.

– Сва ко ко се ба ви ме ди ци ном, а 
по го то во при ват ном прак сом, тре-
ба ло би да зна да мо же и мо ра бо ље, 
ви ше, бр же, ква ли тет ни је. Пре све-
га, мо ра да во ли те свој по сао, мо ра 
да стал но ра ди те на се би, да стал но 
ула же те у зна ње, јер хи рур шки по-
зив је те жак, пре о зби љан, че сто не-
из ве стан, не пред ви див. Али, и леп 
и пун иза зо ва. То и ни је по зив, већ 
стил жи во та – об ја шња ва др Дра ган 
Сте фа но вић.

Ка ко по сле де сет го ди на ра да и 
ис ку ства, ви ди те Бол ни цу „Sa va 
Sur gery“ да нас?

– Бол ни цу ви ди мо као при ват ну 
сво ји ну, у ко јој има мо ауто но ми ју у 
ор га ни за ци ји и струч ном ра ду, за до-
вољ ство ле ка ра и па ци је на та, мо гућ-
ност ве ће за ра де, бо ље усло ве ра да, 
тран спа рент ност по сло ва ња, упу ће-
ност на тр жи шну еко но ми ју, ви ди-
мо ве ћу лич ну од го вор ност, еко ном-
ски ри зик, ма ње од мо ра и сло бод ног 
вре ме на. Ви ди мо тим ски рад - сви 
„ди ше мо за јед но“, сви су окре ну-
ти па ци јен ту, чи та ва ор га ни за ци ја 
Бол ни це је по ста вље на „из угла па-
ци јен та“. Ви ди мо си стем ра да са за-
јед нич ком ви зи јом и стра те ги јом у 
ко ме се па ци јент осе ћа без бед но и 
за шти ће но, а ле кар до сто јан стве но 
– ис ти че др Сте фа но вић.

Наш са го вор ник под се ћа да бол-
ни ца „Sa va Sur gery“ успе шно са ра-
ђу је са ме ди цин ским фа кул те том, 
кли нич ким цен тром, вој ном бол ни-
цом и ве ли ким бро јем при ват них 
здрав стве них ку ћа. Бол ни ца ак тив-
но уче ству је у ра ду ре ги о нал не Ле-
кар ске Ко мо ре Ју го и сточ не Ср би је и 
Ле кар ске Ко мо ре Ср би је у це ли ни. 
Бол ни ца је до бит ник на гра де Срп-
ског ле кар ског дру штва за до при-
нос раз во ја хи рур ги је у при ват ном 
здрав ству Ср би је. Ове го ди не бол-
ни ца је би ла је дан од кан ди да та за 
нај ве ће при зна ње гра да Ни ша, за 
до де лу на гра де „11. ја ну ар „.

Др Сте фа но вић ка же да је од свих 
на у ка, нај ве ће уме ће ле че ња. Ве-
шти на ле че ња ста ра је ко ли ко и 
људ ски род. Срп ска ме ди ци на за-
че та је у ма на стир ским бол ни ца-
ма, за хва љу ју ћи нај ве ћем срп ском 
про све ти те љу и Све том Са ви, по ко-
ме је бол ни ца и до би ла на зив. 

Све ти Са ва је био осни вач пр вих 
бол ни ца у Хи лан да ру и Сту де ни ци 
(1199. и 1207. го ди не), а у ње го вим ру
ко пи си ма про на ђе на су упут ства за 
уре ђе ње бол ни ца и за бра не на дри ле
кар ства. У „Сту де нич ком ти пи ку“ 
из 1208, ро до на чел ник срп ске ме ди
ци не фор му ли сао је основ на на че ла 
бри ге о бо ле сни ма, али и оба ве зе бо
ле сни ка пре ма они ма ко ји их ле че и 
бри ну о њи хо вом из ле че њу.

По во дом де сет го ди на ра да, Бол-
ни ца „Sa va Sur gery“ за из у зе тан 
до при нос, до де ли ла је при зна ње 
„Све ти Са ва“ др Пет ку Сто ја но ви ћу, 
спе ци ја ли сти оп ште и ва ску лар не 
хи рур ги је, др Сло бо да ну Ми тро ви-
ћу, спе ци ја ли сти ане сте зи о ло ги је 
са ре а ни ма то ло ги јом, проф. др Ра-
да ну Џо ди ћу, спе ци ја ли сти оп ште 
хи рур ги је, он ко ло гу, као и др Алек-
сан дру Ра до са вље ви ћу, спе ци ја ли-
сти оп ште ме ди ци не, пред сед ни ку 
РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју.

– Бол ни ца „Sa va Sur gery“ са ве-
ли ким ен ту зи ја змом при хва ти ла је 
Ле кар ску ко мо ру, као је ди ни про фе-
си о нал ни еснаф ле ка ра, кроз ко ји 
ар ти ку ли ше сво је про фе си о нал не 
ин те ре се. За хва љу ју ћи од но су пре-
ма при ват ном здрав ству, ин сти ту-
ци ја Ле кар ске Ко мо ре до би ја но ви 
ква ли тет –ка же др Сте фа но вић.

Ко ји су Ва ши пла но ви за на ред-
ни пе ри од?

– Пла но ви су ам би ци о зни и ре ал-
ни. „Sa va Sur gery“ по сле де сет го ди-
на ра да пред ста вља чврст те мељ за 
да љи раз вој. До са да шња ис ку ства и 
ре зул та ти су осно ва за ра ци о на лан 
и про ми шљен ход – за кљу чио је др 
Сте фа но вић.

Прим. др На да ра дан 
ми ло ван чев

Модерна болница задовољава високе стандарде

Осим кла сич них хи рур шких про це ду ра, при ме њу ју се и нај са вре ме ни је 
ме то де ен до скоп ске и ла па ро скоп ске хи рур ги је
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СУДБИНА ДОМОВА ЗДРАВЉА ПРИШТИНА И КОСОВО ПОЉЕ И 
ЊИХОВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ПЕРИОДУ ПОСЛЕ НАТО АГРЕСИЈЕ

НАДЉУДСКА 
ОДАНОСТ ХИПОКРАТУ 
И ОГЊИШТУ
// И ПОСЛЕ ДВАНАЕСТ ГОДИНА ТУГЕ, МАЛТРЕТИРАЊА И ПОНИЖАВАЊА, БРОЈ 
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НА ТИМ ПРОСТОРИМА СЕ ПОВЕЋАВА, А НЕ СМАЊУЈЕ //
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Н
е по сред но по сле по чет ка НА ТО бом бар до ва-
ња ин ди ка тив но је на пу шта ње рад них ме ста 
свих здрав стве них рад ни ка ал бан ске на ци о-
нал но сти. То је знат но оте жа ло рад До ма здра-

вља При шти на (ко ји је по кри вао те ри то ри ју 10 оп шти-
на 1999. го ди не), та ко да смо у пр вом на ле ту агре си је 
има ли ве ли ки про блем у ра ду.

Про бле ми су би ли број ни: од не до вољ ног бро ја струч-
ног осо бља го то во свих про фи ла, не до стат ка опре ме и 
ле ко ва, не мо гућ но сти кре та ња и ко му ник ци је на те ре-
ну, до пре ки да у снаб де ва њу енер ген ти ма.

Исто вре ме но, го то во све „ху ма ни тар не“ ор га ни за ци-
је, ко је су би ле мно го број не на овом под руч ју, на пу сти-
ле су и пре ки ну ле „ху ма ни тар ни“ рад.

Оста ли смо пот пу но са ми, у та квим усло ви ма ра ди-
ли смо до по след њег трач ка на де, да ће до ла ском сна-
га УН МИК-а би ти ус по ста вљен ми ни мум мо гућ но сти 
за жи вот и рад.

Сва ко днев но је не ко од здрав стве них рад ни ка срп-
ске, као и дру гих не-ал бан ских на ци о нал но сти, пла ћао 
жи во том сво ју уве ре ност да се не мо же ни шта ло ше 
де си ти љу ди ма ко ји су по ло жи ли Хи по кра то ву за кле-

„У часу када ступам међу 
чланове лекарске професије, 
свечано обећавам да ћу свој живот 
ствити у службу хуманости. 
Према својим учитељима сачуваћу 
дужну захвалност и поштовње. 
Свој позив ћу обављати савесно 
и достојанствено. У вршењу 
дужности према болеснику 
неће на мене утицати никакви 
обзири, вера, националност, 
раса, политичка или класна 
припадност“

 Хипократова заклетва

Амбуланта у контејнеру: прим. др Слaвица Чан ко вић
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Дом здравља функционише у приватној кући

тву у пру жа њу по мо ћи љу ди ма, без об зи ра на ве ру и 
на ци о нал ност. Упра во то, нај го ре, де си ло се не ма лом 
бро ју здрав стве них рад ни ка. Ка да је и по след њи Ал-
ба нац-ле кар, као и сви ле ка ри из број них „ху ма ни-
тар них“ ор га ни за ци ја, по бе гао са Ко со ва и Ме то хи-
је, на ма је оста ло це ло куп но ста нов ни штво, ко је смо 
мо ра ли здрв стве но да збри не мо. Здрав стве ни рад ни-
ци су се кон со ли до ва ли, и уз по моћ и при су ство Ре-
пу блич ког Ми ни стар ства здра вља, не се бич но пру жа-
ли по моћ ста нов ни штву.

На стао је но ви мо ме нат, ве ли ки по вра так ал бан ског 
жи вља. Са тим ве ли ким по врат ком вра ти ли су се и 
здрав стве ни рад ни ци, али овог пу та ни је би ло ме ста за 
нас ко ји смо пру жа ли по моћ кад њих ни је би ло.

Бру тал но смо про те ра ни, не ки чак и уби је ни на рад-
ном ме сту у тре нут ку пру жа ња здрав стве них услу га 
бо ле сни ци ма. У се ћа њу ми је ли кви да ци ја др Зла то ја 
Гли го ри је ви ћа, пе ди ја тра, као и мно гих дру гих, ко ји 
су оста ли као не раз ја шње ни слу ча је ви уби ства и кид-
на по ва ња.

Да нас, Дом здра вља има 600 рад ни ка (од 3.300 уочи 
агре си је 1999. го ди не). Је дан број оти шао је у здрав стве-

не уста но ве као што су Дом здра вља Гра ча ни ца, Дом 
здра вља Ко со во По ље, Дом Здра вља При луж је-Оби лић 
и Дом здра вља Штрп це.

Дом здра вља При шти на уочи НА ТО бом бар до ва ња 
имао је у свом са ста ву 220 ле ка ра свих про фи ла. Вре-
ме ном, по сле про го на, 2000. го ди не по ве ћа ва се по тре-
ба за ра се ље ним здрав стве ним рад ни ци ма, ко ји се без 
по го во ра, с по ло же ном за кле твом, вра ћа ју на сво је род-
но ог њи ште са же љом и на дом да ће све јед ног да на би-
ти као не кад: да ће Дом здра вља При шти на као не ка да 
има ти 88 са ни тет ских во зи ла и раз ви јен си стем ко му-
ни ка ци је пре ко ра дио ста ни це, по вра ти ти или оста ти 
на пар ам бу лан ти у по врат нич ким се ли ма (се ло Ба-
буш и Та ли но вац).

Са да се здрав стве ни рад ни ци рас по ре ђу ју – рад но ан-
га жу ју у но во на ста лим до мо ви ма здра вља у Гра ча ни ци, 
Ко со вом По љу, При луж ју-Оби ли ћу и Штрп цу, а оста лих 
600 рад ни ка че ка на по зив да до ђе и оба вља свој по зив 
на те ри то ри ји где су жи ве ли и ра ди ли.

Ка да је по чет ком 2004. го ди не до шло до ма сов них де-
мон стра ци ја Ал ба на ца на це лој те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је са ци љем да про те ра ју оста так здрав стве них 
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Тешки услови за рад лекара и стоматолога

>>> бру тал но смо про те ра ни, 
не ки чак и уби је ни на рад ном ме сту 
у тре нут ку пру жа ња здрав стве них 
услу га бо ле сни ци ма <<<

рад ни ка, као и срп ског и не-ал бан ског жи вља, здрав-
стве ни рад ни ци би ли су још ис трај ни ји. У на ле ту на-
си ља, уби ја ња, мал тре ти ра ња и про те ри ва ња мно го је 
љу ди оста ло без сво јих ку ћа, а и мно ге здрав стве не уста-
но ве су оста ле без сво јих обје ка та ко ји су спа ље ни до 
те ме ља. То је био слу чај са бол ни цом и До мом здра-
вља Ко со во По ље. Ни до да на шњег да на ни су об но вље-
ни. Из ме ште ни су у при ват ну ку ћу у се лу Угља ре. Ра ди 
се у кон теј не ри ма, а зу бар ска ор ди на ци ја је сме ште-
на у ка ми о ну.

Ни шта ни је мо гло да оте ра здрав стве не рад ни ке Ср бе 
са ових про сто ра, про фе си о нал ност, за кле тва, а и на да 
да ће су тра би ти бо ље, не на пу шта ове љу де.

Чуд на је сна га же ље и во ље да се оста не на ог њи-
шту, да се и по сле дванаест го ди на ту ге, мал тер ти ра-
ња, по ни жа ва ња број здрав стве них рад ни ка по ве ћа-
ва, а не сма њу је.

Са на дом да ће мо јед ног да на до би ти згра де, усло ве 
за рад, као про фе си о нал ци у свом по слу, ра ди ће мо и у 
кон теј не ри ма, ша то ри ма, па и у ка ми о ни ма. 

 Прим. др слaвица Чан ко вић
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У 
сво јим ме мо а ри ма штам па ним на не мач ком 
је зи ку у Те ми шва ру 1876. го ди не др Еме рих 
Лин ден ма јер из но си слу чај Ми ли је Кра јин-
ца „...ко ји би у фи зи о ло шком, али и у пси хо ло-

шком сми слу мо гао да иза зо ве ин те ре со ва ње чи та ла-
ца, а још ви ше ле ка ра, јер се из ње га мо же ви де ти до 
ког сте пе на се чо век уз по моћ пре пре де но сти и чвр-
сте во ље мо же од бра ни ти од спољ них ути ца ја, па чак 
са вла да ти ви тал не при род не на го не до из ве сне гра-
ни це“. 

   Го ди не 1845. окру жна власт у По жа рев цу ја ви ла је 
Ми ни стар ству Вну тер них дје ла, да се у Рам ско-Пећ ком 
сре зу, у се лу Ба ра, из ве сни Ми ли ја Кра ји нац ис ти че 
про ри ца њем. Он је до та квих на дах ну ћа сти зао не ком 
вр стом оба мр ло сти или сна. То ста ње мо гло је код ње-
га да по тра је 12, 16, чак и 24 да на. Та да не би био све
стан се бе, а жи вео би без хра не и без во де. Та да би му 
се ука зи ва ли Бог и све ци от кри ва ју ћи му, на вод но, раз-
ли чи те тај не пу тем ви зи ја.

Сто га су из да те на ред бе да окру жна власт за јед но 
с фи зи ку сом упо тре би сва мо гу ћа сред ства да пред 
на ро дом раз об ли чи пре ва рант ску ра бо ту тог чо ве ка, 
јер са мо раз об ли ча ва њем та квих ва ра ли ца мо же да се 
успе шно ути че на су зби ја ње су је вер ја у на ро ду.

Елем, Ми ли ја, ро дом из По по ви це, кра јин ски округ, 
од сво је мла до сти бо ра вио је у Сме де ре ву и у по жа ре-
вач ком окру гу, у ко ме је сте као ма ње бо гат ство и не-
што имо ви не. Убр зо по сле то га је у тр го ви ни сто ком, 
ко јом се без у спе шно ба вио не ко вре ме сам, а по том са 
још јед ним ор та ком, све то из гу био и од пре 18 ме се ци 
за пао у нај ве ће си ро ма штво. То га је при мо ра ло да се 
до се ти на чи на ка ко да из др жа ва же ну и че тво ро де-
це. Пре ма из ја ви ње го ве же не, Ми ли ја већ три го ди не 
че сто за па да у ду бок сан, ко ји је у по чет ку тра јао све-
га не ко ли ко са ти, али се ка сни је про ду жио и на не ко-
ли ко да на. У та квом ста њу Ми ли ја би ле жао, без хра не 
и во де, сли чан по кој ни ку, па се са мо по ди са њу мо гло 
за кљу чи ти да је жив. А по сле бу ђе ња при чао би о сво-
јим ви зи ја ма. 

Ми ли ја у ова кав сан ни је па дао са мо код ку ће, већ 
и то ком сво јих пу то ва ња, и та да би се на пр ви на го ве-
штај по вла чио у обли жње гр мље и ту мир но ле жао све 
до бу ђе ња. Што је че шће Ми ли ја за па дао у ова кав сан, 
то је он ви ше при чао о раз ли чи тим по ја ва ма, не са-
мо сво јој же ни, већ и љу ди ма из ван ку ће. Па га уско ро 
на род не са мо у се лу, не го и по чи та вој око ли ни, по че 
сма тра ти про ро ком. Љу ди су при сти за ли са свих стра-

на, као код ка квог све ца, а он би сва ког от пу штао с по-
не ким обе ћа њем. На при мер, пре по ру чи вао би то ме и 
то ме да пи је са мо из вор ску во ду, да ју ћи чак и ле кар ске 
са ве те. Ова ко сте чен углед ули ва ше му све ве ћу си гур-
ност; те по че да уна пред да од ре ђу је дан ка да ће па сти 
у сан и дан ка да ће се из сна про бу ди ти.

Због ве ли ке на ва ле на ро да по бољ ша ло се и имо вин-
ско ста ње Ми ли ји но.

Под та ко уста но вље ним окол но сти ма окру жна власт 
је ме сним ста ре ши на ма (кме то ви ма) из да ла на ре ђе ња 
да Ми ли ју, чим по но во за пад не у сан, од мах до ве зу у 
По жа ре вац; што је уско ро мо гло би ти и учи ње но.

Са мо зва ни про рок, уства ри, 
лу ка ви пре ва рант

У По жа ре ва цу је Ми ли ја пре пу штен по сма тра њу 
окру жног фи зи ку са др Аћи ма Ме до ви ћа (ка сни је пре-
вог пред сед ни ка Срп ског ле кар ског дру штва) ко ји је 
убр зо по сле све стра ног објек тив ног пре гле да до шао до 
за кључ ка да је Ми ли ја са мо за рад соп стве ног ин те ре-
са до пу стио да бу де про гла шен про ро ком, а да ина че 
ни је ни шта дру го до лу ка ви пре ва рант. Што бе ше по-
треб но и до ка за ти.

Ра зно ра зни по ку ша ји да се Ми ли ја из ву че из ње го-
вог не сум њи во ла жног ста ња оба мр ло сти и сна ни су 
ус пе ли све до де ве тог да на, ка да је Ми ли ја за тра жио 
ма ло во де и про је. По што се про бу дио, по чео је да при-
ча ка ко се срео са Све тим Ни ко лом и Ар хан ђе лом Ми-
хај лом, ка ко је че ти ри да на и три но ћи пу то вао у не-
бо, ка ко је ви део Бо га и све све це, ка ко му је Бог ука зао 
ко је су осо бе за ма на стир, ко је за за твор, ко је за ба ти-
не, па као, рај итд.

По чео је свим при сут ни ма да про ри че бу дућ ност 20 
до 30 го ди на уна пред. Али по што окру жном ле ка ру ни-
је мо гао да ка же где је овај био прет ход ног да на и шта 
је ра дио, окру жна власт му без око ли ше ња за пре ти нај-
те жим ка зна ма уко ли ко се по но во усу ди да би ло ко ме 
про ри че бу дућ ност.

Упла шен због ова ко нео че ки ва ног пре о кре та, Ми ли-
ја обе ћа да ви ше не ће про ри ца ти, али да не мо же да 
обе ћа да ви ше не ће за па да ти у сан, па је по сле по но-
вље них сво јих обе ћа ња (да ви ше не ће про ри ца ти) по-
слат ку ћи.

Али већ 6. мар та по но во је уто нуо у оба мр лост. Сто
га га пре ма до би је ном на ре ђе њу до ве зо ше у По жа ре-
вац, где је Ми ли ја сти гао 9. мар та (по ју ли јан ском ка-

ИЗ МЕМОАРА ДР ЕМЕРИХА ЛИНДЕНМАЈЕРА

ДОКТОР АЋИМ 
МЕДОВИЋ И СЛУЧАЈ 
ЛАЖНОГ ПРОРОКА 
МИЛИЈЕ КРАЈИНЦА
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лен да ру). Од мах би од ве ден у сла бо за гре ја ну со бу и 
по ло жен на ће бе.

За да так окру жног фи зи ку са је са да био да уста но-
ви да ли ово ста ње Ми ли ји но мо жда ипак је сте по сле-
ди ца или симп том ка квог те ле сног обо ље ња, а не са-
мо пу ко пре тва ра ње. Објек тив ним пре гле дом ле кар је 

уста но вио сле де ће: ко жа, от ку ца ји ср ца, пулс и ди са-
ње ни су ука зи ва ли на би ло шта што би се мо гло на зва-
ти аб нор мал ним. За тво ре ни кап ци, а још ви ше очи, су 
ме ђу тим скре та ли па жњу на не што што се мо гло сма-
тра ти ва жним, јер то, ипак, бе ше из ван сна ге Ми ли ји-
не во ље. Ка да би ле кар нео че ки ва но до дир нуо ње го-
во ли це или нос или на чи нио на гли ја чи шум из над 
ње го ве гла ве, усле ди ло је тр за ње ка па ка, а ка да би се 
том при ли ком отво ри ле очи, око ни је би ло не по мич-
но, већ се оч на ја бу чи ца кре та ла при род но, а би ла је 
пре пла вље на су за ма, зе ни ца се ши ри ла или су жа ва-
ла већ пре ма окол но сти ма. До ња ви ли ца је мо гла да 
се по ти сне на до ле, али би се при пре стан ку при ти ска 
по но во спа ја ла са гор њом. Ди сао би на уста, чим би му 
не ко сти снуо но здр ве, али би при сло бод ним но здра-
ва ма по но во ди сао на нос.

По оба вље ном пре гле ду Ми ли ју су оста ви ли до по-
под не на ми ру. Али, ка да су га по под не об и шли, при-
ме ти ли су да не ле жи у истом по ло жа ју као пре под-
не. Ће бе на ко ме је ле жао смо тао је и ста вио га ис под 
гла ве, а ку ко ви су му та ко ђе би ли у дру га чи јем по-
ло жа ју. У на став ку ста вљен му је под нос Spir. Sal. 
Ammоniaci Ca ust., но без об зи ра на то што је том ми-
ри су био из ло жен ви ше од 15 ми ну та, Ми ли ји су са
мо кре ну ле су зе на очи, не ко ли ко пу та је ки нуо и на-
ка шљао се, та ко ђе је по ме рао Ада мо ву ја бу чи цу, као 
да хо ће да гу та. По на ша ње пре гле да ног том при ли-
ком, лу ка вост и ру ти на Ми ли је би ли за ди вље ње. Он 
је, на и ме, то ком чи та вог огле да је два при мет но уди-
сао ат мос фер ски ва здух кроз уста, а вр ло при мет но 
је из ди сао кроз нос ва здух ко ји је већ био им прег ни-
ран амо ни ја ком.

Чвр стим до ка зи ма 
про тив ла ко вер но сти на ро да

Ле кар је, та ко ђе, на пра вио екс пе ри мент са епи спа сти-
ци ма, али те сто од сла чи це ко је су му ста ви ли на гру-
ди и бу ти не ни је иза зва ло ни шта дру го осим ма ло цр-
ве ни ла на тим ме сти ма, до не кле про ме ње но ди са ње, 
ки ја ње и ка шља ње, не мир у свим де ло ви ма те ла.

Ипак, ле кар је мо гао да уста но ви да се Ми ли јин пулс 
сва ки пут пре ко мер но убр за ва чим он (ле кар) сту пи у 
со бу, али се по сле пет до де сет ми ну та вра ћа у нор мал-
ни ри там. Ово би се по ја вљи ва ло сва ки пут на по чет-
ку не ког но вог екс пе ри мен та и по тра јао би све до ње-
го вог кра ја.

Без хране и воде, Милија би лежао 
данима, а после буђења причао би 

о својим визијама. Ускоро га је народ 
у читавој околини почео сматрати 
пророком, а побољшало се и његово 

имовинско стање

Насловна страна Линденмајерових мемоара
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Др Медовић је знао да се лековерност 
народа може разбити једино доказима. 

Признање о превари уследило тек 
после давања еметикума

По сле све га ово га Ми ли ја је ста вљен у угао про сто-
ри је у се де ћи по ло жај са са ви је ним ко ле ни ма и ру ка-
ма пре кр ште ним пре ко до њег тр бу ха. По том су га оста-
ви ли при вид но са мог. Над зор ни ци су кроз про бу ше ни 
отвор на вра ти ма ипак при ме ти ли да Ми ли ја не мо-
же ду го та ко да оста не, јер су но ге и ру ке по че ле да му 
по дрх та ва ју, па би се Ми ли ја сто га пре ме стио у не што 
удоб ни ји по ло жај. При ме ти ли су још да је сва ки пут, 
ка да би остао сам, Ми ли ја на из ме нич но отва рао и за-
тва рао очи.

Пот пу но нор мал на ко жа, ре дов ни от ку ца ји ср ца, пулс, 
ре спи ра ци ја, ак тив но сти ми ши ћа ме ђу тим ни су би ли 
до во љан до каз да бо ле сно те ле сно ста ње ни је узрок ове 
на вод не бо ле сти спа ва ња. Чак се и свест ма ни фе сто ва-
ла у до вољ ној ме ри на чи ном ди са ња при апли ко ва њу 
чи стог амо ни ја ка, пул сом ко ји се ме њао због спољ них 
ути ца ја, по тре бом да те ло сме сти у удоб ни ји по ло жај. 
Тре ба ло је да кле прет по ста ви ти да у да том слу ча ју уоп-
ште не по сто ји осно ва за па то ло шку се ми о ти ку, јер се 
сна га во ље, ко ја се на ро чи то ис ти ца ла код ис пи та ни-
ка, ни је мо гла сма тра ти зна ком бо ле сног ста ња. Би ла 
је ов де реч о (сна жној) во љи Ми ли је, јер се бо лест спа-
ва ња чи ни ла чи стим пре тва ра њем, за ви сним од ње са-
ме, без ика квих дру гих до ка зи вих раз ло га. Али, по што 
се са јед не стра не ни је ви де ла pe ri cu lum in mo ra (од ло-
же на опа сност), а с дру ге стра не се ни је сме ло пре на-
гли ти, јер се ов де мо ра ло ра чу на ти и са ла ко вер но шћу 
на ро да, ко ја се мо же раз би ти са мо чвр стим до ка зи ма 
о Ми ли ји ној на мер ној пре ва ри, ис пи ти ва ња су на ста-
вље на и сле де ћег да на и то де ли мич но за рад да ље по-
твр де ре зул та та уста но вље них прет ход ног да на, а де ли-
мич но и због упо тре бе но вих сред ста ва. На ре ђе но је да 
се Ми ли ји од сто па ла па до стру ка чуп ка ју дла чи це из 
ко же. Ова про це ду ра оста ла је без успе ха; Ми ли ја ни-
је по ка зао ни ка кву осе тљи вост на то. Он да су га ста ви-
ли по но во у се де ћи по ло жај у ко ме је тре ба ло да оста не 
без пре стан ка, иако би га он, чим би остао сам, ме њао 
и вра ћао се у удоб ни ји упр кос мо гућ но сти да том при-
ли ком бу де из не на ђен. 

Тре ћег да на му је на ко жу сто па ла ста вљен ужа ре-
ни угаљ, али се он уга сио на Ми ли ји ном те лу, а да Ми-
ли ја, осим већ по ме ну те про ме не пул са, ни је по ка зао 
ни ка кав знак пре тр пље ног бо ла. Та ко се по на шао и ка-
да су му за да ли од ре ђе ни број уда ра ца шта пом по ле-
вом та ба ну.

По што се из до та да шњег ис пи ти ва ња по ка за лао да 
не ће би ти мо гу ће да се при ме ње ним сред стви ма Ми-
ли ја иш чу па из сво је оба мр ло сти, а људ скост ни је до-
зво ља ва ла да се иде да ље од ово га, да не по ми ње мо да 

Ми ли ја у на ро ду ни је тре ба ло да по ста не му че ник, пре-
пу сти ли су га по но во ње го вим соп стве ним ми сли ма и 
то у се де ћем по ло жа ју. Од лу че но је да се сле де ћег да-
на ви ди да ли ће оста ти та ко чврст ка да се при ме не и 
фар ма це ут ска сред ства. Сед мог да на ње го вог пре тва-
ра ња, а че твр тог по ње го вом до ла ску у По жа ре вац - за 
све то вре ме ни је ни јео ни пио, ни је пра знио бе ши ку 
а ни цре ва - фи зи кус му је при пре мио кон цен тро ва ни 
еме ти кум (сред ство за по вра ћа ње). Је дан део му је си-
пао ка ши ком у уста, све док Ми ли ја, за че пље ног но са 
не би про гу тао по треб ну до зу. По том му је дао ма ло во-
де и оста вио га да ле жи мир но. 

По сле при зна ња о пре ва ри, 
Ми ли ја је осло бо ђен над зо ра

По сле 90 ми ну та усле ди ло је пр во по вра ћа ње, па је 
Ми ли ја, у по чет ку са мо сла бим гла сом, за тра жио хлад-
ну во ду. Во да му је до не та у јед ној бо ци, али му је исто-
вре ме но ре че но да је не ће до би ти док не бу де пред свим 
при сут ни ма ре као где је био, шта је ра дио итд. Ми ли-
ја још ни је при ста јао да све при зна, већ је по но во за-
тра жио во ду. Ка да је уви део да је не ће до би ти, по че да 
при ча ка ко је у сну ви део бра да тог стар ца са још дво-
ји цом (Све тог Ни ко лу и Све тог Пе тра), али да су га они 
на пу сти ли, па је мо рао да се про бу ди. Це ла ова при ча 
ни је при хва ће на као исти ни та, а и је Ми ли ја уви ђао 
да не ће до би ти во ду до кле год бу де го во рио ла жи, па 
је по чео да у при су ству дру гих при сут них при ча сле де-
ће: да је све што је до са да про ри цао, за па да ју ћи у сан 
или ома мље ност, би ло лаж и пре ва ра. Чи нио је то да би 
за ра дио ко ју крај ца ру. За тим се по жа лио ка ко му ни-
је оста ло ни шта дру го осим ко ли бе и у њој на му че на 
же на с че тво ро де це. По што ни је знао ка ко да за ра ђу-
је за жи вот, а на су прот то ме ви део је ка ко вла шке же-
не про ри ца њем згр ћу ле пу па ру, твр де ћи да су ту спо-
соб ност сте кле у ома мље но сти, по ве ро вао је да то и он 
мо же да на у чи још и бо ље. Са да уви ђа да не ма свр хе 
ла га ти, да је све оно што је чи нио би ла лаж, и да је би-
ло шта је би ло!

По што је пио во де, учи ни ло се да ће то ком на став ка 
раз го во ра по но во па сти у сан, али се ипак ви де ло да је 
сум њи ве до дат ке у сво јим при ча ма ко ри стио због сти-
да пред мно гим при сут ним љу ди ма. Но, уско ро се охра-
брио и при знао пред це лим све том шта је исти на, а шта 
пре ва ра у све му оно ме што је чи нио: да је спа вао са мо 
он да, ка да спа ва ју и дру ги љу ди и да је знао шта се ра-
ди ло с њи ме. Ми рис амо ни ја ка мо гао је да под не се, јер 
се уве жбао да уме ре но ди ше и да сво је ди са ње спо стве-

77 <



ДЕЦЕМБАР 2011 – ФЕБРУАР 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 79

ном во љом ме ња. Што се ти че чу па ња дла чи ца, те ста 
од сла чи це, ужа ре ног угља, па и уда ра ца по та ба ну – 
све је то би ло ла ко за ње га да под не се. Са мо се по жа лио 
што га ни су уда ра ли и по дру гом та ба ну, јер му је већ 
би ло по ста ло хлад но (на сто па ли ма). Још и го ре ства ри 
би мо гао да под не се, а да не по ка же да га то бо ли. Али, 
бол и му ку ко је му је ле кар про у зро ко вао сред ством за 
по вра ћа ње ни је мо гао да из др жи. Што се ти че сто ли-
це и мо кре ња, ту по тре бу обич но има јед ном у че ти ри 
или пет да на, а ако би га та по тре ба и сти гла то ком ле-
жа ња, он би то по ти снуо јед ном, па и дру ги пут, а тре-
ћи пут се она ви ше ни је ја вља ла. Глад и жеђ је мо гао да 
под не се не са мо де сет да на, већ цео ме сец.

По сле ових при зна ња осло бо ђен је над зо ра, а вла сти 
су се по бри ну ле да не ма по сле ди ца због ду гих од ри ца-
ња, пре жи вље ног уз не ми ра ва ња и при чи ње ног стра ха, 
јер се на ње го вом ли цу ја сно мо гло ви де ти да је ду бо-
ко у се би био по тре сен, ве ро ват но не то ли ко због све га 
што се де ша ва ло, већ за то што је оме тен у сво јим пла-
но ви ма, уви дев ши да је ње го ва ра чу ни ца про па ла. По-
сте пе но му је да ва на ла ка, али ква ли тет на хра на и уме-
ре на ко ли чи на теч но сти, па је по сле три или че ти ри 
да на от пу штен ку ћи.

По сле ове по след ње за ње га суд бо но сне афе ре, Ми ли-
ја се уз др жа вао се сва ког по ку ша ја да се про ри ца њем 
обо га ти. Вра тио се свом сва ко днев ном жи во ту, на ста-
нив ши се у се лу Све тлић у кра гу је вач ком окру гу.

У оно до ба ма ло се зна ло о за чу ђу ју ћим ве шти на ма 
Да ле ког ис то ка, под ви зи ма фа ки ра, прак си Ха та и Ра-
џа јо ге, сна же њу во ље, и сил ном ути ца ју су ро во ис тре-
ни ра не во ље на чи тав ор га ни зам, ко ја иде чак до тле 
да омо гу ћа ва са мо у би ство пре стан ком ди са ња, иако 
(за пад њач ка) фи зи о ло ги ја до ка зу је да је то не мо гу ће, 
због на го ми ла ва ња угљен ди ок си да у кр ви, и след стве-
ног на дра жа ја цен тра за ди са ње у про ду же ној мо жди-
ни, а ипак се де ша ва.

Са мо, ка ко је до бри Ми ли ја до тих от кри ћа до шао сам 
сам цит, не ма ју ћи свог гу руа!? 

 бра на Ди ми три је вић

Ина че, др Еме рих Лин ден ма јер пр ви је ле кар у Ср-
би ји ко ји се зва нич но ба вио оч ним бо ле сти ма, а зва ње 
ма ги стра оку ли сти ке сте као је по сле дво се ме страл не 
обу ке по за вр шет ку сту ди ја ме ди ци не у Бе чу (на по ме-
на прим. др Н. Р. М.)

обаВеШТење

У скла ду са од ред бом из чла на 121. 
став 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/2006, 68/2008, 
14/2010, 36/2011 и 43/2011) 

об ја вљу је мо да је:

• Др На да ми хај ло вић,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју 

бр. 3–42/2010 – IV 
осло бо ђе на од од го вор но сти;

• Др Жи ва дин Здрав ко вић,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју 

бр. 3–42/2010 – IV 
осло бо ђен од од го вор но сти;

• Др Сла ђа на Жив ко вић,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да бр. 3–40/2010 – IV 

осло бо ђе на од од го вор но сти;

• Др Мар ко Че лар,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да бр. 3–87/2010 – IV 

осло бо ђен од од го вор но сти;

Та ко ђе, У скла ду са од ред бом из чла на 121. 
став 2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/2006, 
68/2008, 14/2010, 36/2011 и 43/2011) 

об ја вљу је мо да је:

• Др Сун чи ца Стој ко вић,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, 

бр. 3–91/2011 – IV 
огла ше на од го вор ном и из ре че на јој је 

ди сци плин ска меpа јав на опо ме на;

• Др Дра го слав Сто шић,
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко нач ном 

од лу ком Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, 

бр. 3–91/2011 – IV огла шен од го вор ним 
и из ре че на му је ди сци плин ска 

ме ра јав на опо ме на.
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Пише: Др Бран ка Ла зић

Д
у го пу то ва ње кроз фуд-
бал и ме ди ци ну – на слов 
је ауто би о граф ске књи ге 
др Ми ха и ла Ан дре је ви-

ћа – Ан дреј ке, про фе со ра Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 
од 1953. до 1969, ко ји је био по
знат у Ју го сла ви ји и све ту и као 
ви со ки фуд бал ски функ ци о нер, 
члан из вр шног од бо ра ФИ ФА-е, 
иза бран за ње ног по ча сног чла на и од ли ко ван злат ном 
ме да љом те ор га ни за ци је.

Ро ђен је 16. ју ла 1898. го ди не у Бе о гра ду. Фуд бал је 
по чео да игра у гим на зиј ским да ни ма у Бе о гра ду. Као 
гим на зи ја лац при ја вио се у до бро вољ це у Пр вом свет-
ском ра ту и до пао бу гар ског за ро бље ни штва. Ус пео је 
да по бег не и стиг не у Со лун 1918. го ди не. 

По осло бо ђе њу за вр шио је гим на зи ју и Ве ли ку ма ту-
ру и оти шао у Беч на сту ди је. У Беч ком спорт ском клу-
бу 1920. го ди не је по ло жио ис пит за фуд бал ског су ди ју 
и ка да се вра тио у Бе о град као док тор ме ди ци не по-
стао је члан Бе о град ског спорт ског клу ба (БСК), а за тим 
и Фуд бал ског са ве за. БСК је у то вре ме на Топ чи де ру 
по ди гао мо де ран ста ди он за 30.000 гле да ла ца и осво-

јио пет фуд бал ских пр вен ста ва. Као члан ру ко вод ства 
на ше фуд бал ске ре пре зен та ци је 1930. од ла зи на Пр во 
свет ско пр вен ство у Уру гвај на ко ме је ре пре зен та ци-
ја, са осам игра ча БСК-а у свом са ста ву, осво ји ла тре-
ће ме сто. БСК-у је по сле ра та за бра њен рад, јер је би ло 
про це ње но да но си гра ђан ски бур жо а ски дух и ста ди-
он је пре дат ЈНА.

 Др Ан дре је вић је уче ство вао на Кон гре су ФИ ФА-е 
1932. у Сток хол му и та да би ва иза бран за чла на над-
зор ног од бо ра те ор га ни за ци је. На Кон гре су ФИ ФЕ у 
Па ри зу иза бран је за чла на Из вр шног од бо ра и на ра-
зним функ ци ја ма тог те ла оста је ви ше од 40 го ди на. 
Био је ме ђу осни ва чи ма Ме ди цин ског ко ми те та ФИ-
ФА-е, при су ство вао је свим свет ским фуд бал ским пр-
вен стви ма од 1930. до 1982. и ве ћи ни тур ни ра на Олим-
пиј ским игра ма од 1948. до 1980.

По за вр шет ку сту ди ја спе ци ја ли зи рао је ин тер ну ме-
ди ци ну, а ужа спе ци јал ност су му би ле га стро ен те ро-
ло ги ја и спорт ска ме ди ци на. До 1924. у нас ни је би ло 
ор га ни зо ва ног пре гле да спор ти ста пре так ми че ња. Та-
да се до го дио не ми ли до га ђај са гол ма ном бе о град ског 
ти ма на утак ми ци са ре пре зен та ци јом До ње Аустри-
је, ко ји је за до био уда рац у пре де лу сла би не, а бо ло-
вао је од ма ла ри је. До шло је до руп ту ре сле зи не и не-
срећ ни мла дић је пре ми нуо. Та да је осно ван фонд и 
на игра ли шти ма су уве де не ам бу лан те где су мо гли 
да се пре гле да ју и ле че фуд ба ле ри. Са гру пом ко ле га, 
на че лу са про фе со ром др Во јом Ар но вље ви ћем, 1936. 

АУТОБИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР МИХАИЛА АНДРЕЈЕВИЋА – АНДРЕЈКЕ

Дуго путовање кроз 
фудбал и медицину

Истанбул 1978: 
пријем за делегате 
на Конгресу UEFE, 
проф. др Михајло 

Андрејевић 
(у средини)
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У заробљеништву у Бугарској 1917: Димитрије 
Вељковић и Михајло Андрејевић у Софији

ра дио је у пр вој спорт ско-ме ди цин ској про пе дев тич-
кој кли ни ци. 

По сле ра та био је пр ви пред сед ник Удру же ња спорт-
ских ле ка ра Ју го сла ви је. Као про фе сор уни вер зи те та 
пен зи о ни сан је 1968. То ком ка ри је ре об ја вио је ви ше од 

180 ра до ва и не ко ли ко мо но гра фи ја, а пи сао је члан-
ке у мно гим јав ним гла си ли ма и на тај на чин до при-
нео раз во ју ме ди ци не, по себ но спорт ске, али и фи зич ке 
кул ту ре. Још у гим на зи ји по ка зао је ин те рес за је зи-
ке. Ка сни је је по стао пра ви по ли гло та (го во рио је се-
дам је зи ка) што му је ите ка ко по мо гло на ме ђу на род-
ном по љу ФИ ФА-е.

Био је чо век пун иде ја, пла но ва и про гра ма, али и чо-
век од ак ци је ко је је си сте мат ски спро во дио. Сво је пред-
ло ге из но сио је на де мо крат ску ди ску си ју, умео је да са-
слу ша дру ге, да раз у ме при мед бе, пред ло ге и кри ти ку, 
као и да их при хва ти и укљу чи у сво је иде је на фи ни, 
ди пло мат ски на чин. Др Ан дре је вић, јед на од нај ве ћих 
лич но сти ју го сло вен ског и срп ског фуд ба ла, ле кар, про-
фе сор и пу бли ци ста умро је 1989. го ди не. //

Михајло Андрејевић

Мадрид 1982: 
сусрет са 
председником 
Међународног 
комитета Хуаном 
Антониом 
Самараном
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ПИ СМО О ДО ПИН ГУ

Исто ри ча ри са уни вер зи те та Хум болт из Бер ли на про
на шли су пре не ко ли ко ме се ци пи смо са да ту мом од 29. 
но вем бра 1966. го ди не, у ко јем је пред сед ник Ме ди цин ске 
ко ми си је ФИ ФА, др Ми ха и ло Ан дре је вић, ин фор ми сао док
то ра Мак са Дан ца, пред сед ни ка за пад но не мач ке спорт ске 
фе де ра ци је, о по зи тив ним ре зул та ти ма те сто ва на не до зво

ље на сред ства. Пре ма пи са њу не мач ког „Шпи гла“, те сто ви 
су по ка за ли при су ство тра го ва ле ка на ба зи за бра ње не суп
стан це ефе дри на у кр ви тро ји це ре пре зен та ти ва ца Не мач
ке. Реч је о суп стан ци ко ја се, ина че, ко ри сти у спре је ви ма 
за нос, али и као сти му ла тив но сред ство. Не мач ка је на СП 
1966. из гу би ла у фи на лу од до ма ћи на Ен гле ске са 4:2. 

Предаја пехара 
и пријем 
у Југословенској 
заједници 
у Монтевидеу 
1930.

Југословенску 
репрезентацију у 
Монтевидеу 1930. 

дочекао је 
председник 

FIFE Зил Риме 
(Француска)
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