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Дра ги чи та о ци, 
ко ле ги ни це и ко ле ге,

У
 
 
 
овом бро ју Гла сни ка мо

ћи ће те да про чи та те текст дирек
торкe Ле кар ске ко мо ре Ср би је о 
на си љу над ле ка ри ма, раз го вор 
са ди рек то ром Кли нич ког цен
тра Кра гу је вац – пр ве акре ди
то ва не тер ци јар не уста но ве у 
Ср би ји, на ста вља мо при чу о ка

пи та ци ји са ко ле га ма ко ји су већ не ко ли ко го ди на „у 
пр вим ре до ви ма“– ак тив ни у од бо ри ма и ко ми си ја
ма за при мар ну здрав стве ну за шти ту, да је мо пре глед 
до са да шње ре фор ме здрав стве ног си сте ма, прав це 
мо гу ће ре фор ме фи нан си ра ња здрав ства, не што о 
функ ци о ни са њу ле кар ских ко мо ра дру гих зе ма ља 
и њи хо вим ис ку стви ма...

Тру ди ли смо се да иза бе ре мо те ме и ко мен та ре 
ко ји су ак ту ел ни, да са го вор ни ци бу ду нај ком пе тент
ни ји љу ди ко ји има ју ин фор ма ци је, а и са ми „пре
жи вља ва ју“ на ше те ме.

Да ће мо на ја ву за Да не срп ске ме ди цин ске ди ја
спо ре, са да већ тра ди ци о нал не, са по зи вом да при
су ству је те и уче ству је те.

И да ље оче ку је мо ва ша ис ку ства и са зна ња, 
на 

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

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

Београд

Др Бран ка Ла зић, 
глав ни уред ник Гла сни ка

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Реч уредника
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Пише: 
прим. др сци. мед. Та тја на 

Ра до са вље вић, ди рек тор ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

П 
ре ма по да ци ма Свет ске 
здрав стве не ор га ни за
ци је, ви ше од по ло ви не 
свих рад ни ка у здрав

стве ном сек то ру мо гу до жи ве
ти на сил не ин ци ден те. На то је 
пр во упо зо ри ла Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја ра да се дам де се тих го ди на про шлог ве
ка. У Аустра ли ји по ло ви на свих ле ка ра је фи зич ки на
пад ну та бар јед ном у рад ном ве ку. По не ким по да ци
ма из Изра е ла го ди шње на си ље до жи ви 16,2 ле ка ра од 
1.000. Мо же се ре ћи да на па ди на ле ка ре до би ја ју раз
ме ре пра ве пан де ми је.

На си ље над ле ка ри ма у Ср би ји при сут но је мно го че
шће не го што се о то ме го во ри. По зна ти слу ча је ви на си
ља над ле ка ри ма са мо су врх ле де ног бре га. Ле ка ри су 
на па да ни од стра не па ци је на та или чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца ско ро на свим ме сти ма где су за по сле ни.

Сво је вр сна хро но ло ги ја на си ља над ле ка ри ма, ме ди
цин ским се стра ма и дру гим за по сле ним у здрав ству 
мо же се на пра ви ти на осно ву на сло ва у штам па ним 
ме ди ји ма у Ср би ји.

„Па ци јент др жа чем за ин фу зи ју 
по ло мио нос ме ди цин ској се стри…”

„Су пруг труд ни це ба цио ор мар на ле кар ку, 
уда рао је по гла ви и ру ка ма…”

„Ле кар ка оша ма ре на јер ни је 
про пи са ла лек ко ји је па ци јент сма трао 

да тре ба да до би је…”

„Же ни ане сте зи о ло гу сло мљен нос 
док је ре а ни ми ра ла па ци јен та…”

„Пре ту че не две ле кар ке у Ко ми си ји РФ ЗО 
јер ни су про ду жи ле дво го ди шње бо ло ва ње…”

„Па ци јент на пао хи рур га 
у Ур гент ном цен тру…”

„Па ци јент на пао хи рур га у ка фи ћу у гра ду, 
па по сле ви део да је по гре шио….

„На ста да ла це ла сме на се ста ра 
у Град ској бол ни ци“…

„Пре ту чен ги не ко лог, због то га што труд ни ца 
ни је има ла књи жи цу…”

Ме ђу тим, ова кви до га ђа ји се не до га ђа ју са мо код 
нас. У Ин ди ји ле ка ра убио син па ци јен та ко ји је умро 
од ра ка је тре. У Ки ни па ци јент за па лио ле ка ре јер је 
умр ла бе ба…У Тур ској кар ди о хи руг устре љен због смр
ти па ци јен та…

На си ље има нај ра зли чи ти је фор ме ис по ља ва ња, ка
ко фи зич ке, та ко и вер бал не. Га ђа ње сто ли цом, псов
ке, вре ђа ње, мал тре ти ра ња, упа ди у ку ће, ухо ђе ње од 
стра не па ци је на та, те ле фон ска уз не ми ра ва ња, пре те ће 
по ру ке упу ће не ле ка ри ма на мо бил не и кућ не те ле фо
не, вер бал ни на па ди, пре би ја ње, па чак и уби ства ле
ка ра. На си ље по чи ње вер бал ним зло ста вља њем, а мо
же да се за вр ши те шким по вре да ма и смр ћу ле ка ра. 
Ве ли ки број по ро дич них ле ка ра у све ту из ло жен је не
кој фор ми на си ља.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ ЧЕСТО НА МЕТИ 
АГРЕСИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА И ЊИХОВЕ РОДБИНЕ

НАСИЉЕ НАД 
ЛЕКАРИМА – ВРХ 
ЛЕДЕНОГ БРЕГА
// РЕЧ ЈЕ О ПОДМУКЛОЈ ПОЈАВИ КОЈА, НЕ САМО ШТО МОЖЕ ДА ОШТЕТИ 
ЗДРАВЉЕ ЛЕКАРА, НЕГО И УРУШАВА ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ // НЕОПХОДНО ЈЕ 
РАДИТИ НА РАЗВОЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ СИГУРНЕ РАДНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ, ЈЕР СЕ ТИМЕ ПОБОЉШАВА 
И КВАЛИТЕТ ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНАТА //
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Ле ка ре на па да ју у ам бу лан та ма при мар не здрав стве
не за шти те, у бол ни ца ма, на при јем ним оде ље њи ма, 
ур гент ним цен три ма, чак и на ко ми си ја ма Ре пу блич
ког фон да за здрав стве но осу гу ра ње.

Че сто се чу је да је ле кар мал тре ти ран, на па дан, зло
ста вљан од стра не па ци је на та и род би не, због три ви јал
не „кри ви це“ или без ика кве кри ви це. По не кад ле кар 
би ва чак и устре љен од стра не раз бе сне лих ро ђа ка(слу
чај кар ди о хи рур га у Тур ској).

До га ђа се да се смрт па ци је на та ко ји су ис кр ва ри ли 
или се угу ши ли на до ла ску у бол ни цу ту ма чи као за
ка шње ње у ле че њу и мо же би ти по вод за мал тре ти ра
ње ле ка ра.

У је ди ни ца ма ин тен зив не не ге, где је ве ли ки мор та
ли тет, на па ди на ле ка ре де ша ва ју се ка да па ци јент пре
ми не или осо бље не одо бра ва не ра зум не зах те ве род
би не у ве зи са ула ском или бо рав ком у ин тен зив ној 
не зи.

У хи рур шким оде ље њи ма на па ди на ле ка ре де ша ва ју 
се ка да па ци јент пре ми не на опе ра ци о ном сто лу или 
се од ла жу опе ра ци је ви ше не го јед ном, без об зи ра на 
ме ди цин ске раз ло ге за то.

Не у сли ше ни не ра зум ни зах те ви род би не, сум ње на 
сек су ал но уз не ми ра ва ње жен ских па ци је на та, од би ја
ње при сту па до ку мен та ци ји мо гу ћи су по во ди за на
си ље над ле ка ри ма. 

На си ље се де ша ва и ка да на сту пе ком пли ка ци је бо
ле сти ко је до во де до ам пу та ци ја, што се од стра не па
ци јен та и род би не не рет ко схва та као „по гре шна опе
ра ци ја“.

Уло га ме ди ја у на си љу над ле ка ри ма ни је за не мар
љи ва.

У Па ки ста ну је, ре ци мо, ме ди цин ски пер со нал ве о ма 
ра њи ва гру па, по го то во у др жав ним бол ни ца ма. Раз
ло зи за то су ни зак бу џет, ме диј ска хај ка и стал но пи
са ње о мал тре ти ра њу па ци је на та и ко руп ци ји. Ме ди ји 
обич но кри ве ле ка ре за све, стал но се го во ри о „ле кар
ском не ха ту“ и „ле кар ским гре шка ма“.

Де фи ни ци ја на си ља усво је на од стра не Европ ске ко
ми си је гла си:

Под на си љем на рад ном ме сту под ра зу ме ва се сва ки 
ин ци дент у ко ме су за по сле ни мал тре ти ра ни, пре ће
но им је или су на пад ну ти у окол но сти ма ве за ним за 
њи хов по сао, што екс пли цит но или им пли цит но ути

че на осе ћај њи хо ве си гур но сти, бла го ста ња, као и на 
здра вље.

На си ље над ле ка ри ма под ра зу ме ва на мер ну упо тре
бу си ле про тив дру гог ли ца или про тив гру пе ли ца, ко
ја је пре те ћа или ствар на, у ве зи је са рад ним ме стом 
и ко ја мо же да до ве де до по вре де или по сто ји ви со ки 
сте пен ве ро ват но ће да ће до ве сти до по вре де, тор ту
ре, смр ти, пси хо ло шке ште те, де гра да ци је, па чак и гу
бит ка жи во та. 

>>> На си ље у здрав стве ном сек то ру 
ума њу је ква ли тет рад не сре ди не 
здрав стве них про фе си о на ла ца, 
ком про ми ту је си стем здрав стве не 
за шти те и, у крај њој ин стан ци, по гор ша ва 
ква ли тет здрав стве не за шти те <<<

Насиље почиње вербалним злостављањем, а може да се заврши повредама и смрћу лекара
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Узро ци на си ља над ле ка ри ма

–  Од су ство ко му ни ка ци је ле карпа ци јент. Ле кар мо ра 
да ка же исти ну па ци јен ту и род би ни о сте пе ну озбиљ
но сти ста ња на до вољ но ем па ти чан на чин, а то ни је 
увек ни ла ко ни мо гу ће.

–  Већ ство ре на ло ша ме диј ска сли ка ле кар ске про фе
си је (пи са ње о по ве за но сти ле ка ра и ко руп ци је, из ве
шта ва ње о пре ва ра ма, све је ле кар ска гре шка). По не
кад због то га па ци јен ти ле ка ре ви де као не при ја те ље 
и са та ни зу ју их.

–  Од су ство од го во ра пра во суд них ор га на и по ли ци је 
по ли ци ја че сто не пред у зи ма ни шта, а су ђе ња тра
ју ве о ма ду го.

–  Са зна ње па ци јен та да мо гу да се не ка жње но из ву ку 
уко ли ко мал тре ти ра ју ле ка ра.

–  Не до вољ но фи зич ко обез бе ђе ње ле ка ра.

–  Од су ство за ко на ко ји шти те ле ка ре: љу ди не на па
да ју по ли цај це ка да су на ду жно сти, јер су они слу
жбе на ли ца.

–  Че ка ње на пре глед и пре ве ли ка ад ми ни стра ци ја.

Ви со ка ин ци ден ца на сил них ака та про тив здрав стве
них рад ни ка на ста је због од су ства ор га ни зо ва не ак ци је 
и по др шке здрав стве них уста но ва здрав стве ним рад ни
ци ма, од су ства по ли тич ке во ље за ре ша ва ње овог про
бле ма и из бе га ва ња по ли тич ких ели та да уло же на по
ре ка ко би се усво ји ли за ко ни ко ји ма би вла де шти ти ле 
здрав стве не рад ни ке.

На си ље про тив здрав стве них рад ни ка, а по себ но над 
ле ка ри ма, пот пу но је не при хва тљи во, ка ко са ста но ви шта 
ко ри сни ка здрав стве них услу га па ци је на та, та ко и са ста
но ви шта здрав стве них си сте ма уоп ште. Ме ђу тим, на си ље 
је го ру ћи про блем у ве ли ком бро ју зе ма ља у све ту.

На сил ни ци пре да то ри нај че шће ни су то тал но не по
зна ти ле ка ри ма. У гра до ви ма по сто ји ве ћи ри зик од на си
ља не го у ру рал ним сре ди на ма. На си ље се, че шће, до га ђа 
у ам бу лан та ма, не го у то ку кућ них по се та. На сил ни ци су 
че шће му шкар ци, ужи ва о ци дро ге, ал ко хо ли ча ри, обо ле
ли од мен тал них бо ле сти. „Би зни сме ни“, му шкар ци или 

же не, аро гант ни, за у зе ти, агре сив ни, ко ји оче ку ју мо мен
тал ни пре глед та ко ђе су мо гу ћи пре да то ри.

Нул та то ле ран ци ја пре ма на си љу над ле ка ри ма услов 
је без ко га се не мо же. По не кад по сто ји етич ки про блем 
из ме ђу нул те то ле ран ци је на на си ље и про фе си о нал
не дис кре ци је и оба ве зе чу ва ња ле кар ске тај не. На си
ље не сме би ти оби чан ри зик про фе си је.

Нео п хо дан је ме наџ мент ри зи ка и за шти та жр та ва, 
што је по не кад те же оства ри во не го ре ша ва ње про бле
ма ка жња ва ња пре да то ра.

Не ке зе мље су на пра ви ле но ви за о крет у ка зне ној по
ли ти ци пре ма на сил ни ци ма. Ме ђу тим, ан ке та ме ђу ле
ка ри ма ука зу је да ни са ми ле ка ри не ис по ља ва ју нул
ту то лер на ци ју на на си ље. Из раз ло га про фе си о нал не 

дис кре ци је, и да ље, ка да го во ре о на си љу над ле ка ри
ма, че шће го во ре о то ме као о бо ле сти не го о кри ми на
лу и не успе ва ју да ја сно ка те го ри шу да ли је на сил ник 
бо ле стан или лош. Ле ка ри су чак по не кад ско ло ни ји да 
о пре да то ри ма го во ре као о бо ле сни ци ма.

Пар сонс је 1961. го ди не де фи ни сао оба ве зе па ци је на та. 
У то вре ме на си ље над ле ка ри ма сма тра но је про фе си
о нал ном не во љом и стал но се по ку ша ва ло да се та квом 
по на ша њу да не ко ме ди цин ско ту ма че ње, као да се ра
ди о кли нич кој па то ло ги ји или из о стан ку ефек та ле ко
ва. Тек у 21. ве ку по вла че се гра ни це из ме ђу кри ми на ла 
и бо ле сти и све то ста вља у со ци о ло шки кон текст.

Ме ди ка ли за ци ја де фи ни ше про блем на си ља ме ди
цин ским тер ми ни ма, ко ри сте ћи ме ди цин ски је зик да 
опи ше про бле ме, при ме њу је ме ди цин ску мре жу да 
раз у ме про блем и на ла зи ме ди цин ске ин тер вен ци је 
за трет ман про бле ма.

Је дан од раз ло га за та кав при ступ је сте то да су жр тве 
ова квог на си ља осо бе ви со ког со ци јал ног и еко ном ског 
ста ту са и јед на вр ста ауто ри те та. Ле ка ри, че сто, са ми 
се би по ста вља ју етич ке ли ми те и због њих при хва та ју 
сво је на сил не па ци јен те као лич ну и стал ну про фе си
о нал ну од го вор ност.

Два де сетпр ви век, ме ђу тим, озна ча ва пре крет ни цу, 
а ка зне на по ли ти ка по ста је ди рект ни ја и по пр ви пут 
во ди ра чу на о жр тва ма на си ља, ри зи ку, ви со ком ин
дек су кри ми на ла и стра ху од истог. По пр ви пут го во
ри се о нул тој то ле ран ци ји на на си ље над ле ка ри ма и 
ус по ста вља се ју рис дик ци ја кри вич них су до ва. Ова кви 
до га ђа ји не ма ју ви ше трет ман ка фан ске ту че. У не ким 
зе мља ма, као што је Ве ли ка Бри та ни ја, по ро дич ни ле
ка ри не мо ра ју да при хва те на сил ни ке за па ци јен те, 
од но сно мо гу да од би ју да их ле че, јер спа да ју у ви со
ко ри зич ну гру пу за на си ље.

Ства ра ње си гур не рад не сре ди не

На си ље у здрав стве ном сек то ру ума њу је ква ли тет 
рад не сре ди не здрав стве них про фе си о на ла ца, ком про
ми ту је си стем здрав стве не за шти те и, у крај њој ин стан
ци, по гор ша ва ква ли тет здрав стве не за шти те.

На си ље над ле ка ри ма је под му кла по ја ва ко ја мо же 
да оште ти здра вље ле ка ра, као и да си сте мат ски уру
ша ва здрав стве ни си стем.

Нео п ход но је ра ди ти на раз во ју стра те ги је за ства
ра ње си гур не рад не сре ди не за здрав стве не про фе си
о нал це, јер се ти ме и по бољ ша ва и ква ли тет ле че ња 
па ци је на та.

На си ље у овој обла сти има људ ске, про фе си о нал не и 
еко ном ске апли ка ци је.

Од вла да це лог све та оче ку је се без ре зер вна осу да свих 
слу ча је ва на си ља. Нео п ход на је са рад ња вла да, на ци о
нал них ме ди цин ских асо ци ја ци ја, здрав стве них уста
но ва, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, по ли ци је и суд ства.

Ле ка ри тре ба да бу ду за шти ће ни и да има ју до дат ну 
без бед ност у ле че њу, али и мо гућ ност да упу те на сил
ни ка пре да то ра дру гом ле ка ру или у дру гу уста но ву. 
Исто вре ме но, пре ма на пад ну тим ле ка ри ма тре ба при
ме њи ва ти по себ не про то ко ле збри ња ва ња ка да се де
си ин ци дент, по угле ду на про то ко ле ко ји по сто је за 
трет ман си ло ва них осо ба. Здрав стве ни рад ни ци тре ба 
да про ђу по себ не обу ке да би уме ли да пре по зна ју мо
гу ће на сил ни ке. Нео п ход но је на пра ви ти на ци о нал не 
ре ги стре ова квих ин ци де на та.

Ста тус слу жбе них ли ца, ко ји Ле кар ска ко мо ра Ср би
је зах те ва за ле ка ре, има ју Фин ска и Изра ел. У Изра е
лу је Кне сет пред ло жио За кон по ко ме ће на сил ни ци 
над здрав стве ним рад ни ци ма би ти ка жње ни са пет го
ди на за тво ра, уме сто прет ход не ка зне ко ја је под ра зу
ме ва ла све га три го ди не за тво ра. Циљ тог за ко на је да 

>>> Ле кар ска ко мо ра Ср би је, за јед но са 
Изра ел ском ко мо ром, у Свет ској 
ме ди цин ској асо ци ја ци ји за ла же се 
за до но же ње оба ве зу ју ће де кла ра ци је 
про тив на си ља у здрав стве ном сек то ру <<<
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у та квим си ту а ци ја ма при ме ни нул ти ни во то ле ран
ци је на на си ље.

Осо бе ко је фи зич ки на па да ју ме ди цин ске ти мо ве, па 
чак и оште ћу ју опре му, исто вре ме но би ва ју упо зо ре не да 
не ће мо ћи да до би ју ме ди цин ски трет ман у уста но ви у 
ко јој су ис по љи ле агре сив ност. Осо ба ма ко је су по на вља ле 
на си ље, уки да се мо гућ ност ме ди цин ског трет ма на у пе
ри о ду од три до шест ме се ци, осим у хит ним ста њи ма.

У Ср би ји, од го вор на на си ље над ле ка ри ма би ла је 
кам па ња „Здра вље се осме хом пре но си“, ко ја је са мо 
по ве ћа ла уче ста лост на па да на ле ка ре. Код нас, у Ср
би ји, на пад на ле ка ре још и сада се тре ти ра као ту ча у 
ка фа ни. Трет ман слу жбе ног ли ца не тре ба обез бе ђи ва
ти из ме ном Кри вич ног за ко ни ка Ср би је, већ до но ше
њем За ко на о ле кар ству ко ји у пре ам бу ли мо ра са др
жа ти тврд њу да су ле ка ри слу жбе на ли ца  по угле ду 
на ста тус ко ји има ју су ди је и ту жи о ци.

Ка ко спре чи ти на си ље над здрав стве ним 
рад ни ци ма

– Сма њи ти улаз не за по сле ни ма и род би ни;

– Уве сти обез бе ђе ње уну тар бол ни це;

–  Уве сти „pa nic“та сте ре и де тек то ре за ме тал у здрав
стве ним уста но ва ма;

–  Ра ди ти на по пра вља њу од но са ле карпа ци јент (ре
ћи пра ву исти ну о бо ле сти на пра ви на чин са ем па
ти јом);

–  Нео п ход не су ак ци је усме ре не на пре вен ци ју на си
ља, обу ка и по др шка осо ба ма ко је су пре тр пе ле на

си ље, али и про ме не за ко на да би се за шти ти ле жр
тве на си ља;

–  Нео п ход но је кон тек сту ал но раз у ме ва ње агре си је и 
на си ља у здрав стве ном сек то ру и ин те гри са ни, из ба
лан си ра ни ор га ни за ци о ни од го вор, јав но здрав стве ни 
пре вен тив ни при ступ и парт нер ство.

На ци о нал не ме ди цин ске асо ци ја ци је тре ба да са вла
да ма сво јих зе ма ља по стиг ну до го вор о нул тој то ле ран
ци ји на на си ље над ле ка ри ма ко је је  не при хва тљи
во. Ко мо ре мо ра да ло би ра ју за до но ше ње за ко на ко ји 
спре ча ва ју на си ље над ле ка ри ма.

По не кад се пи та мо: Да ли ле ка ри тре ба да бу ду оспо
со бље ни за бо ри лач ке ве шти не да би се шти ти ли?

Ле кар ска ко мо ра Ср би је, као на ци о нал на ме ди цин
ска асо ци ја ци ја, пред ла же да се про блем ре ши до но ше
њем спе ци јал ног За ко на о ле кар ској про фе си ји у ко ме 
би по сто јао ја сан ме ха ни зам прав не за шти те ле ка ра од 
ак та на си ља. Спе ци јал на па жња би би ла усме ре на на 
ка зне ну по ли ти ку про тив на сил ни ка.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је се, за јед но са Изра ел ском ко
мо ром, у Свет ској ме ди цин ској асо ци ја ци ји за ла же за 
до но же ње оба ве зу ју ће де кла ра ци је про тив на си ља у 
здрав стве ном сек то ру.

Ре ше ње ра сту ћег про бле ма на си ља над ле ка ри ма у 
здрав стве ном си сте му Ср би је је сте у пре по зна ва њу те 
по ја ве од стра не здрав стве ног еста бли шмен та. Да кле, 
нео п ход на је за јед нич ка ак ци ја про тив на си ља свих 
но си ла ца здрав стве ног си сте ма, јер ће то по бољ ша ти 
и ква ли тет здрав стве не за шти те.

На си ље не сме би ти чи ње ни ца жи во та здрав стве них 
рад ни ка. //

ЗА ШТО ЛЕ КА РИ МА ТРЕ БА ДА ТИ СТА ТУС СЛУ ЖБЕ НОГ ЛИ ЦА?

КРИ ВИЧ НО ПРАВ НА 
ЗА ШТИ ТА – ИМ ПЕ РА ТИВ
// ЗА КОН МО РА ДА ТРЕ ТИ РА ДОК ТО РЕ КАО СЛУ ЖБЕ НА ЛИ ЦА 
ПО СЕБ НОГ СТЕ ПЕ НА УГРО ЖЕ НО СТИ //

Пише: др Ми лан Си мић 

Д
а ли ле ка ри ма тре ба 
обез бе ди ти ста тус ко ји 
има ју рад ни ци у зва њу 
слу жбе них ли ца? Од мах 

мо же мо да ти по зи ти ван од го вор 
– тре ба, а у на став ку ће мо из не
ти ар гу мен те ко ји оправ да ва ју 
тај став. 

Слу жбе ним ли ци ма се по зи
тив ним про пи си ма пру жа по

ја ча на кри вич но прав на и дру га за шти та. На рав но, 
са свим оправ да но. Основ то ме је дру штве ни зна чај, 
сло же ност и те жи на по сла ко ји оба вља ју та ли ца. Али 
је то и услов за успе шно оба вља ње по ве ре них по сло ва 
и сва ко днев них рад них за да та ка. Оба вља ње сло же них 
по сло ва, осим то га што тра жи по се бан на пор, тра жи и 
по себ ну оспо со бље ност и струч ност. У не ким слу жба
ма и ну жност и спрем ност из ла га ња опа сно сти ма код 
спе ци фич них рад них за да та ка. Све те оба ве зе слу жбе
них ли ца ре гу ли са не су, ка ко за кон ским, та ко и под за
кон ским ак ти ма. Упо ре до са на ме та њем по себ них и до
дат них зах те ва, слу жбе ним ли ци ма да те су и од ре ђе не 
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при ви ле ги је ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног ка рак те
ра, по пут до дат ног на гра ђи ва ња, бе не фи ци ра ног рад
ног ста жа и слич но. Њи ма се да је и по себ на и по ја ча
на кри вич но прав на за шти та. По го но сти ма те ри јал ног 
и не ма те ри јал ног ка рак те ра, као и по себ на кри вич но
прав на за шти та, ако има ју осло нац на спе ци фич но сти
ма, сло же но сти има ју пу но оправ да ње.

Али, с об зи ром на ка рак тер и те жи ну ра да ле ка ра по
ка зу је се оправ да ним да се и за њих зах те ва ју од ре ђе не 
при ви ле ги је слич ног ти па. Јер, и они оба вља ју те шке, 
сло же не па и опа сне по сло ве. У том сми слу на пра ви
ће мо од ре ђе на по ре ђе ња из ме ђу ра да слу жбе них ли ца 
и ле ка ра и то баш по пи та њу сло же но сти и те жи не по
сла и опа сно сти ко је им пре те. По што има ви ше гру па 
слу жбе них ли ца, с об зи ром на то ко је по сло ве оба вља
ју, то ће мо по ку ша ти да на пра ви мо по ре ђе ње са уни
фор ми са ним ли ци ма уну тра шњих по сло ва, јер њи хов 
рад у пра вом сми слу ка рак те ри ше те жи на, сло же ност 
и опа сност и он се мо же узе ти као обра зац за основ ко
ме тре ба при зна ти ста тус слу жбе ног ли ца.

По сао уни фор ми са них ли ца ор га на уну тра шњих по
сло ва је, без сум ње, те жак и сло жен и зах те ва струч ност, 
школ ско обра зо ва ње и об у че ност. У тај по сао угра ђе на 
је и оба ве за из ла га ња опа сно сти. Рад ни ци ОУП че сто 
су обје кат на па да. На њих на ср ћу на сил ни ци и кри ми
нал ци не рет ко по те жу ћи и ва тре но оруж је. Због од бра
не од на сил ни ка, рад ни ци уну тра шњих по сло ва опре
мље ни су сред стви ма за шти те, не са мо да би од се бе 
од би ли та кве на па де, већ у пр вом ре ду да од та квих 
на па да шти те гра ђа не и чу ва ју јав ни ред и мир. Тре ба 
на гла си ти да су они то ком шко ло ва ња об у че ни за сна
ла же ње у та квим си ту а ци ја ма.

Те жак и сло жен по сао

Ле ка ри, пак, не ма сум ње су ви со ко о бра зо ва ни и об
у че ни за оба вља ње те шких и сло же них рад них оба ве
за. Њи хо во шко ло ва ње и спе ци ја ли стич ко уса вр ша ва
ње тра жи пу но на по ра и од ри ца ња и ду го тра је. Да кле, 
ов де има слич но сти за ко је мо же мо мир но ре ћи да су 
по те жи ни и ран гу обра зо ва ња на стра ни ле ка ра.

И пред мет ра да има слич но сти, ско ро да је иден ти
чан, ка да у пи та њу те жи на и сло же ност по сла. И ле ка
ри и рад ни ци ор га на уну тра шњих по сло ва шти те жи
вот и здра вље чо ве ка. На рав но, на раз ли чи те на чи не, с 
тим што рад ни ци ОУП има ју не што ши ри де ло круг ра
да, њи хов рад се про сти ре и на за шти ту сло бо де кре та
ња, на јав ни ред и мир и на имо ви ну гра ђа на. Да ре
зи ми ра мо и ујед но на гла си мо да је нај бит ни ји обје кат 
за шти те жи вот и здра вље чо ве ка, а ти ме се ис кљу чи
во ба ве ле ка ри. Зна чај за штит ног објек та да је обе леж
је зна ча ју и те жи ни по сла ко јим се су бје кат ба ви, па је, 
с об зи ром на то, по сао ле ка ра те жак и сло жен.

Освр ни мо се на слич но сти у на чи ну оба вља ња по
сла. Уни фор ми са на ли ца ор га на уну тра шњих по сло
ва су увек на ду жно сти. Ако си ту а ци ја то зах те ва, без 
об зи ра да ли су на ду жно сти или не, има ју оба ве зу да 
ин тер ве ни шу. И све је то за цр та но за кон ским про пи
си ма и нор ма тив ним ак ти ма са пра вом на до дат но на
гра ђи ва ње.

Ова ква оба ве за им пе ра тив ним од ред ба ма ни је за ко
ном на мет ну та ле ка ри ма. Али, по сто ји та ква оба ве за 
за цр та на као пра ви ло по на ша ња ле ка ра. То је нор ма 
мо рал ног ка рак те ра, ко ја је, пре ма ми шље њу ле ка ра, 
вред ни ја од за кон ске. 

Упра во, у ста ву 1. чл. 6. Ко дек са про фе си о нал не ети
ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је, за цр та но је као оба ве зно 
пра ви ло по на ша ња ле ка ра да је „ле кар ду жан да у гра
ни ца ма сво јих мо гућ но сти и струч ног зна ња без од
ла га ња пру жи хит ну ле кар ску по моћ.“ И у сле де ћем 

ста ву по ме ну тог чла на Ко дек са са др жа но је иден тич
но пра ви ло, али стро жег ка рак те ра: „ле кар не сме од
би ти да пру жи хит ну ле кар ску по моћ ко ја од го ва ра ње
го вој сруч ној оспо со бље но сти, без об зи ра на то да ли је 
на ду жно сти или ни је и без об зи ра на то да ли је по моћ 
из ри чи то за мо ље на“.

Да кле, као и уни фор ми са на слу жбе на ли ца, та ко су 
и ле ка ри увек мо бил ни без об зи ра да ли су или ни су 
на слу жбе ној ду жно сти, и то увек ка да је угро жен ин те
гри тет љу ди, њи хов жи вот, сло бо да кре та ња, јав ни ред 
и мир или њи хо ва имо ви на, а та ко ђе ка да је у пи та њу 
спа ша ва ње љу ди у слу ча је ви ма угро же но сти њи хо вог 
жи во та или здра вља.

Дво стру ко угро же ни

Уни фор ми са на слу жбе на ли ца као и ле ка ри че сто су 
обје кат на па да. Пр ве угро жа ва ју на сил ни ци и кри ми
нал ци не по сре ном упо тре бом си ле или прет ње. Ле ка
ри, су та ко ђе угро же ни и то дво стру ко. Пр во, угро же ни 
су од оси о ног и на сил ног по на ша ња љу ди бли ских па
ци јен ту. И дру го, угро же ни су су од пред ме та ра да. У пр
вом слу ча ју мо гу се за шти ти ти до бром ор га ни за ци јом 
без бед но сне слу жбе, а у дру гом слу ча ју мно го те же. О 
овом дру гом об ли ку опа сно сти би ће ка сни је ре чи.

Рад ни ци ор га на уну тра шњих по сло ва због то га што 
има ју ста тус слу жбе ног ли ца има ју и по себ ну кри вич
но прав ну за шти ту. Та ко на пад на њих ка да оба вља ју 
слу жбе ну рад њу, пред ста вља кри вич но де ло „спре ча
ва ње слу жбе ног ли ца у вр ше њу слу жбе не ду жно сти“ – 
чл. 322 или крив. де ло „на пад на слу жбе но ли це у вр ше
њу слу жбе не ду жно сти“  чл. 323 Кри вич ног за ко ни ка. 
За што не би та кву кри вич ноправ ну за шти ту до би ли 
и ле ка ри ко ји јед на ко, а у не ким слу ча је ви ма и ви ше 
од по ме ну тих ли ца, тр пе угро же ност свог ин те гри те та? 
Пр ви, ка ко смо већ на пред ре кли, об у че ни су да шти те 
дру ге, али и да се бра не од на па да ча, па су опре мље
ни сред стви ма за те по тре бе. Ле ка ри ни су опре мље ни 
сред стви ма за за шти ту. На рав но, то не би тре ба ло ни 
да има ју. Али, за то би за кон, без ди ле ме, тре ба ло да им 
пру жи по треб ну за шти ту бар иден тич ну оној ко ју пру
жа слу жбе ним ли ци ма.

Оправ да ност та кве за шти те илу стро ва ће мо не ким си
ту а ци ја ма ко је су се де си ле или се мо гу де си ти ле ка ри
ма, а из и ску ју по себ ну за шти ту. Та ко, има при ме ра да 
се на ле ка ре вр ши при ти сак ра ди про пи си ва ња рет ких 
и ску по це них ле ко ва за те ра пи ју бо ле сни ку ко ји ни је 
са та квом те жи ном бо ле сти да се мо ра про пи са ти тај 
лек, или, ка да су ка па ци те ти за вр хун ску или спе ци јал
ну те ра пи ју огра ни че ни, до би ја ју озбиљ не прет ње да ће 
би ти упо тре бље на си ла да би се не ки бо ле сник ми мо 
уста ље ног ре да укљу чио на та кав вид те ра пи је. 

Та кви по ступ ци пре ма ле ка ри ма сва ка ко да гру бо 
угро жа ва ју њи хов ин те гри тет и без бед ност, али ујед но 
угро жа ва ју и њи хов нор ма лан рад на пру жа њу ле кар
ске по мо ћи. Ле ка ри су окре ну ти озбиљ ном и од го вор
ном ра ду и не мо гу да се са ми бра не од та квих на ср
та ја, ни ти су опре мље ни за то. Због то га је ну жно да 
их за кон тре ти ра као слу жбе на ли ца по себ ног сте пе
на угро же но сти и да им пру жи од го ва ра ју ћу кри вич
но прав ну за шти ту. 

Ево у че му се са сто ји дру га угро же ност ле ка ра. На и ме, 
ле кар је угро жен у оба вља њу ре дов них рад них оба ве за. 
Не код свих, али код од ре ђе них ле кар ских ин тер вен ци
ја угро же но је и ле ка ре во здра вље. То је у слу ча је ви ма 
ка да се пру жа ле кар ска по моћ па ци јен ту бо ле сном од 
за ра зне бо ле сти. Та квог бо ле сни ка тре ба ди јаг но сти
ко ва ти, а тек по сле ви ше пре гле да и оба вље них ана
ли за мо же се до ћи до пра ве ди јаг но зе. У том ин тер ва
лу пре ти ве ли ка опа сност за ле ка ра да се и он за ра зи. 

9 <



10 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2012 АВГУСТ 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 11

Ту опа сност ни је мо гу ће увек от кло ни ти, јер је ле кар 
ду жан да, без об зи ра на ка рак тер бо ле сти и без об зи ра 
на опа сност по ње га, пру жи ле кар ску по моћ. За ра зна 
бо лест мо же би ти ба нал на, али и из у зет но те шка. Не
кад не из ле чи ва, а не кад и смр то но сна.

Бо љи дру штве ни ста тус

Ле ка ру не ће би ти при хва ће но ни јед но из ви ње ње за 
не пру жа ње по мо ћи та квим бо ле сни ци ма. Ме ди цин ска 
на у ка не мо же увек да их за шти ти, иако има из гра ђе не 
ме то де за шти те од за ра зе. Али, ме то де за шти те има за 
от кри ве не и про у че не, али не и за нео т кри ве не за ра
зне бо ле сти. Те бо ле сти се све че шће ја вља ју, мно го је 
ви ру сних обо ље ња, а от кри ва ње, на уч но про у ча ва ње и 
про на ла же ње ле ка  спо ро. Ле ка ри у кон так ту са та квим 
па ци јен ти ма не по сред но су угро же ни. Они се не мо гу 
бо ри ти по пут уни фор ми са них слу жбе них ли ца упо тре
бом рас по ло жи вих сред ста ва све до оруж ја. 

Би ло је слу ча је ва, исти на из у зет но, да ле кар из стра
ха за свој жи вот по су ста не од пру жа ња ле кар ске по
мо ћи па ци јен ту ин фи ци ра ном те шком за ра зном бо
ле шћу. То га је би ло ка да се по пр ви пут по ја ви ла си да. 
Вла дао је оп шти страх и па ни ка, што увек би ва ка да се 
по ја ви не по зна та те шка за ра зна бо лест. Ус кра ћи ва њем 
ле кар ске по мо ћи у та квим слу ча је ви ма, ле кар се из ла
же опа сно сти да тр пи од ре ђе не по сле ди це, да бу де ди
сци плин ски го њен, јер ти ме кр ши пра ви ла по на ша ња 
за цр та на у Ко дек су про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко

мо ре Ср би је, упра во ци ти ра не од ред бе чл. 6. Ко дек са и 
пре ти му из ри ца ње дисцплин ске ме ре за бра не ра да за 
од ре ђе но вре ме. Ин те ре сант но, све је то ин сти ту ци о на
ли зо ва но са мо ор га ни зо ва ном све шћу ле ка ра у окви ру 
њи хо ве Ко мо ре. Пра ви ла по на ша ња су стро га, као и ди
сци плин ске ме ре за њи хо во кр ше ње, а за уз врат, за по
што ва ње тих пра ви ла ни су пред ви ђе не ни ка кве при ви
ле ги је, ни ма те ри јал не, ни мо рал не или дру ге на гра де 
по пут оних ко је има ју слу жбе на ли ца. 

На кра ју, уме сто за кључ ка да ће мо пред ло ге. Пред ла
же мо да над ле жни ор га ни нор ма тив ним ак ти ма, ка ко 
за кон ским (За кон о ле кар ству), та ко и под за кон ским, 
да ју пу ну за шти ту лич но сти ле ка ра у оба вља њу ре дов
них рад них оба ве за. Та за шти та тре ба да бу де иден тич
на оној ко ју има ју слу жбе на ли ца. Ко је ће се име да ти 
тој за шти ти ни је бит но. Бит но је да она има ка рак тер 
и са др жај ко ји ће омо гу ћи ти нор ма лан рад ле ка ра и 
њи хо ву без бед ност. На рав но, за шти та мо ра би ти при
ла го ђе на ка рак те ру по сла ко ји оба вља ју ле ка ри. Дру
гим ре чи ма, пред ла же мо да се нор ма тив ним ак ти ма 
за кон ског ран га при зна од го ва ра ју ћи рад ни и дру штве
ни ста тус ле ка ра, ко ји ће ујед но пра ти ти ма те ри јал ни 
по ло жај угра ђен у осно ве за на гра ђи ва ње, осло њен на 
на пред на ве де не усло ве и еле мен те ко ји ка рак те ри шу 
те жи ну, сло же ност и од го вор ност ле кар ског по сла. 

Да ва њем од ре ђе них бе не фи ци ја ста ту сног и ма те ри
јал ног ка рак те ра би ће ство ре ни усло ви да ле ка ри по
но во до стиг ну за слу же ни рад ни, дру штве ни и мо рал
ни углед. //

Угрожени: у питању не само безбедност и интегритет лекара, него и њихов рад
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К
ли нич ки цен тар Кра гу је вац, 
је дан од че ти ри кли нич ка 
цен тра у Ср би ји, оства ру је 
од лич не ре зул та те у збри

ња ва њу нај ра зли чи тјих па то ло ги
ја, а с дру ге стра не, „др жи ко рак“ у 
пра ће њу на у ке и свет ских трен до ва 
у ме ди ци ни. По след њих го ди на у 
тој уста но ви нај ви шег, тер ци јар ног 
ни воа здрав стве не за шти те, зна чај
но су по бољ ша ни усло ви за ди јаг
но сти ку и ле че ње па ци је на та. Шта 
је до са да ура ђе но, а шта тек пред
сто ји, ка ко се ова уста но ва „бо ри“ са 
про бле мом не до стат ка ка дра и ко ји 
су при о ри те ти у на ред ном пе ри о ду 
– не ка су од пи та ња на ко ја смо од
го во ре по тра жи ли од „пр вог чо ве ка“ 
КЦ Кра гу је вац, ди рек то ра проф. др 
Сло бо да на Об ра до ви ћа.

По чему је Клинички 
центар Крагујевац данас 
препознатљив и које су његове 
специфичности?

Наш Цен тар за ну кле ар ну ме ди
ци ну, ко ји је не дав но и зва нич но до
био до зво лу за ле че ње не у ро ен до
кри них ту мо ра, је ди ни је у Ср би ји 
и ши рем ре ги о ну за ле че ње па ци
је на та ко ји ма је по треб на та ква те
ра пи ја. На те ри то ри ји не ка да шње 
Ју го сла ви је, не у ро ен до кри ни ту
мо ри ле че се још са мо у Сло ве ни
ји. Осим то га, по ме нуо бих Цен тар 
за нео на то ло ги ју Кли ни ке за пе ди
ја три ју је дан од три у Ср би ји ко ји 
збри ња ва угро же ну но во ро ђен чад 
из 11 по ро ди ли шта ме ђу ре ги о на, од 
Ко сов ске Ми тро ви це, Но вог Па за
ра, Ту ти на, пре ко Кра ље ва, Чач ка, 
Ужи ца, Ја го ди не, до Аран ђе лов ца. 

На тој те ри то ри ји, го ди шње се оба ви 
око 10.000 по ро ђа ја, а ви со ко струч но 
осо бље на шег Цен тра за нео на то ло
ги ју збри не око 400 но во ро ђен ча ди, 
од ко јих је 70 од сто ма лих па ци је на
та из дру гих по ро ди ли шта. 

Ле ка ри Кли нич ког цен тра Кра
гу је вац, успе шни су и у оба вља њу 
ан гио про це ду ра. У обла сти ин тер
вент не не у ро ра ди о ло ги је, ми ни
мал но ин ва зив ним ме то да ма ле че 
се ане у ри зме и АВ мал фор ма ци је 
на мо згу. У ин тер вент ној кар ди о ло
ги ји, ле чи се акут ни ин фаркт ми о
кар да, оба вља ко ро но ро гра фи ја, а 

има мо и Цен тар за уград њу пејс
меј ке ра и кар ди о вер тер де фи бри
ла то ра. На ве де ним ме то да ма ди
јаг но сти ко ва ња и ле че ња обо ље ња 
крв них су до ва гла ве и ср ца, успе
шно се спа ша ва ју жи во ти па ци је
на та.

Пре доласка на функцију 
директора, пре две и по 
године, били сте начелник 
Педијатријске клинике. Чиме 
сте данас задовољни, а шта 
сматрате да би требало 
побољшати?

ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДР СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ, 
ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

АКРЕДИТАЦИЈА ЈЕ 
НАША „ЛИЧНА КАРТА“ 
// КЦ КРАГУЈЕВАЦ ПРВА ЈЕ ЗВАНИЧНО АКРЕДИТОВАНА УСТАНОВА 
ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА У СРБИЈИ // У ПОРАСТУ БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА КОЈИМА 
ЈЕ ПОТРЕБНА ВИСОКОСПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
// КРАГУЈЕВАЦ НЕМА ГРАДСКУ БОЛНИЦУ У КОЈОЈ БИ СЕ ОБАВЉАО 
СЕКУНДАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ //

Прети нам опасност да неке хируршке гране остану 
без стручњака: проф. др Слободан Обрадовић
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При ли ком до ла ска на ру ко во де
ће ме сто КЦ Кра гу је вац, као ле ка ру 
пе ди ја тру је дан од глав них ци ље
ва био ми је да учи ни мо што ви ше 
на уна пре ђе њу ква ли те та пру жа
ња спе ци ја ли стич ких здрав стве них 
услу га нај мла ђим. У про те клом пе
ри о ду, Кли ни ка за пе ди ја три ју до
би ла је са вре ме не апа ра те: ви део 
аси сти ра ни га стро скоп и апа рат за 
јон то фо ре зу – за ди јаг но сти ко ва ње 
и ис пи ти ва ње обо ље ња ци стич не 
фи бро зе. Та два уре ђа ја на ба вље
на су фи нан сиј ским сред стви ма 
усме ре ним на наш до на тор ски ра
чун, за хва љу ју ћи Про то ко лу о са
рад њи са Основ ним јав ним ту жи
ла штвом.

Са вре ме ни ла сер ски апа рат за 
ле че ње бо ле сти мре жња че код но
во ро ђен ча ди ко ја се ле че на на шој 
Кли ни ци за пе ди ја три ју, на ба вљен 
је сред стви ма Ми ни стар ства здра
вља, а из у зет ном са рад њом са Фон
дом Б92, кроз њи хо ву на ци о нал ну 
ак ци ју „Бит ка за бе бе“, за но ви ли 
смо ин ку ба то ре. До на ци јом 12 но
вих, са вре ме них ин ку ба то ра за 
на шу уста но ву, за ме ни ли смо не
по у зда не апа ра те, ста ре и по 40 го
ди на.

Та ко ђе, до кра ја 2012. го ди не оче
ку је мо исе ље ње Школ ског дис пан
зе ра из при зе мља Кли ни ке за пе ди

ја три ју, чи ме ће мо до би ти неп хо дан 
про стор за ефи ка сно функ ци о ни
са ње тре нут но пре тр па них спе ци
ја ли стич ких ам бу лан ти.

У про те клом пе ри о ду за Цен тар 
за но во ро ђен чад на ба вље на су три 
но ва ин ку ба то ра и је дан ул тра звуч
ни апа рат, ко ји се ко ри сти за оба
вља ње скри нинг про це ду ре кон
тро ле цен трал ног нер вног си сте ма 
код но во ро ђе них бе ба, по че му смо 
пр ви у Ср би ји. Око 30 од сто по ро
ђа ја у кра гу је вач ком по ро ди ли шту 

су ком пли ко ва ни, па то ло шки по
ро ђа ји, ко је ни су у ста њу да оба ве 
по ро ди ли шта из ре ги о на, а та квим 
бе ба ма по треб на је пре ци зни ја пре
вен тив на ди јаг но сти ка у пр вим да
ни ма ро ђе ња. За хва љу ју ћи но вом 
ул тра звуч ном апа ра ту, уво ди мо и 
ре дов не пре гле де ку ко ва но во ро
ђен ча ди и, уз већ уста ље не пре гле
де нео на то ло га, сва ка бе ба, по из ла
ску из по ро ди ли шта, има ће ура ђе не 
пр ве пре вен тив не ди јаг но стич ке 
ана ли зе.

Кликнички центар Крагујевац

ПРИ О РИ ТЕ ТИ
– Раз вој тран сплан та ци је ор га на као по себ не обла сти;
–  Раз вој ла па ра скоп ске хи рур ги је, за ко ју је би тан пред у слов за по шља ва ње но-

вих ле ка ра;
–  Раз вој кар ди о хи рур ги је - че ти ри мла да хи рур га КЦ Кра гу је вац упу ће но је на 

спе ци ја ли за ци ју у Бе о град;
–  IVF- ван те ле сна оплод ња – кра гу је вач ки КЦ је ди ни је кли нич ки цен тар у Ср би-

ји ко ји не ра ди ван те ле сну оплод њу. Иако има ју до зво лу Ми ни стар ства здра-
вља за оба вља ње те про це ду ре, још им ни су до би ли сред ства за опре му и адап-
та ци ју про сто ра; 

–  Умре жа ва ње свих ор га ни за ци о них је ди ни ца у је дин ствен елек трон ски си стем, 
чи ме би се зна чај но по ве ћа ла ефи ка сност ра да, си гур ност и трај ност по да та-
ка и уште да фи нан сиј ских сред ста ва.

14 >



14 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2012

Ни смо за бо ра ви ли ни мај ке. Из
у зет ним за ла га њем на ших ле ка ра 
у обез бе ђи ва њу до на ци ја, на ше по
ро ди ли ште обез бе ди ло је ве ћи ком
фор за по ро ди ље, ин ста ла ци јом 
со фи сти ци ра ног си сте ма за ко му
ни ка ци ју мај ке са ле кар ским ти
мом, а на бав ком ЛЦД те ле ви зо ра за 
све по ро диљ ске со бе, по ред ка блов
ске те ле ви зи је ко ја им је на рас по
ла га њу, по ро ди ља ма се у ре дов ним 
ин тер ва ли ма еми ту је еду ка тив ни 
ви део про грам, ко ји су при пе ми
ле на ше еки пе ле ка ра, пе ди ја триј
ских се ста ра и ба би ца, чи ја је свр ха 
да при пре ми по ро ди ље на пе ри од 
по из ла ску из по ро ди ли шта. За хва
љу ју ћи сред стви ма Ми ни стар ства 
здра вља, на кон ско ро 40 го ди на, за 
по ро ди ли ште су на ба вље на че ти ри 
но ва по ро ђај на сто ла, је дан опе ра
ци о ни сто и три сто ли це за пре глед 
по ро ди ља. 

Сред стви ма Ми ни стар ства здра
вља за вр ше на је и но ва ан гио са ла 
за не у ро про це ду ре, чи ме је рас те
ре ћен рад еки па не у ро ра ди о ло га и 
ин тер вент них кар ди о ло га. У при
пре ми је но ва ан гио са ла за ин тер
вент ну кар ди о ло ги ју. Зна чај на ин
ве сти ци ја у по след ње вре ме би ла 
је и ре но ви ра ње ста ре згра де Кли
ни ке за пси хи ја три ју. Пра те ћи по
тре бе, ка ко па ци је на та, по се ти ла
ца, та ко и за по сле них, у са рад њи са 
Сту дент ским цен тром Кра гу је вац, 
отво ре ни су ре сто ран и про дав ни
ца, а са ЈП ПТТ Ср би ја, у хо лу згра
де Хи рур шког бло ка, отво ри ли смо 
шал тер По ште, где ко ри сни ци мо гу 
до би ти све по штан ске услу ге, а на 
соп стве ни зах тев оства ри ти и сла
ње ди јаг но стич ких ре зул та та са би
ло ко јег оде ље ња Кли нич ког цен тра 
Кра гу је вац на тра же ну адре су.

Адаптирали сте Централну 
лабораторију, која је данас 
најсавременија у Србији. 
Шта је тиме постигнуто? 

Ком плет но фи нан си ра ње про јек
та ре кон струк ци је Цен трал не ла бо
ра то ри је и на бав ке опре ме, вред
но сти од око 50 ми ли о на ди на ра, 
омо гу ће но је ис кљу чи во из до на
тор ских сред ста ва. Про стор од око 
400 ква драт них ме та ра ко ји је сво
је вре ме но био пла ни ран за га ра жу, 
по том је био им про ви зо ва на ла бо
ра то ри ја, да нас је веома са вре мен, 
функ ци о на лан про стор са пот пу но 
одво је ним обла сти ма за па ци јен
те, пру ку пља ње узо ра ка и осе тљи ве 
апа ра те на ко ји ма се оба вља ју ана
ли зе. Ле ка ри са да тра же не ре зул та
те за па ци јен те до би ја ју знат но бр
же уз мно го ма њи ри зик да се, због 
не у слов них про сто ри ја у ко ји ма је 
ра ни је функ ци о ни са ла Цен трал на 

ла бо ра то ри ја и че стог ква ре ња апа
ра та због не по сто ја ња кли ма ти за
ци је, тра же по но вље ни ре зул та ти за 
пра во ва ља ну ди јаг но зу. 

За вр шет ком адап та ци је, у Цен
трал ној ла бо ра то ри ји на ше здрав
стве не уста но ве, ство ре ни су вр
хун ски усло ви за ква ли те тан и 
не сме тан рад ме ди цин ског ти ма 
са ви ше од 50 за по сле них и функ
ци о ни са ње пре ци зних ла бо ра то
риј ских ма ши на и апа ра та.

Из го ди не у го ди ну, пра те ћи по
раст бро ја па ци је на та у Кли нич ком 
цен тру Кра гу је вац, у Цен трал ној ла
бо ра то ри ји на ше здрав стве не уста
но ве, ра сте и број из вр ше них би о
хе миј ских, хе ма то ло шких и дру гих 
ла бо ра то риј ских ана ли за. Са мо у 
про те клој го ди ни, оба вље но је пре
ко ми ли он и 820 хи ља да раз ли чи
тих ана ли за, што је за пе ти ну ви
ше у од но су на прет ход ну го ди ну. 
Не дав но је у Цен трал ној ла бо ра то

ри ји за вр ше на ин ста ла ци ја по себ
ног ин фор ма ци о ног си сте ма, ко ји 
ће по ве зи ва њем са оста лим ор га ни
за ци о ним је ди ни ца ма КЦ Кра гу је
вац, омо гу ћи ти ефи ка сни ји про цес 
ана ли зе и при ступ ла бо ра то риј ским 
ре зул та ти ма елек трон ским пу тем, 
а сва ки узо рак ко ји бу де по слат на 
ана ли зу у ла бо ра то ри ју, би ће обе ле
жен бар ко дом. На тај на чин, би ће 
обез бе ђе но елек трон ско скла ди ште
ње по да та ка о па ци јен ту, уз по што
ва ње пра ва па ци јен та на за шти ту 
лич них по да та ка.

Познато је да имате блиску 
сарадњу са Медицинским 
факултетом у Крагујевцу. 
Колико је тренутно 
истраживања у које су 
укључени Ваши лекари?

Успе шна са рад ња Фа кул те та ме
ди цин ских на у ка и Кли нич ког цен

Нова ангио сала за неуролошке процедуре
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тра Кра гу је вац мно го пу та је у по
след ње две го ди не кон кре ти зо ва на 
у ци љу по бољ ша ња усло ва и стан
дар да на ста ве бу ду ћих ге не ра ци ја 
ле ка ра, ка ко сту де на та ме ди ци не, 
та ко и пост ди пло ма ца фа кул те та. 

Пре ма по след њим по да ци ма, 140 
за по сле них у на шој здрав стве ној 
уста но ви су са рад ни ци у на став ном 
про це су обра зо ва ња бу ду ћих ге не
ра ци ја ле ка ра Фа кул те та ме ди цин
ских на у ка у Кра гу јев цу.

Са рад ња Кли нич ког цен тра Кра
гу је вац и Фа кул те та ме ди цин ских 
на у ка усме ре на је ка то ме да сту
ден ти ко ји за вр ше ме ди ци ну бу
ду што бо ље еду ко ва ни и да се код 
њих по диг не мо ти ва ци ја на ви ши 
ни во кроз функ ци о на лан и упо тре
бљив на чин обра зо ва ња, што ће као 
крај њи ре зул тат има ти бо ље ле че
ње па ци је на та. До бро бит успе шне 
са рад ње две уста но ве је сте и ре
зул тат уго во ра пот пи са ног сре ди
ном 2011, ко јим је пред ви ђе но да се 
нај бо љи сту ден ти Фа кул те та за ме
ди цин ске на у ке сти му ли шту у на
уч ном и у кли нич ком раз во ју ка
ри је ре. На тај на чин, сту ден ти на 
пост ди плом ским сту ди ја ма, уче
ству ју у на уч ним про јек ти ма на 
Фа кул те ту, исто вре ме но оба вља ју
ћи струч ну прак су у на шој здрав
стве ној уста но ви. У овом мо мен ту, 
26 по сти пло ма ца Фа кул те та за ме
ди цин ске на у ке, ан га жо ва но је на 
на уч ним про јек ти ма ко ји се спро
во де у Кли нич ком цен тру Кра гу
је вац. Из у зет но је про дук тив на и 
до са да шња по слов нотех нич ка са
рад ња на ше две уста но ве. Сред стви
ма Фа кул те та ме ди цин ских на у ка, 
адап ти ра на је и опре мље на са ла 
за пре да ва ње на осмом спра ту Хи
рур шког бло ка, ре но ви ра на два ин
тер на та за сту ден те: је дан на по ро
ди ли шту и дру ги за хи рур ги ју. На 
Кли ни ци за пе ди ја три ју ре кон стру
и сан је и про стор за пре да ва ња и 
ис пи те.

Који су тренутно највећи 
проблеми са којима се 
суочавате?

Ге не рал но, све те шко ће и про бле
ми са ко ји ма се су о ча ва мо, про ис
ти чу из не до стат ка фи нан сиј ских 
сред ста ва што је, прет по ста вљам, 
за јед нич ки про блем свим здрав
стве ним уста но ва ма. У Кли нич ком 
цен тру Кра гу је вац, ве ли ки про блем 
пред ста вља ју до тра ја ле елек тро и 
во до вод не ин ста ла ци је и би ла би 
по треб на зна чај на ула га ња у њи
хо ву ре кон струк ци ју. Укљу чи ли смо 
се још 2011. го ди не у про је кат уна
пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти у 
јав ним згра да ма и са да оче ку је мо 
од го вор над ле жног ми ни стар ства. 

Собе са видеонадзором за пацијенте са неуроендокриним туморима 

ПРО ФЕ СОР ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈЕ

Про фе сор др Сло бо дан Об ра до вић 
ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1982. 
го ди не. Пост ди плом ске сту ди је из не-
у ро ло ги је упи сао је на истом фа кул те-
ту, где је ма ги стри рао 1991, а док то ри-
рао 1994 го ди не.

Од 1991, по по ло же ном спе ци ја ли-
стич ком ис пи ту, ра ди на Пе ди ја триј-
ској кли ни ци у Кра гу јев цу. Од 1992. је 
ра дио као аси стент на пред ме ту пе-
ди ја три ја на Ме ди цин ском фа кул те-
ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, за до-
цен та је иза бран 1995, за ван ред ног 

про фе со ра 1999, а од 2004. је ре до ван 
про фе сор. У пе ри о ду од 2001. до 2004. 
оба вљао је ду жност на чел ни ка Пе ди-
ја триј ске кли ни ке.

Пр ви у Ср би ји по чео је да при ме њу-
је ул тра звук у де тек ци ји нео на тал них 
кон вул зи ја и па рок си змал них по ре ме-
ћа ја у ра ном деч јем уз ра сту. О тој не-
ин ва зив ној ме то ди ди јаг но сти ке, ко-
ја је обе ле жи ла ње гов про фе си о нал ни 
рад, го во рио је и на свим зна чај ни јим 
ску по ви ма не у ро пе ди ја та ра, а аутор је 
и ко а у тор ве ли ког бро ја струч них при-
руч ни ка и уџ бе ни ка.
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Ре а ли за ци јом тог про јек та, осва
ри ва ли би смо зна чај не уште де у 
по тро шњи енер ге на та, а ре ши ли 
би смо и кру пан про блем кли ма ти
за ци је на ше здрав стве не уста но ве. 
У обла сти уште де енер ги је, у про це
су смо тех нич ке при пре ме и пот пи
си ва ња уго во ра за ин ста ла ци ју со
лар ног ко лек то ра. 

Про бле ме има мо и са ста рим и 
до тра ја лим апа ра ти ма, за чи ју по
прав ку и сер ви си ра ње се ре дов
но из два ја ју зна чај не су ме нов ца. 
Апа рат ко ји не ра ди, не пред ста вља 
са мо тро шак, већ че сто и гу би так 
дра го це ног вре ме на за ле че ње или 
ди јаг но сти ку па ци је на та.

Али, недостатак 
специјалистичког кадра је, 
рекло би се, „горући“ проблем?

У не ко ли ко на вра та ис ти ца ли смо 
про блем не до стат ка ме ди цин ског 
осо бља у Кли нич ком цен тру Кра гу
је вац. Ка да су ле ка ри спе ци ја ли сти 
у пи та њу, за њи хо во уса вр ша ва ње 
су по треб не го ди не уче ња и прак
се у здрав стве ној и обра зов ној уста
но ви, а си ту а ци ју до дат но оте жа ва 
и не по вољ на ста ро сна струк ту ра 
на ших струч ња ка. С об зи ром на то 

пре ти нам опа сност да не ке хи рур
шке гра не за не ко ли ко го ди на оста
ну без струч ња ка. У овом тре нут ку, 
за за на вља ње ле кар ског ка дра, би
ло би по треб но да при ми мо у рад
ни од нос 83 ле ка ра, а ако се узме у 
об зир да ће у на ред них пет го ди на у 
пен зи ју оти ћи ско ро 50 на ших спе
ци ја ли ста, тај број је и ве ћи. Ми ни
стар ству здра вља смо сво је вре ме но 
упу ти ли зах тев за при јем 83 ле ка
ра и 250 ме ди цин ских тех ни ча ра, 
а одо бре но нам је за по шља ва ње 10 
ле ка ра, јед ног би о ло га и 10 ме ди
цин ских тех ни ча ра.

Велику пажњу посвећујете 
стручном усавршавању 
запослених. Да ли је то један 
вид улагања у будућност 
Клиничког центра? 

Осим ви со ко спе ци ја ли зо ва не, 
по ли кли нич ке и бол нич ке здрав
стве не де лат но сти, Кли нич ки цен
тар Кра гу је вац оба вља и обра зов
ну де лат ност, као на став на ба за 
Фа кул те та ме ди цин ских на у ка у 
Кра гу јев цу. Про сеч но, са мо у јед
ном се ме стру школ ске го ди не, око 
650 сту де на та Фа кул те та ме ди
цин ских на у ка оба ви раз не ви до

ве прак тич не на ста ве у Кли нич ком 
цен тру Кра гу је вац.

У на шој здрав стве ној уста но ви, 
спро во ди се и еду ка ци ја ле ка ра на 
спе ци ја ли за ци ји и пер ма нент но 
обра зо ва ње здрав стве них рад ни ка 
и здрав стве них са рад ни ка кроз кон
ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју. 
Је дан од основ них за да та ка ме ди
цин ске стру ке је сте да бу де кон
стант но у то ку са са вре ме ним тен
ден ци ја ма у ди јаг но сти ци и ле че њу 
па ци је на та и да ис тра ја ва у по ди за
њу ква ли те та здрав стве не за шти те 
при ме ном но вих про це ду ра. С об
зи ром на то да је те шко свим ле ка
ри ма, тех ни ча ри ма и здрав стве ним 
са рад ни ци ма обез бе ди ти од ла зак 
на струч на уса вр ша ва ња, ак тив
ни смо у про гра ми ма кон ти ну и ра
не ме ди цин ске еду ка ци је, кроз ко
је на ши за по сле ни има ју при ли ку 
да при ме не ис ку ства ква ли тет них 
пре да ва ча.

Шта очекујете да ће 
променити акредитација, чије 
увођење није било једноставно? 

Оно на шта смо по себ но по но
сни је сте чи ње ни ца да је Кли нич
ки цен тар Кра гу је вац пр ва уста но

Клиника за педијатрију
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ва тер ци јар ног ни воа здрав стве не 
за шти те у Ср би ји, ко ја је кра јем 
2011. го ди не зва нич но акре ди то
ва на од стра не Аген ци је за акре
ди та ци ју здрав стве них уста но ва 
Ср би је, на пе ри од од три го ди не. 
Ком плек сан про цес, ко ји је тра
јао око го ди ну да на, успе шно је за
вр шен, за хва љу ју ћи из у зет ном за
ла га њу ве ли ког бро ја за по сле них, 
а кљу чан до при нос је дао наш ле
кар, проф. др Сло бо дан Јан ко вић, 
као ко ор ди на тор про це са акре ди
та ци је у КЦ Кра гу је вац. 

Под се ћам, акре ди та ци ја је по
сту пак оце њи ва ња ква ли те та ра
да здрав стве не уста но ве, на осно ву 

при ме не оп ти мал ног ни воа утвр
ђе них стан дар да ра да у од ре ђе ној 
обла сти здрав стве не за шти те, од
но сно гра ни ме ди ци не. Основ на 
ко рист ко ју до би ја ју здрав стве не 
уста но ве је сте уна пре ђе ње ефи ка
сно сти и ефек тив но сти ра да, по
ве ћа ње без бед но сти па ци је на та и 
раз вој ме ха ни зма за ре ша ва ње мо
гу ћих про бле ма. 

Ме ђу тим, мо рам ис та ћи да је 
у це лом про це су при мет но од су
ство ре ак ци је над ле жних ин сти
ту ци ја и на та кав на чин, гу би се 
мо ти ва ци ја за по сле них да по шту
ју акре ди та ци јом про пи са не усло
ве. Са мим тим, ре ви зи ја, од но сно 

сле де ћа кон тро ла ти ма из Аген
ци је за акре ди та ци ју мо же на и ћи 
на ло ши је ре зул та те. Сти че се ути
сак да над ле жне уста но ве у си сте
му здрав ства ни су за ин те ре со ва не 
за по ди за ње ни воа ква ли те та ра да 
у здрав ству, ни ти усло ва за ле че ње 
па ци је на та.

Шта недостаје да би 
и КЦ Крагујевац постао центар 
за трансплантацију?

Про грам тран сплан та ци је у Ср би
ји је, на жа лост, још увек „у по во ју“, 
та ко да је у пр вом ре ду по треб но на 
др жав ном ни воу обез бе ди ти пред
у сло ве за раз вој те вр ло зна чај не 
гра не ме ди ци не, уз по ди за ње све
сти ме ђу ста нов ни штвом о зна ча ју 
за ве шта ња ор га на. 

Нео п ход на је чвр ста ор га ни за ци
ја на ни воу Ми ни стар ства здра вља, 
ко ја је за са да пот пу но из о ста ла, са 
ја сном по де лом за ду же ња и фор
ми ра њем струч них ти мо ва. Нео п
ход на је и на бав ка опре ме за утвр
ђи ва ње мо жда не смр ти и кон тро лу 
тран сплан ти ра них па ци је на та, као 
и цен тра ли зо ва на еду ка ци ја ка дра 
ко ју би ини ци ра ло Ми ни стар ство 
здра вља.

Интезивна нега Клинике за инфективне болести

КРОЗ ПРИ ЗМУ БРОЈ КИ
– КЦ Кра гу је вац има 2.160 за по сле них, од ко јих је 441 ле кар
– Број по сте ља је 1.183 и још до дат них 137 по сте ља у днев ној бол ни ци 
–  То ком 2011. укуп но је оба вље но око 400.000 раз ли чи тих спе ци ја ли стич ких пре-

гле да
– Ура ђе но је око 15.000 опе ра ци ја
–  У ла бо ра то ри ја ма ана ли зи ра но је укуп но око два ми ли о на узо ра ка и ура ђе но 

око 217.000 ра ди о ло шких ди јаг но стич ких ана ли за
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Брига о здрављу два милиона грађана: улаз у КЦ Крагујевац

Споменик проф. др Михаилу Илићу
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Када ће бити завршена 
реконструкција Клиничког 
центра из средстава Европске 
инвестиционе банке? Шта ће 
тиме добити ваши запослени, 
а шта грађани?

Ге не рал но, про јек том ре кон струк
ци је КЦ Кра гу је вац тре ба ло би да 
бу ду фор ми ра не три мо ду лар не 
це ли не, ко је се ме ђу соб но до пу њу
ју. У но вом про сто ру, фи зич ки би би
ле по ве за не кар ди о ло ги ја и кар ди
о хи рур ги ја, за тим пул мо ло ги ја са 
груд ном хи рур ги јом и не у ро ло ги ја 
са не у ро хи рур ги јом, што ће до при
не ти ква ли те те ни јем и ефи ка сни
јем ле че њу па ци је на та, јер су у овом 
мо мен ту та оде ље ња прак тич но „ра
штр ка на“. У при зе мљу но ве згра де 
био би сме штен но ви Ур гент ни цен
тар, а пла ни ран је и за вр ше так згра
де тех нич коеко ном ског бло ка. 

Још ни смо до би ли глав ни про
је кат, ка ко би смо ушли у по сту пак 
при ба вља ња гра ђе вин ске до зво
ле. Кли нич ки цен тар Кра гу је вац је 
оба вио све при прем не рад ње и кон
сул та ци је у струч ном по гле ду, ко је 
су од нас зах те ва не. Ка да ће по че
ти ре кон струк ци ја на ше здрав стве
не уста но ве, ис кљу чи во за ви си од 
Ми ни стар ства здра вља, од но сно од 
струч не слу жбе ко ја се ти ме ба ви.

Иако спадате у здравствене 
установе највишег нивоа, 
„покривате“ и секундарни ниво 
здравствене заштите. Зашто? 
Може ли се то променити?

Кли нич ки цен тар Кра гу је вац спе
ци фи чан је по то ме што је је дин
ствен и бол нич ки и ур гент ни цен
тар за град Кра гу је вац. За раз ли ку 
од гра до ва из ре ги о на ко ји по кри ва
мо, Кра гу је вац не ма град ску бол ни
цу, у ко јој би се оба вљао се кун дар
ни ни во здрав стве не за шти те, та ко 
да је на ша уста но ва у си ту а ци ји 
да по ред ви со ко спе ци ја ли стич ких 
здрав стве них услу га, Кра гу јев ча ни
ма пру жа и услу ге град ске бол ни це. 
То зна чај но оп те ре ћу је на ше по сло
ва ње, по себ но има ју ћи у ви ду чи
ње ни цу да из го ди не у го ди ну, све 
ви ше ра сте број па ци је на та из дру
гих гра до ва и ре ги о на ко ји гра ви ти
ра ју Кли нич ком цен тру Кра гу је вац, 
ко ји ма је по треб на ви со ко спе ци ја
ли стич ка здрав стве на услу га. У тој 
си ту а ци ји, су жен је про стор за бр
жи раз вој тер ци јар них гра на ме ди
ци не у на шој уста но ви. 

Ре ше ње би би ло отва ра ње град
ске бол ни це. У том сми слу по сто
је пла но ви да се у на ред них пар 
го ди на ре а ли зу је про је кат ре но
ви ра ња и по чет ка функ ци о ни са

ња Вој не бол ни це у Кра гу јев цу, са 
око 120 бол нич ких по сте ља за хи
рур шке и ин тер ни стич ке гра не ме
ди ци не, у ко јој би, за хва љу ју ћи ре
фор ми Вој ног здрав стве ног фон да, 
по ред осам хи ља да вој них оси гу ра
ни ка из гра да, здрав стве ну услу гу 
мо гли до би ти и оста ли гра ђа ни 
Кра гу јев ца. На тај на чин, Кли нич
ки цен тар Кра гу је вац био би рас
те ре ћен, а сте кли би се усло ви да, 
из ме ђу оста лог, од ре ђе не ди ја га
но стич ке и те ра пиј ске про це ду ре 
мо гу би ти оба вља не у Вој ној бол
ни ци, као и да хро нич ни па ци јен
ти, али и они са те шким обо ље њи
ма у тер ми нал ној фа зи, мо гу би ти 
ту хо спи та ли зо ва ни. 

 Ја сми на То ма ше вић

Служба за лабораторијску дијагностику

ИС ПРАВ КА: У бро ју 11. Гла-
сни ка ЛКС, за пе ри од де цем бар 
2011.– фе бру ар 2012. го ди не, на 
стра ни 31, јед на од фо то гра фи ја 
уста но ва за пад не и цен трал не Ср-
би је, на ко јој је при ка зан Кли нич-
ки цен тар Кра гу је вац гре шком је 
пот пи са на као Здрав стве ни цен-
тар Кра гу је вац. Из ви ња ва мо се 
за по сле ни ма у Кли нич ком цен-
тру Кра гу је вац и чи та о ци ма.
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У 
скла ду са ви ше го ди шњим 
до брим и ква ли тет ним од
но си ма са Ле кар ском ко
мо ром Не мач ке, а по сле 

обра ћа ња за по моћ око број них пи
та ња прак тич не при ро де и за кон
ске ле ги сла ти ве, као и ак тив но сти 
ко је би и на ша Ко мо ра тре ба ла да 

ре гу ли ше, на љу ба зан по зив Од се
ка за од но се са ино стра ним ко мо
ра ма, де ле га ци ја из Ср би је је 4. ју
ла до пу то ва ла у Бер лин. Дво днев ни 
се ми нар и по се та јед ној од три нај
ве ће бол ни це у Евро пи би ли су пот
пу но у ор га ни за ци ји до ма ћи на, док 
је пут и бо ра вак омо гу ћи ла Про

кре дит бан ка, ко ја је наш по слов
ни парт нер и спон зор кон фе рен ци
ја ко је се одр жа ва ју у Бе о гра ду.

Пр вог рад ног да на љу ба зни до
ма ћи ни по ве ли су нас у оби ла зак 
ве ле леп не згра де, свог де парт мен
та ко ји се са сто ји од се дам функ ци
о нал них и све тлих кан це ла ри ја и 

ДЕЛЕГАЦИЈА ЛКС У ПОСЕТИ НЕМАЧКОЈ ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ 
НЕМАЧКО ЗДРАВСТВО
// ДВОДНЕВНИ СТУДИЈСКИ БОРАВАК У БЕРЛИНУ БИО ЈЕ ПРИЛИКА ЗА ДРАГОЦЕНУ 
РАЗМЕНУ ИСКУСТВА СА НЕМАЧКИМ КОЛЕГАМА О БРОЈНИМ ПИТАЊИМА У ВЕЗИ 
СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА, КМЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА, 
АЛИ И СТАНДАРДИМА У БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНТА, ПРОФЕСИОНАЛНИМ 
КОДЕКСОМ, СУДОВИМА ЧАСТИ... //

Делегација ЛКС у Берлину: прим. др Спасо Анђелић, прим др Татјана Радосављевић и адвокат ЛКС Дејан Бабић
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три кон фе рен циј ске са ле. Јед на од 
њих је би ла на ме ње на на шем се ми
на ру и би ла је пот пу но спрем на у 
сва ком по гле ду за наш рад.

Пр во из ла га ње имао је тзв. ми
ни стар за од но се са ино стран
ством, за пра во на чел ник оде ље
ња за ино стра не по сло ве Ле кар ске 
ко мо ре Не мач ке го спо дин Ра мин 
Пар са. Он нас је упо знао са осно ва
ма здрав стве ног си сте ма у Не мач
кој, ко ја се са сто ји од 16 фе де рал них 
др жа ва. Бу џет за здрав ство из но си 
278 ми ли о на евра го ди шње, па са 
81,9 ми ли о на ста нов ни ка то чи ни 
3.400 евра по гла ви ста нов ни ка го
ди шње. У Не мач кој има 449.400 ле
ка ра. Од укуп ног бро ја за по сле них 
11,5 од сто ра ди у здрав ству, а од то
га 60 од сто у при мар ној за шти ти тј. 
ван бол нич ком сек то ру. По ро дич ни 
ле ка ри има ју сво је ам бу лан те, али 
ве ћи на има уго вор за па кет услу
га са др жав ним оси гу ра њем та ко 
да је от при ли ке три по се те у тро
ме сеч ју по кри ве но оба ве зним оси
гу ра њем. 

Тре ћи на бол ни ца је пот пу но у 
др жав ном вла сни штву са 49 од сто 
по сте ља, у 36,6 од сто бол ни ца осни
вач ки ка пи тал је ме шо вит, док 32,9 
од сто чи не при ват не бол ни це са 16 
од сто по сте ља. По след њих не ко ли
ко го ди на при су тан је тренд ра ста 
не про фит них, др жа вих бол ни ца. 
Бол ни це су свр ста не у че ти ри ни
воа: ба зич не (са мо ин тер но оде ље
ње и хи рур ги ја); стан дард не (уз то 
има ју ги не ко ло ги ју, оф тал мо ло ги
ју, ото ри но ла рин го ло ги ју, уро ло ги
ју); тер ци јар ни ни во функ ци о ни
ше кроз ре ги о нал не цен тре ко ји 
по се ду ју спе ци ја ли зо ва не од се ке 
за ле че ње ре ђих по ре ме ћа ја, док 
че твр ти ни во чи не Уни вер зи тет
ске бол ни це. Од 2004. уве ден је ДРГ 
си стем пла ћа ња са око 1.300 де фи
ни са них услу га у бол нич ком сек то
ру у ко је су укљу че ни пол, ста рост, 
ди јаг но за, при дру же на и хро нич
на обо ље ња, ком пли ка ци је, ра
ни је опе ра ци је и дру го. Про се чан 
број да на ко је па ци јент про ве де 
на бол нич ком ле че њу по ла ко опа
да и са да из но си 7,9 да на. По сто ји 
опа сност да се не до вољ но из ле че
ни па ци јен ти пре пу шта ју ван бол
нич ком сек то ру, али та је прет ња 
пре по зна та, па се по ку ша ва па ра
ме три ма кон тро ле ква ли те те да 
спре чи.

Ко мо ра да је оквир 
за спе ци ја ли за ци је

Сле де ће из ла га ње је би ло о си
ту а ци ји у Ср би ји, ди рек тор ке ЛКС 
прим. др Та тја не Ра до са вље вић. 
Oна је скуп упо зна ла са исто ри ја
том Ле кар ске ко мо ре Ср би је (1901–

1945.), као и ње ним ра дом по сле по
нов ног осни ва ња 2006, за да ци ма, 
ми си јом, ви зи јом, бро јем док то ра, 
њи хо вом ди стри бу ци јом по ре ги о
ни ма, рас по де лом из ме ђу при ват
ног и др жав ног сек то ра, оче ки ва
њи ма ко ја има ју ле ка ри у Ср би ји 
у од но су на ко мо ру. До ма ћи ни су 
ак тив но уче ство ва ли у ди ску си ји и 
са ве ли ким ува жа ва њем слу ша ли 
ар гу мен те др Ра до са вље вић.

Сле де ће из ла га ње од но си ло се на 
Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка
ци ју. Пред став ник Не мач ке го спо
дин Алек сан дар Ја кел oбјаснио је 
да ле ка ри у њи хо вој зе мљи по за
вр шет ку сту ди ја пр ву ли цен цу до
би ја ју од др жа ве, а да су сва оста ла 
уса вр ша ва ња у над ле жно сти Ле
кар ске ко мо ре. Сту ден ти по сле за
вр шет ка прекли нич ког де ла ко ји 
тра је две го ди не има ју пр ви др жав
ни ис пит, а по сле кли нич ког де ла 

ко ји тра је че ти ри го ди не, дру ги др
жав ни ис пит. Тек та да мо гу да се 
за по сле.

Што се ти че спе ци ја ли за ци ја, ко
мо ра да је оквир, а стру ков не ор га
ни за ци је из од ре ђе не обла сти ор га
ни зу ју им пле мен та ци ју у прак си. 
Ева лу а ци ја про це са оба вља се сва
ких пет го ди на и та ко је сву да у 
Евро пи. Спе ци ја ли за ци је има ју три 
ни воа: пр ви, ко ји тра је пет го ди на, 
у то ку ко га спе ци ја ли зант ра ди у 
одређеној обла сти са мен то ром и 
пла ћен је; дру ги – ко ји се ти че ком
пе тен ци ја и тре ћи – ко ји пред ста
вља до дат не ква ли фи ка ци је, не што 
по пут суб спе ци ја ли за ци ја.

Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду
ка ци ја мо же се по ха ђа ти и у ма
тич ној др жа ви и у це лој Европ ској 
уни ји и бо до ви се ува жа ва ју пре ма 
про це ни Европ ске аген ци је за КМЕ. 
У Не мач кој је по треб но ску пи ти 250 

Директорка ЛКС прим. др Татјана Радосављевић

>>> Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју не мач ки ле ка ри 
мо гу да по ха ђа ју у ма тич ној др жа ви и це лој Европ ској 
уни ји, а бо до ви се при зна ју пре ма про це ни Европ ске 
аген ци је за КМЕ. У Не мач кој је по треб но ску пи ти 
250 бо до ва за пет го ди на, не ва жно ко ли ко у ко јој го ди ни. 
Уко ли ко овај услов не ис пу ни, ле кар не гу би ли цен цу, 
али му се сма њу је пла та <<<
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бо до ва за пет го ди на, не ва жно ко
ли ко у ко јој го ди ни. Уко ли ко се овај 
услов не ис пу ни, не гу би се ли цен
ца, али се сма њу је пла та.

О при ват ној прак си у Не мач кој 
го во рио је го спо дин Сте фан Граф 
ис пред На ци о нал не асо ци ја ци је 
за др жав но оси гу ра ње ле ка ра. Сви 
ле ка ри ко ји се ба ве ван бол нич ком 
здрав стве ном за шти том су при ват
ни ци ко ји скла па ју уго вор са лан
цем др жав них оси гу ра ња. Ве ли ки 
број за по сле них у бол ни ца ма су 
са пу ним рад ним вре ме ном, ви
ше од 60 од сто. При ват на прак са је 
ин кор по ри ра на у си стем и ква ли
тет здрав стве не за шти те се не раз
ли ку је у од но су на сво ји ну, већ са
мо у од нсу на усло ве (број кре ве та 
у со би, на ме штај, вр сту хра не итд). 
Па ци јен ти мо гу да ко ри сте здрав
стве не услу ге то ком 24 ча са, а На
ци о нал на асо ци ја ци ја др жав ног 
оси гу ра ња кон тро ли ше ква ли тет 
и це не.

Стан дар ди у без бед но сти 
па ци је на та

О бол нич ком си сте му здрав стве не 
за шти те из ла га ње је имао го спо дин 
До мен Под нар. Он је ре гу ли сан Фе
де рал ним за ко ном о здрав стве ној 
за шти ти тзв. Пе том књи гом. Спе ци
ја ли стич ка слу жба по сто ји као ван
бол нич ка и бол нич ка. Прин цип је 
да се ско ро увек па ци јент пр во по
ја вљу је у ван бол нич ком сек то ру и 

са мо не ки се ле че све вре ме у бол
ни ци. Бол нич ки ле ка ри у про се ку 
су де се так го ди на мла ђи од при ват
них ле ка ра и сви се, углав ном ра де
ћи у бол ни ци, и шко лу ју. Од уво ђе
ња DRG број да на бол нич ког ле че ња 
се сма њу је, али број бол ни ца и да ље 
ра сте, и то по себ но не про фит них. 
Ла нац мре же тих уста но ва та ко ђе je 

у над ле жно сти др жа ве, а при ват не 
здрав стве не уста но ве до би ја ју до
зво лу под истим усло ви ма.

О стан дар ди ма у без бед но сти па
ци јен та и при ја ви не же ље них до га
ђа ја го во рио је Кри сти ан То ма чек. 
То је у над ле жно сти ор га ни за ци је 
ко ја се зо ве Aqu Med, ко ја је осно ва
ла мре жу за при ја вљи ва ње и ана

Састанак у просторијама Немачке лекарске коморе

Господин Рамин Парса, начелник Департмента 
за односе са иностранством Лекарске коморе Немачке 
и Анабел Сибом, правни заступник
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ли зу кри тич них до га ђа ја (CIRS). 
Сма тра се да у 3,7 од сто слу ча је ва 
хо спи та ли зо ва них па ци је на та до ђе 
до гре шке ко ја не мо ра да се за вр ши 
фа тал но, али је мо гла да се пред
ви ди и спре чи. Че ти ри су основ на 
прин ци па на ко ји ма CIRS функ ци
о ни ше: 1. оја ча ти са зна ње о без бед
но сти па ци јен та; 2. уочи ти гре шке 

и учи ти на њи ма кроз до бро вољ ни 
си стем при ја вљи ва ња; 3. усво ји ти 
стан дар де о без бед но сти и 4. уве
сти мре жу у све здрав стве не ор га
ни за ци је. 

Од 2005. Мре жа је кроз пу бли ка
ци је, ре зо лу ци ју Скуп шти не ле кар
ске ко мо ре, ин тер нет фо ру ме, Во
дич о па ци јен то вој без бед но сти, 
КМЕ за док то ре и дру ге здрав стве не 
рад ни ке, обез бе ди ла да си стем за
жи ви. Основ ни циљ је да се от кри
је шта се де си ло и за што се то де си
ло, али и ка ко мо же да се спре чи да 
се то до го ди по но во, а не да се не
ко огла си кри вим. При ступ мре жи 
има ју сви здрав стве ни про фе си о
нал ци без ло зин ке, мо гу да при ја ве 
ко мен та ри шу, да ју пред ло ге. CIRS 
тим са ста вљен од ек пе ра та у од ре
ђе ном ро ку да је ана ли зу и пред лог 
ме ра, а ша ље и оста лим здрав стве
ним про фе си о нал ци ма пу бли ка ци
ју и упо зо ре ње пу тем ин тер не та.

О про фе си нал ном ко дек су и Су
до ви ма ча сти у Не мач кој го во ри ла 
је го спо ђа Ана бел Си бом из прав
не слу жбе Не мач ке ле кар ске ко мо
ре. Два су основ на за ко на ко ја ре
гу ли шу ту област: фе де рал ни за кон 
о ли цен ци ра њу (у фе де рал ној над
ле жно сти) и за кон о про фе си о нал
ној прак си (у над ле жно сти ко мо
ре). Про пи са на је оба ве за во ђе ња 
и чу ва ња ме ди цин ске до ку мен та
ци је и кр ше ње те оба ве зе се ве о
ма стро го санк ци о ни ше. Ле ка ри су 
осим то га оба ве зни да уче ству ју у 
КМЕ и спро во ђе њу ак тив но сти ко ја 
се од но се на ква ли тет ле че ња иако 
то ни је стрикт но са др жа но у за ко

ну. Про цес пред Су дом ча сти мо
же по че ти са мо ако пред сед ник ко
мо ре од лу чи да има осно ва. Суд се 
са сто ји од јед ног про фе си о нал ног 
(обич но су ди ја у пен зи ји) и два по
ча сна чла на (ле ка ри ко ји мо ра да 
ис пу ња ва ју про пи са ну ли сту усло
ва). По ча сне чла но ве пред ла жу ко
ле ге без из бор них ак тив но сти. Ко
ми си ја екс пе ра та и ар би тра жна 
(ме ди ја ци ја) се тру де да спре че по
на вља ње гре ша ка у ле че њу. Про фе
си о нал ни код опи су је и без бед ност 
па ци јен та.

Отворени за младе 
стручњаке

Ис пред Ко ми си је за ле ко ве Не
мач ке ме ди цин ске асо ци ја ци је је 
го во рио др Зи берт Вал тер. Ова ко
ми си ја бри не о свим аспек ти ма 
ко ја се ти чу ле ко ва и ста ра се да 
о то ме на пра ви на чин оба ве шта
ва ме ди цин ску јав ност. Са сто ји се 
од Бор да се дам ди рек то ра, од 25 до 
40 пу но прав них и 135 при дру же
них чла но ва из свих обла сти ме
ди ци не и фар ма ци је ко ји то ра де 
на во лон тер ској ба зи. Фи нан си ра 
се од Не мач ког удру же ња ле ка ра 
и На ци о нал не асо ци ја ци је др жав
ног оси гу ра ња ле ка ра, а сви чла
но ви се мо ра ју из ја сни ти да не ма 
су ко ба ин те ре са. За да так јој је из
ра да Те ра пе ут ских во ди ча на ме
ди ци ни за сно ва ној на до ка зи ма, 
Ин фор ма ци ја о ле ку, Фар ма ко ви
ги лан ци, и Без бед но сти у те ра пи
ји ме ди ка мен ти ма. Ин фор ма ци
је о но вим ле ко ви ма сти жу пре ко 
Европ ске аген ци је за ле ко ве. Од 1. 
ја ну а ра 2011. да је и ра ну про це ну де
ло ва ња но вих пре па ра та.

На кра ју дво днев ног се ми на ра 
смо по се ти ли Ша ри те бол ни цу, јед
ну од нај ве ћих у Евро пи, уни вер зи
тет ски цен тар и на уч ноис тра жи
вач ку уста но ву, где нам је до ма ћин 
био Ја лид Са лу хи, на чел ник оде ље
ња ги не ко ло ги је. Бол ни ца има ду гу 
исто ри ју и ви ше од по ло ви не ме ди
цин ских ла у ре а та у Не мач кој ра ди
ло је у тој Кли ни ци у не ком пе ри о
ду – Емил фон Бе ринг, Ро берт Кох, 
Пол Ер лих, Вир хоф и дру ги.

Бол ни ца има 3.500 по сте ља и 
15.000 за по сле них и прак ти ку је све 
гра не и нај са вре ме ни је на чи не ле
че ња у ме ди ци ни. Отво ре ни су за 
мла де струч ња ке и спрем ни да сво
је про јек та ра де и у дру гим сре ди
на ма. То је био нај бо љи на чин да 
се на ша по се та Не мач кој ко мо ри 
окон ча и оства ри нај бли жи кон
такт са не мач ким здрав стве ним 
си сте мом.

Проф. др Ол га 
По по вић Мла де но вић

Др Бран ка Ла зићСастанак у просторијама Немачке лекарске коморе

Проф. др Олга Поповић Младеновић и господин Стефан Граф 
из Националне асоцијације осигурања
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П
е ти сим по зи јум Хр
ват ске ле кар ске ко
мо ре, по све ћен прав
ној за шти ти ле ка ра у 

оба вља њу здрав стве не де лат
но сти, одр жан је од 22. до 25. 
мар та ове го ди не у Опа ти ји. 

С об зи ром на то да ова те
ма има ве ли ки зна чај, пре но
си мо за кључ ке тог сим по зи
ју ма.

1.  За кљу че но је да је нео п ход
но уна пре ди ти по сто је ће 
про пи се ко ји уре ђу ју од нос 
из ме ђу пру жа о ца и ко ри сни ка здрав стве них услу га, 
пре све га кроз За кон о за шти ти пра ва па ци јен та, Пра
вил ник о обра сцу са гла сно сти, као и обра сцу из ја ве 
о од би ја њу по је ди ног ди јаг но стич ког или те ра пе ут
ског по ступ ка.

2.  На ни воу др жа ве нео п ход но је ор га ни зо ва ти и по бољ
ша ти при ку пља ње по да та ка о ту жба ма и дру гим по
ступ ци ма по кре ну тим про тив ле ка ра, како би било 
могуће да се пре ду зму ме ре за уна пре ђе ње по сто је ћег 
си сте ма оси гу ра ња од про фе си о нал не од го вор но сти.

3.  Ле кар ска ко мо ра по зва ла је на из ме ну по сто је ћих 
за кон ских по сту па ка у ци љу за шти те ле ка ра у оба
вља њу де лат но сти.

4.  Ле кар ска ко мо ра пре по ру чи ла је да се на ни воу др
жа ве уве де при ку пља ње по да та ка о свим об ли ци ма 
на па да на ле ка ре и по зва ла ко ле ге да на ве де не по
дат ке до ста вља ју ко мо ри.

5.  Оси гу ра ње од ле кар ске од го вор но сти по ста ло је нео
п хо дан услов ква ли тет ног ра да у ме ди ци ни, па ко
мо ра по др жа ва уво ђе ње мо де ла оба ве зног оси гу ра ња 
ле ка ра и као је дан од мо де ла пред ло жи ла оси гу ра
ње пре ко здрав стве них уста но ва.

6.  Пре за кљу чи ва ња по ли са по треб но је да ко мо ра де
таљ но раз мо три и раз ја сни ри зи ке оп ште и по себ не 
усло ве оси гу ра ња.

7.  За прав ну за шти ту ле ка ра од нај ве ће је ва жно сти 
пи та ње уса вр ша ва ња и еду ка ци је суд ских ве шта ка 
ме ди цин ске стру ке, јер они у нај ве ћој ме ри мо гу до
при не ти ка ко бр зи ни та ко и ква ли те ту ре ша ва ња од
штет них зах те ва ка ко у суд ским та ко и ван суд ским 
про це си ма. То има по се бан зна чај с об зи ром на то 
да су у Хр ват ској суд ски ве шта ци ме ди цин ске стру
ке, од лу ком др жа ве, у над ле жно сти ко мо ре.

8.  Пред ло же но је да се до не се прав на ре гу ла ти ва ко јим 
ће трај на еду ка ци ја суд ских ве шта ка по ста ти оба ве
зна.

9.  Ко мо ра сма тра да је нео п ход но уве сти стру чан над
зор над суд ским ве шта ци ма.

10.  Уло га ве шта ка је то ли ко ва жна за диг ни тет ле кар
ске про фе си је да је ну жно да њи хо ве оце не бу ду за
сно ва не на evi den ce ba sed ме ди ци ни, а да ве шта че ња 
спро во де ис кљу чи во ле ка ри из од го ва ра ју ће суб спе
ци ја ли за ци је са ве ли ким ис ку ством у из во ђе њу по
сту па ка ко ји су пред мет ве шта че ња.

11.  Све спор не си ту а ци је тре ба по ку ша ти ре ши ти ар
би тра жом или ме ди ја ци јом, па би у здрав ству би ло 
нео п ход но про мо ви са ти ме то де ал тер на тив ног ре
ша ва ња спо ро ва.

12.  По што су ле ка ри по себ но ин те ре сант ни ме ди ји ма 
и јав но сти, по треб но је ле ка ре кроз КМЕ еду ко ва ти 
о кри зној ко му ни ка ци ји ко ја у кри зној си ту а ци ји 
пред ла же бр зо и про ак тив но ре а го ва ње и ко ри шће
ње алат ки за ре а го ва ње у та квој си ту а ци ји.

Др Ми лан Си мић 
(на осно ву за кљу ча ка са сим по зи ју ма ХЛК)

ПЕ ТИ СИМ ПО ЗИ ЈУМ ХР ВАТ СКЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 

О прав ној за шти ти ле ка ра
КАО ЈЕ ДАН ОД МО ДЕ ЛА ОБА ВЕ ЗНОГ ОСИ ГУ РА ЊА, КО МО РА ЈЕ ПРЕД ЛО ЖИ ЛА 

ОСИ ГУ РА ЊЕ ПРЕ КО ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА

Са скупа Хрватске лекарске коморе посвећеног правној заштити лекара
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Пише: спец. др мед. 
Алек сан дар Ра до са вље вић

П
ри ме на већ сви ма по
зна те Уред бе са Ду гим 
На зи вом (Уред ба о ко
рек тив ном ко е фи ци

јен ту, нај ви шем про цен ту ал ном 
уве ћа њу основ не пла те, кри те
ри ју ми ма и ме ри ли ма за део 
пла те ко ји се оства ру је по осно
ву рад ног учин ка, као и на чи ну 
об ра чу на пла те за по сле них у здрав стве ним уста но ва
ма) од ло же на је за 1.ок то бар 2012. го ди не.

До тог да ту ма тре ба ло би да се де си чу до: да ле ка ри у 
Ср би ји, по себ но они иза бра ни, схва те да им овај прав ни 
акт пру жа до са да не ви ђе ну шан су да „му шки“, од но сно 
„жен ски“ (у сва ком слу ча ју пол но и род но рав но прав но) 
при о ну на по сао и за ра де до 22,22 од сто ви ше од га ран
то ва них 90 од сто са да шње пла те (а он да, за шест ме се
ци, до 22,22 од сто ви ше од га ран то ва них 85 од сто са да
шње пла те итд., ка ко се ко рек тив ни ко е фи ци јент бу де 
ме њао чи тај сма њи вао); да Ми ни стар ство здра вља Ре
пу бли ке Ср би је и Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси
гу ра ње ора спо ло же иза бра ног ле ка ра по ну дом да и да
ље ра ди као на тра ци и, мо жда, за ра ди ко ји ди нар ви ше, 
али да нео гра ни че но мо же да ужи ва у чи ње ни ци да ће 
ко ле га ко ји ра ди ма ње од ње га има ти не знат но ма њу 
пла ту тог ме се ца (ма да ни то ни је баш из ве сно); да па
ци јен ти, од ко јих су не ки већ одав но по че ли да узи ма ју 
про пи са ну те ра пи ју са па у за ма ко је од го ва ра ју вре ме
ну по треб ном за са ку пља ње су ме нео п ход не за уче шће 
при до би ја њу не ког ле ка, схва те да ће им, због то га што 
ће њи хов иза бра ни ле кар при ми ти де сет по сто ве ћу или 
де сет по сто ма њу пла ту, би ти пру же на не из мер но бо ља, 
ква ли тет ни ја здрав стве на за шти та...

При том, као ве ро ват но ире ле вант не, у за пе ћак су 
скрај ну те чи ње ни це по пут оне да сви те о ре ти ча ри и 
прак ти ча ри здрав стве не по ли ти ке из си сте ма здрав
стве не за шти те ко ји су „ма ло“ успе шни ји од на шег, пре

по ру чу ју про ме ну на чи на фи нан си ра ња у тре ну ци ма 
ка да др жа ва бе ле жи тренд еко ном ског ра ста, или оне да 
мно ги иза бра ни ле ка ри ра де са по ло ви ном нео п ход не 
опре ме, или пак оне да „Здра вље за све у 21. ве ку“, ипак, 
не ко тре ба и да фи на си ра. Да и не по ми ње мо оно чу ве
но из бе га ва ње де фи ни са ња основ ног па ке та здрав стве
них услу га као и так ти ку „Ми ће мо, пу тем те ле ви зи је 
и/или но ви на, ре ћи на ро ду да смо му по ве ћа ли обим и 
са др жај пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, а 
он да не ка му иза бра ни ле ка ри, при ме ном про пи са ко је 
смо до не ли, та пра ва, део по део, огра ни ча ва ју“.

Сад ма ло о Уред би са Ду гим На зи вом. Ка да је реч о 
при мар ној здрав стве ној за шти ти, бу ду ће за ра де свих 
за по сле них ве за не су, ди рект но или ин ди рект но, за учи
нак иза бра них ле ка ра. На стра ну што та кав си стем ни је 
фер ни пре ма они ма чи је се за ра де ве зу ју за учи нак не
ког дру гог, ни пре ма оно ме за чи ји се учи нак ве зу ју за
ра де не ког дру гог, ниг де не ма при зна тих и пре по зна тих 
услу га ме ди цин ских се ста ра из ти мо ва иза бра них ле ка
ра, као ни услу га ко је пру жа ју па тро на жне се стре.

Њи хов ће се рад и да ље са гле да ва ти кроз из ве шта је 
ко ји се на ме сеч ним, тро ме сеч ним, ше сто ме сеч ним и 
итдме сеч ним ни во и ма ра де, а да прак тич но не ће има ти 
ни ка квог ути ца ја на њи хо ве, ни ти на за ра де ле ка ра са ко
ји ма ра де у ти мо ви ма или чи јим опре де ље ним ко ри сни
ци ма пру жа ју услу ге по ли ва лент не па тро на же. Не што 
ми се не чи ни да је у остат ку све та око нас баш та ко.

А ко се бо ји ву ка још? Бо је се, из гле да, и они ко ји 
тре ба да ка жу ко ји је то мак си мал ни број опре де ље

ЈОШ МАЛО О КАПИТАЦИЈИ, СА ЈОШ ВИШЕ НЕДОУМИЦА

ЛЕКАРИМА УРЕДБОМ 
НАМЕТНУТЕ 
„ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА“
// У ВИШЕ НАВРАТА СКУПШТИНА ЛКС ЈЕ ДОНОСИЛА ВАЖНЕ ОДЛУКЕ 
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УВОЂЕЊЕ КАПИТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТАВАЛА НАДЛЕЖНЕ 
// ПО ЛКС ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПЗЗ У ДРЖАВНОЈ ПРАКСИ ИЗРАДИО ДЕСЕТИНЕ 
ПРЕДЛОГА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УРЕДБЕ // ЛКС – ИНСТИТУЦИЈА КОЈУ ЈЕ 
НЕМОГУЋЕ ЗАОБИЋИ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ //

>>> Они ко ји су осми сли ли пред ло же ну 
ре фор му фи нан си ра ња да ва ла ца 
здрав стве них услу га на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, му дро су из бе гли 
да нај пре ка жу ко ји је то ми ни мум по сла 
ко ји је дан иза бра ни ле кар мо ра да оба ви 
да би при мио пу ну пла ту <<<
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них ко ри сни ка ко је је дан иза бра ни ле кар мо же, од
но сно мо ра да има. Овај страх укла па се и у при чу да 
је онај ко ји је осми слио пред ло же ну ре фор му фи нан
си ра ња да ва ла ца здрав стве них услу га на при мар ном 
ни воу здрав стве не за шти те, му дро из бе гао да нај пре 
ка же ко ји је то ми ни мум по сла ко ји је дан иза бра ни 
ле кар мо ра да оба ви да би при мио пу ну пла ту. Ова ко, 
у прак си има мо не ко ли ко сто ти на про се ка на ни воу 
здрав стве них уста но ва, као да на овом све ту по сти ји 
не ко ли ко сто ти на Ср би ја, са не ко ли ко сто ти на раз ли
чи тих си сте ма здрав стве не за шти те. И, што је нај го ре, 
и са тих не ко ли ко сто ти на про се ка ни у тра го ви ма ни
су са гле да не спе ци фич но сти не ких де ло ва др жа ве, ка
ко ге о граф ске, та ко ни де мо граф ске и еко ном ске. Зар 
је то ли ко те шко би ло де фи ни са ти оп ште кри те ри ју ме 
за са гле да ва ње оп шти на и уста но ва ма са спе ци фич
ним си ту а ци ја ма на те ре ну? На кра ју кра је ва, ни је реч 
о Ки ни, већ о Ср би ји. 

За сва ки дом здра вља, за сва ку оп шти ну по је ди нач
но, за сва ки ква драт ни ки ло ме тар те ри то ри је мо гу ће је 
кон крет но де фи ни са ти и здрав стве не по треб не ста нов
ни штва, а са мим тим и нео п хо дан ме ди цин ски ка дар 
и, као јед ну од из ла зних ве ли чи на, ре а лан број ко ри
сни ка по јед ном иза бра ном ле ка ру. Из гле да да је, ипак, 
мно го лак ше ве за ти се за про сек. И он да је де мо чу ве ну 
сар му. С тим што не ко ме ку пус за па да у гр лу док не ки 
дру ги мо гу да би ра ју ка ко же ле да им ме со бу де при
пре мље но. Али, сар ма је сар ма. И тач ка!

Уред ба са Ду гим На зи вом пре по зна ла је као ква ли
тет здрав стве не за шти те пре вен ти ву, ра ци о нал ност и 
ефи ка сност. Хај де да се сло жи мо да је иза бра ни ле кар 
тај ко ји мо ра да пла ни ра и пру жа пре вен тив не здрав
стве не услу ге ко ри сни ци ма ко ји су му по ве ри ли сво
је здра вље. 

Ту за и ста не ма ди ле ме. Али, шта се де ша ва ка да из би
ло ког раз ло га, а њих ни је ма ло, иза бра ни ле кар пру жи 
пре вен тив ну услу гу ко ри сни ку чи ји је иза бра ни ле кар 
не ко од ко ле га? Зар ни је мо гу ће ма кар про пи са ти усло ве 
под ко ји ма се и те услу ге кон крет ном ле ка ру ра чу на ју 
као пре вен тив не, а не ку ра тив не? На рав но да је сте, са мо 
тре ба уло жи ти још ма ло тру да и мно го до бре во ље.

Ра ци о нал ност. Ноћ на мо ра иза бра них ле ка ра. „Ку ка
вич је ја је“ ре фор ме ко ја по чи ње већ два на ест го ди на. Ка
те го ри ја ко ја, пре ма ми шље њу мно гих, не би тре ба ло ни 
да бу де па ра ме тар ка пи та ци о не фор му ле. По го то ву не у 
си сте му ко ји има де фи ни са не ли сте ле ко ваА, А1, Б и та
ко да ље абе цед ним ре дом. За што се иза бра ним ле ка ри
ма на ме ће не за хва лан по сао ве сни ка ло ших ве сти?

Са ја сно про пи са ним ин ди ка ци ја ма и усло ви ма за 
до би ја ње од ре ђе них ле ко ва на те рет оба ве зног здрав
стве ног оси гу ра ња за и ста не ма по тре бе за тим. Али! Ов
де се, на тре ну так, вра ћа мо на ону так ти ку „Ми ће мо, 
пу тем те ле ви зи је и/или но ви на, ре ћи на ро ду да смо му 
по ве ћа ли обим и са др жај пра ва из оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња, а он да не ка му иза бра ни ле ка ри, при
ме ном про пи са ко је смо до не ли, та пра ва, део по део, 
огра ни ча ва ју“. А, од „хле ба и ига ра“ оста ну са мо игре. 
И то оне „без гра ни ца“.

„Ефи ка сност је је дан од основ них кон це па та еко но
ми је, а пред ста вља оства ри ва ње не ког еко ном ског ци ља 
са ми ни му мом тро шко ва, на по ра или гу би та ка. Ефи ка
сна при вре да на ла зи се на гра ни ци про из вод них мо
гућ но сти, а ефи ка сност про из вод ње на ста је ка да дру
штво не мо же по ве ћа ти про из вод њу јед но га до бра, а да 
при том не сма њи про из вод њу дру гог до бра.“ (До ступ но 
на http://bs.wikipedia.org/wiki/Efikasnost).

Ефи ка сност у пред ло же ном мо де лу ка пи та ци о не 
фор му ле не пра ви раз ли ку из ме ђу крат ке по се те ле
ка ру и по себ ног пре гле да од ра слих ра ди до пун ске ди
јаг но сти ке и да љег ле че ња. Ни ти по са др жа ју ни ти по 
вре ме ну тра ја ња. („Ефи ка сност је број по се та оси гу ра
них ли ца у по сма тра ном пе ри о ду за сва ког по је ди нач
ног иза бра ног ле ка ра“ – ци тат из Уред бе). Тре ба ли та 
чи ње ни ца до дат ни ко мен тар?

Арап ска по сло ви ца ка же „Три ства ри се не мо гу са
кри ти: љу бав, пла ни на и чо век на ка ми ли“. Кад смо 
већ код ка ми ла, ни је ред да се не се ти мо ка ра ва на. А, 
кад смо већ код ка ра ва на, опет ни је ред да се не се ти
мо па са ко ји ла ју док они про ла зе. Отуд и асо ци ја ци ја 
на чи ње ни цу да је Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
у ви ше на вра та до но си ла ва жне од лу ке ко је се од но се 
на пред ло же но уво ђе ње ка пи та ци је и уред но о њи ма 
оба ве шта ва ла над ле жне. Пр ви пут пре ви ше од две го
ди не, по след њи пут не дав но. Ја сно је ре че но да је, из
ме ђу оста лог, за Ле кар ску ко мо ру Ср би је не при хва
тљи во би ло ко је ума ње ње по сто јо ће их за ра да ле ка ра 
ко је мо же на ста ти као по сле ди ца при ме не Уред бе са 
Ду гим На зи вом, а да фик сни (га ран то ва ни) део пла те 
не мо же би ти ма њи од тог из но са. По се бан од бор ЛКС 
за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др
жав ној прак си из ра дио је и усво јио на де се ти не пред ло
га за из ме не и до пу не Уред бе и опет их, пре ко пред став
ни ка ЛКС у Са ве ту за ре фор му при мар не здрав стве не 
за шти те при РФ ЗОу до ста вио над ле жни ма.

Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је су, осим по ме
ну тог, на раз ли чи тим ни во и ма уче ство ва ли и у пред ла
га њу 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, Пра вил ни ка о но
мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку 
оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра
ња и мно гих дру гих под за кон ских ака та. На жа лост, го
то во да ни шта од тих пред ло га ни је усво је но. 

И све би опет би ло као у по сло ви ци о ка ра ва ни ма. Са
мо, ово га пу та, не са мо да на и ла зи но ви ка ра ван већ 
су се и усло ви на ње го вом пу ту про ме ни ли. При хва
та ње не при хва тљи вог, ка да је реч о при мар ној здрав
стве ној за шти ти, би ло би са мо увод за још не по вољ ни
ји ис ход за хва та ко ји се оче ку ју на по љу се кун дар не и 
тер ци јар не здрав стве не за шти те. Ле кар ска ко мо ра Ср
би је је, у про те клих шест го ди на, са зре ла у ин сти ту ци
ју ко ју је не мо гу ће за о би ћи у про це су кре и ра ња здрав
стве не по ли ти ке.

За шти та про фе си о нал них и еснаф ских ин те ре са ле
ка ра је им пе ра тив у ње ном ра ду ко ји не сме и не мо же 
би ти пре не брег нут. Ако сви ак те ри де ша ва ња у аре ни 
ре форм ског про це са, у без број на вра та об ја вљи ва ног 
ur bi et or bi, то бу ду има ли на уму, он да мо жда и стиг
не мо на циљ. //

>>> За сва ки дом здра вља, за сва ку оп шти ну 
по је ди нач но, за сва ки ква драт ни ки ло ме тар 
те ри то ри је, мо гу ће је кон крет но де фи ни са ти 
и здрав стве не по треб не ста нов ни штва, а са
мим тим и нео п хо дан ме ди цин ски ка дар и, 
као јед ну од из ла зних ве ли чи на, ре а лан број 
ко ри сни ка по јед ном иза бра ном ле ка ру <<<

>>> Ле кар ска ко мо ра Ср би је је, у про те клих 
шест го ди на, са зре ла у ин сти ту ци ју ко ју 
је не мо гу ће за о би ћи у про це су кре и ра ња 
здрав стве не по ли ти ке <<<

25 <
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СА ВРЕ МЕ НО из да ње ка пи тал ног де ла 
во де ћег и нај по пу лар ни јег свет ског уџ бе ни ка ме ди ци не 

на срп ском је зи ку 

СЕ СИЛ – уџ бе ник ин тер не ме ди ци не 
књи га пр ва, 1200 стр. 

Ра ди се о ка пи тал ном де лу, СВЕТ СКОМ УЏ БЕ НИ КУ ме ди ци не, 
ко ји је срп ску кли нич ку ме ди ци ну и ме ди ци ну у бив шој СФРЈ уна пре дио 

као ни је дан дру ги уџ беник ме ди ци не у XX ве ку. 

Ово са вре ме но из да ње пре ве ло је пар сто ти на спе ци ја ли ста и про фе со ра из ВМА, 
Ме ди цин ских фа кул те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу 

и на ши ле ка ри из ино стран ства. 

Пи сан је ја сним сти лом, ла ко ра зу мљи вим. То је ви ше не го ин тер на ме ди ци на, 
за то што су об у хва ће не и иму но ло ги ја, не у ро ло ги ја, за ра зне, ко жне, оч не, 

ушне бо ле сти, пси хи ја три ја. Уба цу ју се са мо тач ни по да ци, про ве ре ни 
ви ше де це ниј ским сту ди ја ма. На ме њен је ле ка ри ма свих спе ци јал но сти: 

у ње му се „мо же на ћи све“. Кроз ово са вре ме но из да ње, по но во је на 
срп ском је зи ку овај на све ту во де ћи и нај по пу лар ни ји уџ бе ник ме ди ци не. 

НА РУЏ БИ НЕ ди рект но: 
СЛА ВЈАН СКА ЈА доо (Из да вач СЕ СИЛ-а) 

11000 Бе о град 
Вој во де Сте пе 139

Тел/Факс 011 24 918 25 
Моб. 064 18 42 223

Ку по ви на пре ко „ад ми ни стра тив не за бра не“ иде у три (3) ра те 
(об у ста вом од лич ног до хот ка, пре ко 

ра чу но вод ства ва ше фир ме) 
Це на књи ге је 5.000 ди на ра

Књи га се да је од мах по по пу ња ва њу и ове ри обра сца о „ад ми ни стра тив ној за бра ни“. 

Дру га књи га СЕ СИЛ – ин тер на ме ди ци на, у штам пи, уско ро из ла зи.
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Пише: др Гор да на Ђо кић

Н
а по зив од бо ра за При
мар ну здрав стве ну за
шти ту РЛКЦЗС до би ли 
смо пред ло ге и су ге сти

је ле ка ра до мо ва здра вља, ко ји 
је у је дан до ку мент уоб ли чи ла 
др Гор да на Дам ња но вић, ПР До
ма здра вља Кра гу је вац. Од бор је 
при хва тио до ку мент у це ли ни и 
про сле дио га од бо ру ЛКС.

„По што ва не ко ле ге,

На ини ци ја ти ву иза бра них ле ка ра оп ште ме ди ци не, 
пе ди ја три је и ги не ко ло ги је до мо ва здра вља ко ји при
па да ју Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри за цен трал ну и 
за пад ну Ср би ју до ста вља мо вам су ге сти је и при мед бе у 
ве зи са на цр том мо де ла КА ПИ ТА ЦИ О НЕ ФОР МУ ЛЕ.

На кон ви ше го ди шњег су о ча ва ња са зна чај ним про
ме на ма у дру штву, де це ни јом су ко ба то ком де ве де се тих 
го ди на, оси ро ма ше ња чи та вог јав ног сек то ра, укљу чу
ју ћи и си стем здрав стве не за шти те, Ср би ја је сво је ре
фор ме по сле 2000. го ди не усме ри ла на ја ча ње си сте ма 
здрав стве не за шти те, из ме ђу оста лог и кроз уна пре
ђе ње при сту па рас по ло жи вим и де ло твор ним здрав
стве ним услу га ма, као јед ној од кључ них ме ра здрав
стве не по ли ти ке.

У но вем бру 2005. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво
ји ла је па кет за ко на у обла сти здрав ства: За кон о здрав
стве ној за шти ти, За кон о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка и За кон о здрав стве ном оси гу ра њу. Oд 1. ју ла 2007. 
го ди не за по че ло је опре де љи ва ње оси гу ра ни ка за из
бор иза бра ног ле ка ра, као пред у слов за уво ђе ње но
вог мо де ла фи нан си ра ња здрав стве не за шти те пу тем 
ка пи та ци је. На пу ту ре фор ми си сте ма здрав стве не за
шти те на шао се у јед ном тре нут ку кон цепт по ро дич не 
ме ди ци не од ко га се од у ста ло и по ред ула га ња, се ми на
ра, еду ка ци ја, учла ња ва ња у мно го број не ме ђу на род
не асо ци ја ци је по ро дич не ме ди ци не. Усле дио је но ви 
кон цепт иза бра ног ле ка ра према ко ме би сва ки гра

ђа нин ове зе мље имао иза бра ну струч ну осо бу ко ја ће 
бри ну ти о ње го вом здра вљу у нај бо љем сми слу те ре
чи уз из град њу ме ђу соб ног од но са пу ног по ве ре ња и 
од го вор но сти за уна пре ђе ње здра вља. 

Ме ђу тим, у овом тре нут ку на кон упо зна ва ња са тзв. 
На цр том мо де ла ка пи та ци о не фор му ле по ста вља ју се 
број на пи та ња и не до у ми це. Уме сто пле ме ни тог и уз
ви ше ног из бо ра осо бе ко јој ће гра ђа ни по ве ри ти нај
вред ни је што има ју, а то је здра вље, на ши гра ђа ни до
би ли су пра во да изaберу оног ко ји ће од њих чу ва ти 
сред ства или бо ље ре че но, ка су Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Та ко су иза бра ни ле ка ри по
ста ли, у ства ри, иза бра ни пи са ри и еви ден ти ча ри РФ
ЗО. Но вим кон цеп том, осми шље ним од стра не РФ ЗО, 
ру ши се уло га ме ди ци не пр вог кон так та, а струч ни рад 
ле ка ра обе сми шља ва. Мно го број ним ад ми ни стра тив
ним ме ра ма, си стем ко ри шће ња услу га у здрав стве
ној за шти ти је то ли ко ис ком пли ко ван, да је до вео до 
ства ра ња огром ног при ти ска на здрав стве не уста но ве 
и осо бље, а по сле ди ца све га су ре до ви и гу жве у до мо
ви ма здра вља и бол ни ца ма, раз ли чи те ли сте че ка ња 
за нај ба нал ни је услу ге, ис цр пљи ва ње осо бља до гра ни
ца пси хо фи зич ке из др жљи во сти и огром но не за до вољ
ство ко ри сни ка услу га. О по сле ди ца ма по здра вље на
ци је из ја сни ће се у бу дућ но сти ана ли ти ча ри.

Обе сми шљен струч ни рад ле ка ра

Да нас је „нор мал но“ да је дан ле кар у сме ни при ми 
од 45 до 50, а у по је ди ним сре ди на ма и до 70 па ци је
на та. Ла ко је из ра чу на ти ко ли ко вре ме на ле кар у та
квим усло ви ма мо же да се по све ти обо ле ли ма. Од тог 
вре ме на нај ве ћи део про ве де у пи са њу и по пу ња ва њу 
сва ка квих обра за ца, при том упи су ју ћи исте по дат ке и 
ви ше пу та. Са мо ма ли број до мо ва здра вља има та кав 
ин фор ма ци о ни си стем ко ји по др жа ва и олак ша ва рад 
(елек трон ски здрав стве ни кар тон), док нај ве ћи број до
мо ва здра вља ис пу ња ва је ди но оба ве зе пре ма РФ ЗО – 
елек трон ско фак ту ри са ње.

Пре уво ђе ња ка пи та ци је пред у слов је био уво ђе ње 
је дин стве ног здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма, 
елек трон ског здрав стве ног кар то на па ци јен та, ко је са
мо по је ди ни до мо ви здра вља има ју за хва љу ју ћи про

У МА ТЕ МА ТИ ЦИ ДВА И ДВА СУ ЧЕ ТИ РИ, У ТР ГО ВИ НИ НЕ КАД ПЕТ, 
А ПРЕ МА КА ПИ ТА ЦИ О НОЈ ФОР МУ ЛИ?

ИЗА БРА НИ ЛЕ КА РИ 
НИ СУ ПИ СА РИ И 
ЕВИ ДЕН ТИ ЧА РИ РФ ЗО
// ЛЕ КА РИ ДО МО ВА ЗДРА ВЉА СА ПОД РУЧ ЈА РЛКЦЗС ДЕ ФИ НИ СА ЛИ СУ 
СВО ЈЕ СУ ГЕ СТИ ЈЕ И ПРЕД ЛО ГЕ ЗА ИЗ МЕ НУ КА ПИ ТА ЦИ О НЕ ФОР МУ ЛЕ //
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јек ти ма или соп стве ном ула га њу. Уме сто то га, РФ ЗО је 
за соп стве не по тре бе ан га жо вао ЕТФ и софт вер ски па
кет за оце њи ва ње ра да ле ка ра и од ре ђи ва ње са мим 
тим и пла те иза бра них ле ка ра има ће са мо оне уста но
ве ко је ан га жу ју њи хо ве екс пер те и нор мал но то пла те. 
Оста ле уста но ве ће би ти при ну ђе не да че ка ју оце не ле
ка ра на кон ис по ста вље них фак ту ра, на кон до ста вље
них из ве шта ја о ре а ли зо ва ним ре цеп ти ма из апо те ка, 
и на кон из ве шта ја из РИЛа о бро ју опре де ље них при
зна тих оси гу ра ни ка. (Од 01. 07. 2009. основ оси гу ра ња 
из гу био је ве ли ки број оси гу ра ни ка, здрав стве не уста
но ве ни су умре же не и не ма ју мо гућ ност кон тро ле оси
гу ра ни ка ко ји већ има ју здрав стве ни кар тон и из ја ву у 
дру гом до му здра вља).

Иза бра ни ле кар по ста је иза бра ни про пи си вач по
ма га ла ко ја се из да ју ис кљу чи во на пред лог и пре ма 
ми шље њу кли ни ча ра, по пу ња ва на ло ге за ле че ње ван 
фи ли ја ле опет на осно ву ми шље ња кли нич ког спе ци ја
ли сте, чи ју оправ да ност це ни Ко ми си ја Фи ли ја ле и да је 
са гла сност, уво ди лек и про пи су је на ре цепт ис кљу чи
во по ми шље њу кли ни ча ра, али се опет све ста вља на 
те рет иза бра ног ле ка ра и од то га за ви си ње го ва пла та. 
Из то га про из и ла зи са мо јед на ло гич на чи ње ни ца: све 
еви ден ци је услу га, сво про пи си ва ње ре це па та, по ма га
ла, сви из да ти упу ти сво де се у јед ну тач ку, ко ја се зо ве 
иза бра ни ле кар, те се ла ко и бр зо бро је и кон тро ли шу 
и до би ја се осо ба ко ја је „кри ва“ за то и ко ја „оште ћу је“ 
Фонд. То је иза бра ни ле кар. По ста је кри стал но ја сно од 
ко га тре ба на пла ти ти од ште ту. Да је ово де фи ни тив ни 
циљ по твр ђу ју и оба ве ште ња, оспо ре ња, ума ње ња од 
Уго во ра за пла те за по сле них чи ји смо све до ци од дру
ге по ло ви не 2009. го ди не, ре тро град не кон тро ле про пи
си ва ња ле ко ва, по тра жи ва ња за тро шко ве бањ ског ле
че ња за па ци јен те ко ји ма су из да ти упу ти, а они на то 
не ма ју пра во пре ма Пра вил ни ку РФ ЗО, иако су те исте 
упу те ове ри ле Ко ми си је тог истог РФ ЗО. 

Бо ре ћи се за очу ва ње угле да јед не ху ма не про фе си
је, сма тра ју ћи да се као стру ка и ми пи та мо, јер нас је 
сра мо та да па ци јен те гле да мо кроз вред ност ко рек тив
ног фак то ра, нор ма ти ве за ефек тив ност, вред ност про
пи са не те ра пи је на ме сеч ном ни воу, мо ли мо вас да као 
Ле кар ска ко мо ра и Срп ско ле кар ско дру штво, ис пу ни те 
јед ну од основ них уло га, због ко јих ве ру је мо и по сто ји те 
и ста не те на че ло на ше, убе ђе ни смо, оправ да не бор бе 
за соп стве но про фе си о нал но до сто јан ство. Оче ку је мо 
по др шку за усло ве ра да у ко ји ма ће мо мо ћи да по шту
је мо на че ла и прин ци пе ме ди цин ске на у ке и прак се, 
ко ји мо ра ју би ти је ди на све ти ња и во ди ља. У то име по
зи ва мо вас да са овом на шом ини ци ја ти вом упо зна те 
ко ле ге ши ром Ср би је и да се по кре не низ ак тив но сти 
на до пу на ма и ко рек ци ја ма пред ло же ног на цр та ка
пи та ци о не фор му ле.

При мед бе и су ге сти је

ОП ШТА МЕ ДИ ЦИ НА

1.  Број опре де ље них оси гу ра ни ка за ка те го ри ју Ре ги
стра ци је у оп штој ме ди ци ни из но си од 1.100 до 2.000. 
Ко рек тив ни фак тор у Ка пи та ци о ној фор му ли за ка
те го ри ју ре ги стра ци је дат је за ста рост оси гу ра ни ка, 
ме ђу тим Ка пи та ци о на фор му ла не ма ко рек тив ни 
фак тор за раз у ђе ност, за иза бра не ле ка ре у се о ским 
ам бу лан та ма. По ред то га, ни је дан па ци јент не би 
смео пре ма пон ди ра њу да но си ма ње од јед ног бо
да, јер је чо век це ло куп на је дин ка и не мо же вре ди
ти ма ње од то га, без об зи ра да ли је здрав јер и тог 
здра вог мо ра мо пре вен тив но пра ти ти и ле чи ти ка да 
се за то ука же по тре ба.

Пред лог – за ка те го ри ју ре ги стра ци је уве сти ко рек
тив ни фак тор и за раз у ђе ност под руч ја, по ред ста ро
сне ка те го ри је и број оси гу ра ни ка ис под до ње про пи
са не кво те – 1.100

2.  За ка те го ри ју ра ци о нал ност – да ти су ре пу блич ки 
про се ци за пр вих шест ме се ци 2009. го ди не, са из у
зет ком ле ко ва ко ји се ко ри сте код ма лиг них бо ле сти 
и ви ру сних обо ље ња као и не ких хор мон ских ле ко ва. 
За нај ве ћи број па ци је на та по треб но је ле че ње ску
пим ле ко ви ма за ка те го ри ју ди ја бе те са, хро нич них 
ма сов них не за ра зних бо ле сти, не у ро ми шић них бо
ле сти, брон хи јал не аст ме. Ови ле ко ви уво де се у те
ра пи ју на осно ву ми шље ња спе ци ја ли ста ви ших ни
воа, а ста вља ју се на те рет иза бра ног ле ка ра. 

Пред лог – за ка те го ри ју ра ци о нал ност уве сти до дат
ни ко рек тив ни фак тор пре ма ди јаг но зи (брон хи јал на 
аст ма, не у ро му ску лар на обо ље ња, ди ја бе тес ме ли тус, 
итд).

3.  За ка те го ри ју ефи ка сност – од нос ствар ног и уго во
ре ног ра да, пред ло же ни нор ма ти ви ни су у скла ду 
са нор ма ти ви ма Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
о оба вља њу здрав стве не де лат но сти на при мар ном 
ни воу. Да ти нор ма ти ви у по гле ду ми ну та же пре гле
да пре ва зи ла зе ефек тив но рад но вре ме ко је из но си 
450 ми ну та ка да се нор ма тив Пра вил ни ка Ми ни стар
ства здра вља узме у об зир (36 пре гле да), пре ма ко ме 
про из и ла зи да је по треб но ра ди ти ви ше од 10 ча со ва 
днев но, док у обла сти ги не ко ло ги је то из но си 12 ча
со ва. Осим то га, ду жи на тра ја ња пре гле да ни ка ко не 
мо же би ти па ра ме тар не чи је ефи ка сно сти. Кроз ка
те го ри ју ефи ка сно сти ће се ве ро ват но вред но ва ти и 
про пи си ва ње по ма га ла, да ва ње спе ци ја ли стич ко – 
кон сул та тив них упу та, упу та за бањ ско ле че ње и дру
гих на ло га за шта је че сто по треб но ми шље ње спе ци

Изабрани лекари први „на удару“реформе
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ја ли сте кли нич ког ни воа и Ко ми си је Фи ли ја ле РФ ЗО, 
а све се ста вља на те рет иза бра ног ле ка ра. 

4.  За ка те го ри ју ква ли тет – узет је ре пу блич ки про сек 
за пр вих шест ме се ци 2009. го ди не, о оба вље ним пре
вен тив ним пре гле ди ма. Ка те го ри ја ква ли те та под
ра зу ме ва мно го ви ше и мно го дру гих па ра ме та ра.

Пред лог – с об зи ром на то да су узе ти са мо си сте мат
ски пре гле ди, да у укуп ном уде лу у ва ри ја бил ном де лу 
Ка пи та ци о не фор му ле бу ду вред но ва ни са 20 од сто.

ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА

Здрав стве на за шти та де це пред школ ског уз ра ста:

1.  У на цр ту Ка пи та ци о не фор му ле у овој обла сти ни
је узе то у об зир по сто ја ње За ко ном ре гу ли са ног Раз
вој ног са ве то ва ли шта, ко је је у по је ди ним до мо ви ма 
здра вља ре ги о нал ног ка рак те ра и у ко ме ра де по
себ но еду ко ва ни ле ка ри, пе ди ја три у ти му са пси хо
ло гом, ло го пе дом и де фек то ло гом. Услу ге Раз вој ног 
са ве то ва ли шта пру жа ју се де ци са ри зи ком на ро ђе
њу, зах те ва ју спе ци фич ни рад и не ре ал но је оче ки
ва ти да ле кар у Раз вој ном са ве то ва ли шту мо же да 
има исти број опре де ље них оси гу ра ни ка као и дру
ги ле ка ри пе ди ја три. 

Пред лог – уво ђе ње ко рек тив ног фак то ра за ле ка ре пе
ди ја тре ко ји ра де у Раз вој ном са ве то ва ли шту или мо
гућ ност уве ћа ног ко е фи ци јен та на осно ву ди јаг но зе. 

2.  У ка те го ри ји – ра ци о нал ност у обла сти пе ди ја три је 
– при ли ком про пи си ва ња ску пих ле ко ва, као што су 
„Син гу лар“, „Пул ми корт“, „Флик со тид“, ин су лин ске 
те ра пи је, пам перс пе ле не на на лог, уве сти до дат
не ко рек тив не фа ко ре по ди јаг но зи јер се сва ова 
те ра пи ја про пи су је пре ма ли сти Ре пу блич ког за
во да за здрав стве но оси гу ра ње на осно ву ми шље
ња пул мо ло га, ен до кри но ло га или дру гих ле ка ра 
спе ци ја ли ста, без чи јег се ми шље ња ови ле ко ви не 
сме ју про пи са ти, а све се ста вља на те рет иза бра
ног ле ка ра. 

Здрав стве на за шти та де це школ ског уз ра ста:

Пе ди ја три сма тра ју да ле ка ри тре ба да до би ју ста тус 
слу жбе ног ли ца, да се пла ћа ње по Ка пи та ци ји од ло жи 
до 2014. го ди не, као и да:

1.  Број па ци је на та по иза бра ном пе ди ја тру за школ ски 
уз раст тре ба сма њи ти на 800 до 1.100 па ци је на та. Да 
се па ци јен ти усме ра ва ју и оба ве зно пре гле да ју код 
иза бра ног ле ка ра пе ди ја тра (пе ди ја три су при мо ра
ни да при ме сва ког ко се при ја ви за пре глед), да по
ма га ла пи ше сва ко из сво је спе ци јал но сти. 

2.  Да се не по сред ни рад са па ци јен ти ма за ка те го ри
ју ефек тив ност вред ну је за 6,5 са ти, због по тре бе да 
се пре о ста ло рад но вре ме ис пу ни дру гим са др жа
ји ма за ову по пу ла ци ју (пре да ва ње, еду ка ци је, три
би не), да се ле ка ри ма у Школ ским дис пан зе ри ма 
омо гу ћи пре глед де це до 19 го ди на, тј. до за вр шет
ка ре дов ног шко ло ва ња, што се тре нут но оспо ра ва 
од стра не РФ ЗО. 

3.  Да се при ли ком ре ги стра ци је уве ду ко рек тив ни фак
то ри за де цу са по себ ним по тре ба ма и хро нич ним 
бо ле сти ма. 

4.  Да се ко ри гу ју нор ма ти ви за днев ни број пре гле да
них па ци је на та од 25 до 35, јер по сто ји раз ли ка у за
ви сно сти од школ ске го ди не. 

5.  Да се ко ри гу ју ко е фи ци јен ти ко ји се од но се на уз
раст и да ју ве ћи ко е фи ци јен ти за адо ле сцен те од 10 
до 19 го ди не из раз ло га ве ће па то ло ги је и ве ћих по
тре ба адо ле сце на та. 

6.  За ка те го ри ју ра ци о нал но сти по треб но је уве сти ко
рек тив не фак то ре и раз дво ји ти про пи са не ле ко ве и 
на ло ге са се кун дар ног и тер ци јал ног ни воа од про
пи са них ре це па та ко је да ју пе ди ја три. 

7.  По треб но је по кре ну ти ини ци ја ти ву да се рад но ме сто 
пе ди ја тра сма тра рад ним ме стом са по ве ћа ним ри зи
ком због из ло же но сти ин фек тив ним аген си ма.

8.  Иза бра ни ле ка ри ко ји уче ству ју у ра ду Са ве то ва ли
шта за мла де мо ра ју има ти ко рек тив ни фак тор или 
омо гу ћи ти да Са ве то ва ли ште за мла де бу де пре по
зна то као ор га ни за ци о на је ди ни ца са до дат ним ко
е фи ци јен том или ко рек тив ним фак то ром за ке те го
ри ју ре ги стра ци је. 

ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА

У обла сти ги не ко ло ги је да ти су пре ве ли ки нор ма ти
ви за опре де љи ва ње по јед ном ги не ко ло гу од 4.500 до 
7.500 же на, а нор ма тив пре ма Пра вил ни ку за од ре ђи
ва ње ка дра је 6.500 же на. Не ре ал но је оче ки ва ти да иза
бра ни ги не ко лог мо же пру жи ти све оно што је за ко
ном да то то ли ком бро ју опре де ље ним же на (скри нинг 
на кар ци ном гр ли ћа ма те ри це јед ном го ди шње, си сте
мат ски пре глед јед ном у три го ди не, ку ра тив не пре гле
де, ин ди ви ду ал ни и груп ни здрав стве но вас пит ни рад, 
као и рад у Са ве то ва ли шту за труд ни це и пси хо фи зич
ку при пре му труд ни ца за по ро ђај). 

1.  Ко рек тив ни фак тор за ка те го ри ју – ре ги стра ци је дат 
пре ма го ди на ма ста ро сти мо же да ва жи за ре ги стра
ци ју ос гу ра ни ка код иза бра ног ле ка ра оп ште ме ди ци
не, али не ма ни ка квог оправ да ња да же на ста ри ја 
од 75 го ди на вре ди три бо да, а мла да же на у ре про
дук тив ном пе ри о ду и труд ни ца вре ди 0,84 бо да. 

Пред лог – нео п ход но је уве сти аде ква тан ко рек тив
ни фак тор за ову ка те го ри ју. 

2.  За ка те го ри ју ра ци о нал ност – ком плет на те ра пи ја за 
ве штач ко опло ђе ње, да ва ње упу та, на ло га као и сва 
дру га про пи са на те ра пи ја по ми шље њу спе ци ја ли ста 
ви ших ни воа не мо же се ста вља ти на те рет иза бра ног 
ги не ко ло га, већ ви ших ни воа здрав стве не за шти те.

Ово су са мо не ке од при мед би уз ге не рал ни став да 
би за уво ђе ње Ка пи та ци о не фор му ле и по сто ја ње фик
сног и ва ри ја бил ног де ла пла те би ло нео п ход но и уса
гла ша ва ње за кон ске ре гу ла ти ве, а по ста вља се и пи
та ње фи нан си ра ња и ис пла та за ра да оста лих ле ка ра 
ко ји ни су иза бра ни ле ка ри и оста лих слу жби у до мо
ви ма здра вља.

По ред још јед не кон ста та ци је, да је ге не рал ни ути сак 
да ће се уво ђе њем Ка пи та ци о не фор му ле до ве сти и до 
по сле дич ног не све сног уво ђе ња и дис кри ми на ци је па
ци је на та уко ли ко се пред ло же не ко рек ци је не усво је, 
из раз ло га што ће ле ка ри да ва ти пред ност при ли ком 
опре де љи ва ња здра ви ма, ка ко не би пре ко ра чи ли ка
те го ри ју ра ци о нал ност.“ //
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У
ме сто 1. ју ла, ка ко је ра ни
је би ло на ја вље но, при ме
на но вог на чи на об ра чу на 
пла та иза бра них ле ка ра у 

Ср би ји по че ће три ме се ца ка сни је. 
Тач ни је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
од ло жи ла је по че так при ме не Уред
бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту за 
1. ок то бар. Од ла га ње при ме не Уред
бе упра во је био во де ћи зах тев упу
ћен са за јед нич ког са стан ка пред
став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
стру ков них удру же ња и син ди ка
та за по сле них у здрав ству одр жа
ног 13. ју на у про сто ри ја ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

Иако су здрав стве не вла сти Ср би
је од стар та Про јек та ЕУ „По др шка 
при ме ни ка пи та ци је у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти у Ср би ји“ 
ко ји је ре а ли зо ван од 2007. до 2010, 
из но си ле тврд ње да је „усме рен на 
па ци јен те и по бољ ша ње услу га у 

здрав ству“, ле ка ри прак ти ча ри, 
али и њи хо ва за јед нич ка стру ков
на ор га ни за ци ја – Ле кар ска ко мо
ра Ср би је, не пре кид но су ука зи ва ли 
(и ука зу ју) на кон крет не не до стат
ке и упо зо ра ва ју да ће се, на по слет
ку, про ме на на чи на фи нан си ра
ња при мар не здрав стве не за шти те 
„пре ло ми ти“ пре ко за ра да иза бра
них док то ра. Они су, су де ћи пре ма 
Уред би, не са мо чу ва ри здрав стве
ног си сте ма, не го и све та њег здрав
стве ног бу џе та. 

Дис кри ми на тор ска уред ба

Још од по чет ка ЛКС се ак тив но 
укљу чи ла и – (у)ста ла у од бра ну ин
те ре са ле ка ра при мар не здрав стве
не за шти те. Пред став ни ци Ко мо ре 
кон струк тив но су уче ство ва ли на 
ви ше ску по ва по све ће них уво ђе њу 
ка пи та ци је, но вог на чи на фи нан

си ра ња уста но ва при мар не здрав
стве не за шти те.

Од ла га њу по чет ка но вог на чи на 
об ра чу на ва ња за ра да, прет хо ди ло 
је за јед нич ко са оп ште ње за јав ност 
ко је су пред став ни ци ЛКС, Син ди
ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је, 
Сек ци је оп ште ме ди ци не Срп ског 
ле кар ског дру штва, Син ди ка та за
по сле них у здрав ству и со ци јал ној 
за шти ти Ср би је, Асо ци ја ци је сло
бод них и не за ви сних син ди ка та 
 гран ског син ди ка та здрав ства и 
Удру же ња ле ка ра оп ште по ро дич
не ме ди ци не, об ја ви ли по сле за јед
нич ког са стан ка одр жа ног 13. ју на 
у се ди шту ЛКС у Бе о гра ду. Са ста нак 
је био по све ћен на ја вље ном по чет
ку при ме не Уред бе о ко ректвном 
ко е фи ци јен ту, нај ви шем про цен
ту ал ном уве ћа њу основ не пла те, 
кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за део 
пла те ко ји се оства ру је по осно ву 
рад ног учин ка, као и на чи на об ра чу
на пла те за по сле них у здрав стве
ним уста но ва ма.

ЛКС, син ди ка ти за по сле них у си
сте му здрав ства Ср би је и струч на 
удру же ња ле ка ра чи ји су пред став
ни ци уче ство ва ли на са стан ку, по
сти гли су са гла сност око пет та ча
ка. Пре но си мо их у це ло сти.

1.  Уред бу у овом об ли ку, за чи ји по
че так при ме не је од ре ђен 1. јул 
2012, нео п ход но је уки ну ти или 
ба рем од ло жи ти до сти ца ња свих 
усло ва за ње ну прак тич ну при ме
ну. У том пе ри о ду нео п ход но је из
вр ши ти са др жај не и тех нич ке ко
рек ци је до ку мен та и уса гла си ти 

НО ВИ НА ЧИН ОБ РА ЧУ НА ЗА РА ДА 
ИЗА БРА НИХ ЛЕ КА РА ОД 1. ОК ТО БРА

ВЕ ЋА ПЛА ТА 
КАО ШАР ГА РЕ ПА 
НА ШТА ПУ 
// ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ, НА СА СТАН КУ СА СТРУ КОВ НИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА 
И СИН ДИ КА ТИ МА ЗА ПО СЛЕ НИХ У ЗДРАВ СТВУ, ИНИ ЦИ РА ЛА ОД ЛА ГА ЊЕ ПО ЧЕТ КА 
ПРИ МЕ НЕ УРЕД БЕ О КО РЕК ТИВ НОМ КО Е ФИ ЦИ ЈЕН ТУ // ИЗА БРА НИ ЛЕ КА РИ 
– ЧУ ВА РИ ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА, АЛИ И ЗДРАВ СТВЕ НОГ БУ ЏЕ ТА //
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све нор ма тив не ак те ко ји ре гу ли
шу здрав стве ну за шти ту у РС.

2.  За све пот пи сни ке овог са оп ште
ња ап со лут но је не при хва тљи
во сва ко сма ње ње основ не пла те 
по је дин ци ма или гру па ма здрав
стве них про фе си о на ла ца ко је је 
пред ви ђе но по сто је ћом Уред
бом. Фи нан сиј ски сце на рио са 
ле ка ри ма у уло зи чу ва ра со ци
јал ног ми ра, че сто при ме њи ван 
у пе ри о ду ко ји је за на ма, то тал
но је нео др жив.

3. Уред ба до во ди у пи та ње кли нич
ку ауто но ми ју ле ка ра и ста вља га 
у сво је вр стан су коб ин те ре са из
ме ђу здрав стве них по тре ба па ци
јен та, не а де кват но де фи ни са ног 
оби ма и са др жа ја пра ва из оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и 
про бле ма у фи нан си ра њу здрав
стве ној за шти ти.

4.  Ова ква уред ба во ди да љем уру
ша ва њу здрав стве ног си сте ма 
и по ве ћа њу на го ми ла ног не за
до вољ ства ка ко ле ка ра, та ко иу 
свих за по сле них у здрав ству Ср
би је. По сле ди це су не са гле ди ве, 
не са мо са аспек та ле ка ра, већ и 
па ци је на та чи ја ће пра ва, у до
број ме ри, би ти угро же на.

5.  Уред ба са др жи и еле мен те ди
рект не дис кри ми на ци је, ка ко 
за по сле них у си сте му здрав стве
не за шти те у од но су на оста ле за
по сле не у јав ном сек то ру, та ко и 
дис кри ми на ци је по је ди них гру
па здрав стве них про фе си о на ла
ца у од но су на оста ле ко ле ге. У 
том кон тек сту, пот пи сни ци са оп
ште ња ће ко ри сти ти за ко ном до
зво ље не по ступ ке и рад ње у ци љу 
за шти те за ко ни то сти и устав но
сти.

Са оп ште ње је, осим Вла ди Ср би
је, по сла то и на адре се Ми ни стар
ства здра вља, Здрав стве ног са ве та 
и Ре пу блич ког фон да за здрав стве
но оси гу ра ње.

Из ну ђе но од ла га ње 

Убр зо за тим, и са мо не ко ли ко да
на пре на ја вље не при ме не ка пи
та ци је у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти Ср би је, огла си ло се над
ле жно Ми ни стар ство. 

„На пред лог Ми ни стар ства здра
вља, Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво
ји ла је 27. ју на из ме ну Уред бе о пла
та ма за за по сле не у здрав стве ним 
уста но ва ма. Пред ло же ном из ме ном 
пред ви ђе но је да Уред ба поч не да 
се при ме њу је на об ра чун и ис пла ту 
пла та за по сле них у здрав стве ним 

уста но ва ма од 1. ок то бра 2012. го ди
не, уме сто од 1. ју ла 2012. го ди не, ка
ко је пр во бит но би ло пред ви ђе но. 

Има ју ћи у ви ду да Вла да ко јој је 
пре стао ман дат мо же да оба вља са
мо те ку ће по сло ве, а да је фор ми
ра ње но ве Вла де у то ку, про це ње но 
је да је од ла га ње при ме не Уред бе 
за три ме се ца нео п ход но ка ко би 
се обез бе дио не сме тан рад и функ
ци о ни са ње здрав стве них уста но ва, 
као и нео ме та но пру жа ње здрав
стве не за шти те на шим гра ђа ни ма.  
Уред ба о пла та ма за за по сле не у 
здрав стве ним уста но ва ма уво ди 
рад ни учи нак као еле мент за об ра
чун пла те свих за по сле них у здрав
стве ном си сте му, ка ко би се ус по
ста вио си стем на гра ђи ва ња пре ма 
ре зул та ти ма ра да, а у здрав стве ном 
си сте му тај ре зул тат ра да је бо ља 
здрав стве на за шти та за па ци јен те, 
ве ћи об у хват ста нов ни штва пре
вен тив ним пре гле ди ма, ве ћа ефи
ка сност у бол нич кој здрав стве ној 
за шти ти, што све има за циљ ве
ће за до вољ ство па ци је на та здрав
стве ним си сте мом. Са дру ге стра

не, ова Уред ба да је основ и да се за 
оне за по сле не у здрав стве ном си
сте му ко ји оства ру ју бо ље ре зул
та те ра да пла та мо же и по ве ћа ти.  
Про ме на на чи на фи нан си ра ња 
пред ста вља при о ри тет у здрав стве
ној по ли ти ци и оп шти ин те рес, ка
ко за це ло куп ни здрав стве ни си
стем, та ко и за све гра ђа не, ко ји 
из два ја ју сво ја сред ства за здрав
стве ну за шти ту упла том до при но
са, па сто га са пра вом оче ку ју да 
по бољ ша ње ква ли те та здрав стве
не за шти те тре ба да бу де при мар
ни за да так си сте ма. 

Све ме ре ко је пред у зи ма ка ко 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, та ко и Ми
ни стар ство здра вља у здрав стве ном 
си сте му, има ју за циљ да се до при
не се бо љем здра вљу гра ђа на, али и 
да се ство ре усло ви за на гра ђи ва
ње пре ма ра ду, као је ди ном па ра
ме тру ко ји уво ди си стем пра вич но
сти ме ђу за по сле ни ма у здрав ству. 
Ми ни стар ство здра вља ће и на да ље 
на сто ја ти да се со ци јал ни по ло жај 

за по сле них у здрав ству по бољ ша ва 
у скла ду са по ли ти ком Вла де у јав
ном сек то ру“ – на ве де но је у са оп
ште њу Ми ни стар ства здра вља.

Сле де по прав ке 
 
По во дом од ла га ња при ме не Уред

бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен ту, ме
ди цин ској и ши рој јав но сти обра ти
ла се и ди рек тор ка ЛКС, прим. др 
Та тја на Ра до са вље вић. Пре ма ње
ним ре чи ма, у ме ђу вре ме ну, до ок
то бра, при сту пи ће се по пра вља њу 
еле ме на та на ве де не Уред бе. Она је 
из ра зи ла спрем ност да се Ле кар
ска ко мо ра Ср би је ак тив но укљу
чи у све ак тив но сти у ве зи са из
ме ном Уред бе.

Др Ра до са вље вић је под се ти ла да 
је од ла га ње при ме не Уред бе о ко
рек тив ном ко е фи ци јен ту био кључ
ни зах тев ко ји је де фи ни сан на за
јед нич ком са стан ку пред став ни ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, стру ков
них удру же ња и син ди ка та за по
сле них у здрав ству ко ји је одр жан 
13. ју на у про сто ри ја ма ЛКС.

Ле ка ри се при бо ја ва ју да, са мо по 
се би, од ла га ње не ће до не ти ни шта. 
Осим  ку по ви не вре ме на. Због то га 
у Ко мо ри и ре пре зен та тив ним син
ди ка ти ма оче ку ју да у не ким сег
мен ти ма Уред ба бу де „пре кро је на“, 
чи ме би се пред у пре ди ле штет не 
по сле ди це на ра чун по је дин ца, али 
и стру ке. 

Ре фор ма се увек и сву да до че ку
је от по ром, а због гло ма зно сти си
сте ма мо ра да бу де ве о ма па жљи во 
пла ни ра на и спро ве де на. У жи жи 
ре ор га ни за ци је до мо ва здра вља на
ла зи се иза бра ни ле кар. С об зи ром 
на то да ре фор ма укљу чу је нов на
чин фи нан си ра ња при мар не здрав
стве не за шти те – ка пи та ци ју, упра
во та ка те го ри ја ле ка ра на ћи ће се 
пр ва на уда ру. 

Иако над ле жни уве ра ва ју да ће 
при ме на ка пи та ци је ути ца ти тек 
на 10 од сто њи хо ве за ра де, док то ри 
су скеп тич ни из ви ше раз ло га. Нај
пре, због уве ре ња да су не пра вед но 
ка жње ни јер се вред но ва ње учин ка 

ШТА КА ЖУ У ФОН ДУ

�Из ме на на чи на фи нан си ра ња у здрав ству је дан је од усло ва 
за ре а ли за ци ју до го во ра са ММФ-ом 

Пред ра чун сред ста ва за 2012. на пра вљен је про шле го ди не 
Иза бра ни ле кар би ће под стак нут да ви ше бри не о пре вен ци ји
Кри те ри ју ми ко ји ути чу на ва ри ја бил ни део за ра да мо гу се по пра вља ти
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од но си са мо на ле ка ре (не све за по
сле не у јав ном сек то ру), и то са мо 
на иза бра не, а не све док то ре, за
тим ти ме што им се „бро је“ и па ра
ме три на ко је не мо гу да ути чу (као 
на при мер ле ко ви из да ти на осно ву 
пре по ру ке спе ци ја ли ста), итд. 

Осим фик сног де ла, у из но су 90 
од сто са да шње за ра де, Уред ба пред
ви ђа и ва ри ја бил ни део ко ји ће би
ти вред но ван од је дан до 10. Њи ме 
су, под се ћа мо, об у хва ће не че ти ри 
ка те го ри је – ре ги стра ци ја, ра ци о
нал ност (на осно ву про сеч не вред
но сти ле ко ва про пи са них на ре цепт 
оси гу ра ни ку, не ра чу на ју ћи ле ко ве 
за бо ле сни ке са кар ци но мом, ХИВ
ом и још не ким обо ље њи ма), ефи
ка сност и пре вен ти ва (ме ре на кроз 
од нос бро ја пре вен тив них пре гле
да и бро ја ре ги стро ва них оси гу ра
ни ка). Ле ка ри, ме ђу тим, сма тра
ју да фик сни из нос тре ба да бу де у 
ви си ни са да шње пла те, док здрав
стве не вла сти твр де да је то не мо
гу ће, јер би се ти ме „про био“ пла
ни ра ни бу џет. 

ЛКС је у ви ше на вра та да ва ла сво
је при мед бе и ну ди ла пред ло ге за 
из ме ну ка пи та ци о не фор му ле, ка
ко би се пре ве ни ра ле ве ће по сле
ди це уво ђе ња но вог на чи на фи нан
си ра ња.

У ви ше на вра та о уво ђе њу ка пи
та ци је из ја шња ва ла се и Скуп шти
на ЛКС. Пре до че но је да је не при
хва тљи во да услед при ме не Уред бе 
бу ду сма ње не по сто је ће пла те ле ка
ра. Дру гим ре чи ма, фик сни део за
ра де не би тре ба ло да бу де ни жи од 
по сто је ћег из но са. Иако је и ПО ЛКС 
за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
са чи нио чи тав низ пред ло га за из
ме не и до пу не Уред бе и упу тио на 
адре се над ле жних, ефе кат је из о
стао. По себ но „бо де очи“ чи ње ни
ца да, за раз ли ку од прет ход них го
ди на, ка да је ЛКС уред но по зи ва на 
да уче ству је на са стан ци ма по во
дом уво ђе ња ка пи та ци је, ме се ци ма 
уна зад по зи ви су из о ста ли, чи ме је 
сма ње на мо гућ ност да „стру ка има 

реч“, од но сно да се из ја сни о спор
ним пи та њи ма. 

Под се ћа мо, по сле број них зах те
ва ле ка ра при мар не здрав стве не 
за шти те и штрај ка упо зо ре ња Син
ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср
би је, као и ви ше пу та по но вље них 
зах те ва за ре ша ва ње број них на
го ми ла них про бле ма у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, а ко је су пред
став ни ци ЛКС из не ли у Са ве ту за 
при мар ну здрав стве ну за шти ту 
РЗ ЗО, та да шњи ми ни стар здра вља, 
проф. др То ми ца Ми ло са вље вић, до
нео је 28. ју на 2010. Ре ше ње о обра
зо ва њу По себ не рад не гру пе за уна
пре ђе ње ра да иза бра них ле ка ра у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти. 
У са став тог те ла ушли су, осим пред
став ни ка Ми ни стар ства здра вља, 
пред став ни ци Ре пу блич ког за во
да за здрав стве но оси гу ра ње Ср би
је, Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та 
Ср би је, Се кре та ри ја та за здрав ство 
Гра да Бе о гра да и Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. За пред сед ни ка је име но
ва на др Ива на Ми шић, по моћ ни ца 

ми ни стра здра вља, а за чла но ве (ис
пред ЛКС) др Сла ђа на Мај кић и др 
Алек сан дар Ра до са вље вић.

Стру ка се (не) пи та

Ка пи та ци ја је би ла у сре ди шту па
жње не ко ли ко са ста на ка ор га ни зо
ва них про те клих го ди на на ко ји ма 
су уче ство ва ли пред став ни ци Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, над ле жних 
ин сти ту ци ја, стру ков них удру же ња 
и ре пре зен та тив них син ди ка та. 

У Но вом Са ду, у хо те лу „Парк“, 18. 
мар та 2011. одр жан је окру гли сто 
„Ка пи та ци ја у здрав ству Ср би је  
Мо дел ор га ни за ци је и фи нан си ра
ња при мар не здрав стве не за шти те“, 
у ор га ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре Вој во ди не, на ко ме су 
до не ти за кључ ци о на осно ву ис ку
ста ва зе ма ља у окру же њу у ко ји ма 
се ка пи та ци ја већ при ме њу је.

У Ми ни стар ству здра вља одр жан 
са ста нак 26. сеп тем бра 2011. на ко ме 
пре до че на је не ми нов ност уво ђе ња 

фи нан си ра ња уста но ва при мар не 
здрав стве не за шти те по мо де лу ка
пи та ци је. Пред став ни ци ле кар ске 
про фе си је пре не ли су став да је та
кав на чин фи нан си ра ња, у фор ми 
у ко јој је пред ло жен, не при хва тљив 
и не по во љан, ка ко за за по сле не, та
ко и за па ци јен те.

Пред став ни ци ЛКС уче ство ва
ли су кра јем про шле го ди не и на 
окру глом сто лу на те му Ути цај ме
ра ка пи та ци је на сма ње ње оби ма 
при мар не здрав стве не за шти те па
ци је на та и на сма ње ње за ра да за
по сле них у до мо ви ма здра вља, у ор
га ни за ци ји Асо ци ја ци је сло бод них 
и не за ви сних син ди ка та. На ску пу 
су, та ко ђе, уче ство ва ли и пред став
ни ци Ми ни стар ства здра вља, Ми
ни стар ства ра да и со ци јал не по ли
ти ке, СЛФС, Син ди ка та за по сле них 
у здрав ству и со ци јал ној за шти ти 
Ср би је, Син ди ка та ме ди цин ских се
ста ра и тех ни ча ра Ср би је. 

Ви ше са ста на ка упри ли че но је у 
РФ ЗО, на ко ји ма су „укр сти ли ко
пља“ пред став ни ци Фон да здрав
стве ног оси гу ра ња, с јед не, и Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, син ди кал них 
ор га ни за ци ја и стру ков них удру же
ња, с дру ге стра не. На тим ску по ви
ма пре до че но је мно штво раз ло га 
да се пред ви ђе на про ме на на чи на 
пла ћа ња по но во раз мо три и от кло
не мањ ка во сти. Ле кар ске асо ци ја
ци је у ви ше на вра та зах те ва ле су од 
над ле жних уки да ње уред бе, а не са
мо од ла га ње, уз обра зло же ње да је 
штет на и дис кри ми на тор на.

По след њи у ни зу, са ста нак пред
став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
стру ков них удру же ња и син ди ка та 
за по сле них у здрав ству одр жан 13. 
ју на, још јед ном је по ка зао да стру
ка ни је са мо па сив ни по сма трач 
на мет ну тих де ша ва ња, већ ак тив
ни уче сник.

Да ли је ре фор ма срп ског здрав
ства у хар мо ни ји или рас ко ра ку са 
европ ским вред но сти ма? По ка за ло 
се да срп ско здрав ство ни је по год но 
„тле“ на ко ме мо же да се „пре са ди“ 
би ло ка ква ре фор ма, без ува жа ва
ња спе ци фич но сти на шег си сте ма. 
То по твр ђу је и ви ше пу та од ла ган 
по че так при ме не ка пи та ци је (ја ну
ар 2010, јул 2011, март 2012, јул 2012.), 
али и ука зу је на по тре бу да иза сва
ког ре форм ског по те за сто ји – сна
жна ле кар ска стру ка. 

Ле кар ска ко мо ра оче ку је да ће се 
са но во и за бра ном ми ни стар ком 
здра вља, проф. др Сла ви цом Ђу кић 
Де ја но вић што пре би ти на ста вље
ни раз го во ри о про бле ми ма иза зва
них уво ђе њем ка пи та ци је, ко ја је, 
очи глед но, са мо „врх ле де ног бре
га“ ре фор ме здрав ства Ср би је.

 Ја сми на То ма ше вић

ШТА КА ЖУ ЛЕ КА РИ

Пре ти опа сност од уки да ња ауто но ми је ле ка ра, али и сма ње ња за ра да 
По сле ди це ре фор ме не сме да сно си ис кљу чи во ле кар ска стру ка
Сум ња се да ће ле ка ри би ти аде кват но мо ти ви са ни 
При ват ни сек тор ни је укљу чен у си стем
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За што се у Ли сти ле ко ва ко ји се ра чу на ју у 
ка пи та ци ји на ла зе и ле ко ви ко ји про пи су
ју иза бра ни ле ка ри на пред лог ле ка ра спе
ци ја ли сте? 

У ка пи та ци о ну фор му лу су укљу че ни ле ко ви ко ји се 
ко ри сте у те ра пи ји обо ље ња ко ји ма је ста нов ни штво 
Ре пу бли ке Ср би је нај ви ше оп те ре ће но (ис хе миј ске бо
ле сти ср ца, це ре бро ва ску лар не бо ле сти, уни по лар на 
де пре си ја, ди ја бе тес). У ци љу про пи си ва ња аде кват не 
те ра пи је оси гу ра ним ли ци ма, за уво ђе ње по је ди них ле
ко ва у те ра пи ју нео п ход но је ми шље ње ле ка ра спе ци
ја ли сте. На тај на чин се обез бе ђу је бо љи ква ли тет, ефи
ка сност и сма ње ње тро шко ва ле че ња. Ко нач ни од лу ка 
о из бо ру ле ка и до зи ра њу је на иза бра ном ле ка ру.

Да ли ле кар спе ци ја ли ста фи зи кал не ме ди
ци не и ре ха би ли та ци је ко ме је до де љен ИД 
број тре ба да пот пи ше Уго вор о иза бра ном 
ле ка ру?

Иза бра ни ле ка ри (тј. они ко ји тре ба да пот пи шу 
Уго вор о оба вља њу по сло ва иза бра ног ле ка ра) ра де у 
обла сти ма ра да: оп шта ме ди ци на, пе ди ја три ја, ги не
ко ло ги ја, оп шта сто ма то ло ги ја и деч ја и пре вен тив на 
сто ма то ло ги ја. Ка ко ле кар спе ци ја ли ста фи зи кал не ме
ди ци не и ре ха би ли та ци је не при па да овим обла сти ма 
ра да, не тре ба да пот пи су је по ме ну ти уго вор.

Мо же ли ди рек тор здрав стве не уста но ве да 
пре у сме ри па ре пред ви ђе не за пла те „уго во
ре них“ рад ни ка тј. иза бра них ле ка ра и њи хо
вих ти мо ва, на пла те „не у го во ре них“ рад ни ка 
ка ко би сви рад ни ци при ми ли ко ли кото ли
ко ума ње ну, али ипак не ка кву пла ту? 

Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње пре но
си сред ства за пла те са мо за уго во ре не рад ни ке и сва
ко тро ше ње ових сред ста ва у дру ге свр хе сма тра се не
на мен ским.

Да ли ле кар ко ји је на за ме ни, тј. за ме њу је 
од сут ног ле ка ра, мо же би ти иза бра ни ле кар 
за ко га ће се опре де љи ва ти па ци јен ти? 

Ле ка ри ко ји су на за ме ни (без об зи ра да ли уго во ре ни 
на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме) је су иза бра ни ле ка
ри уко ли ко ра де у обла сти ра да: оп шта ме ди ци на, пе ди
ја три ја, ги не ко ло ги ја, оп шта сто ма то ло ги ја или деч ја и 
пре вен тив на сто ма то ло ги ја. Они тре ба да пот пи шу Уго
вор о оба вља њу по сло ва иза бра ног ле ка ра и да поч ну да 
при ку пља ју из ја ве оси гу ра них ли ца. Пр вих го ди ну да на, 
ко ли ко су за шти ће ни и има ју оце ну на ни воу про се ка ЗУ, 

пред ви ђе но је за при ку пља ње из ја ва оси гу ра ни ка, а што 
не би мо гли уко ли ко не пот пи шу овај уго вор. На кон го
ди ну да на, њи хов рад ни учи нак ће се рав но прав но ме
ри ти са оста лим ле ка ри ма исте обла сти ра да. У том сми
слу, и ле ка ре на за ме ни тре ба по ну ди ти па ци јен ти ма да 
их иза бе ру, јер кад за штит ни пе ри од од го ди ну да на ис
тек не, уко ли ко не ма ју ре ги стро ва не па ци јен те не ће мо
ћи да оства ре пла ту ко ја им по Уред би при па да.

Да ли се за ка те го ри ју ра ци о нал ност про сеч
на це на ле ка по ре ди са ре пу блич ким про се
ком или са про се ком ДЗ? 

У по след њим об ја вље ним та бе ла ма за ра ци о нал ност 
је упо тре бљен ре пу блич ки про сек. Усво је ном вер зи јом 
Уред бе, ме ђу тим, ни је из у зе та ра ци о нал ност као је ди на 
за ко ју је пред ло жен ре пу блич ки про сек. Ка ко је ма ло 
ве ро ват но да ће до ћи до из ме не Уред бе, по но во ће би
ти об ја вље не та бе ле за пр ви квар тал – са про се ком ДЗ 
и за ра ци о нал ност.

Ка ко го ди шњи од мор и бо ло ва ње ути че на 
рад ни учи нак ле ка ра? 

Пре ма Уред би, уко ли ко је ле кар био на бо ло ва њу или 
на го ди шњем од мо ру нпр. ме сец да на, ка да се бу де об
ра чу на ва ла за ра да за тај пе ри од, рад ни учи нак ће се 
ра чу на ти на исти на чин као да је на ра ду. То ће има ти 
за по сле ди цу да ће оце не из ефи ка сно сти и пре вен ти
ве би ти ни же, а на ре ги стра ци ју и ра ци о нал ност ово 
од су ство не ће ути ца ти. Ка ко ће оце не од сут ног ле ка ра 
по овим кри те ри ју ми ма би ти ни же, а ле ка ри у окви ру 
јед ног ДЗ се ме ђу соб но вред ну ју, ин ди рект но ће се по
ве ћа ти оце на ле ка ра ко ји је ра дио и при мао па ци јен те 
од сут ног ко ле ге. Ка ко сви за по сле ни иду на го ди шњни 
од мор то ком го ди не, сви ма ће пла та у јед ном тре нут ку 
би ти ни жа, од но сно ве ћа због то га.

Ка ко слу жбе но или пла ће но од су ство ути че 
на оце ну (пред став ни ци син ди ка та пре ма 
ПКУ има ју пра во на од су ство од 40 са ти ме
сеч но за оба вља ње по сло ва ве за них за син
ди кат). Ко ли ко то мо же ути ца ти на ефи ка
сност, од но сно да ли се она ра чу на и за те 
да не ка да оба вља син ди кал не ак тив но сти? 

Кри те ри јум ефи ка сност је је дан од кри те ри ју ма за 
вред но ва ње рад ног учин ка иза бра них ле ка ра. Циљ је 
по ве ћа ти до ступ ност здрав стве не за шти те мо ти ви са
њем ле ка ра да ви ше вре ме на про ве ду у сво ји ма ам бу
лан та ма, пре гле да ју ћи оси гу ра на ли ца. Ка ко се ефи ка
сност по сма тра у то ку квар та ла, уко ли ко од сут ност са 
по сла ре зул ти ра ма њим бро јем по се та оси гу ра них ли
ца и оце на из ефи ка сно сти ће би ти ма ња.
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Да ли се у окви ру пре вен ти ве иза бра ном ле
ка ру ра чу на ју услу ге па тро на жне слу жбе?

Не. РФ ЗО не ра чу на те услу ге (ши фра 1000033 и 1000041) 
по што их пру жа ју па тро на жне се стре, а не иза бра ни 
ле ка ри.

Ка ко се ра чу на ју услу ге ко је ле кар пру жи „ту
ђим“ па ци јен ти ма? 

Ефи ка сност: Уко ли ко ле кар пру жа услу ге оси гу ра ним 
ли ци ма ко ја има ју дру гог иза бра ног ле ка ра, ње му ће се 
„бро ја ти“ услу ге пру же не тим оси гу ра ним ли ци ма, што 
ће ути ца ти по зи тив но на оце ну ефи ка сно сти.

Ре цеп ти: На оце ну из ра ци о нал но сти, не ути чу ле ко
ви про пи са ни ту ђим па ци јен ти ма. Ови ре цеп ти по ве
ћа ва ју и укуп ну вред ност ре це па та, али и укуп ни број 
пре гле да них ли ца. Да кле, све јед но је да ли је ле кар про
пи сао ре цепт свом или ту ђем па ци јен ту.

На Ре ги стра ци ју и Пре вен ти ву, по се те ту ђих оси гу ра
ни ка не ма ју ути ца ја.

Да ли по сто ји мак си ма лан број ре ги стро ва
них па ци је на та по сва ком иза бра ном ле ка
ру? 

Не по сто ји. Сва ка но во пот пи са на из ја ва о из бо ру и 
про ме ни иза бра ног ле ка ра, ко ја је еви ден ти ра на кроз 
РИЛ ба зу, би ће ура чу на та у уку пан број ре ги стро ва них 
па ци је на та тог иза бра ног ле ка ра.

Да ли ле кар мо же да ра ди у слу жби за здрав
стве ну за шти ту де це, од но сно школ ске де це 
и то са мо у од се ку – раз вој но са ве то ва ли ште, 
од но сно од се ку са ве то ва ли ште за мла де? 

Као од го вор на по ста вље но пи та ње на во ди мо део тек
ста до пи са Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је бр. 
500–01–1054/2010–03 од 25. но вем бра 2010.го ди не:

„Иза бра ни ле кар не мо же да ра ди са мо у раз вој ном 
са ве то ва ли шту, са ве то ва ли шту за мла де од но сно у цен
тру за пре вен тив не здрав стве не услу ге, по што пре вен
тив ни пре гле ди, ме ре и по ступ ци, укљу чу ју ћи и здрав
стве но вас пи та ње, ко је иза бра ни ле кар спро во ди у 
по ме ну тим са ве то ва ли шти ма, од но сно цен тру, пред
ста вља ју са мо део по сло ва ко је иза бра ни ле кар оба вља, 
сход но од ред би чла на 151. За ко на о здрав стве ном оси гу
ра њу, Пра вил ни ка о са др жа ју и оби му пра ва из оба ве
зног здрав стве ног ос ги у ра ња и о пар ти ци па ци ји, чи ји 
је са став ни део и та бе ла о са др жа ју и оби му пре вен
тив них ме ра у обла сти при мар не здрав стве не за шти
те и Пра вил ни ка о но мен кла ту ри здрав стве них услу га 
на при мар ном ни воу здрав стве не за шти те.

У чла ну 4. став 1. Тач. 1), 2) и 4) 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, (у да љем те сту Пра вил ник) про пи са ни 
су усло ви у по гле ду ка дра за осни ва ње раз вој ног са ве
то ва ли шта, са ве то ва ли шта за мла де, од но сно цен тра 
за пре вен тив не здравствне не услу ге. Све три по ме ну
те ор га ни за ци о не је ди ни це су та ко зва не „функ ци о нал
не“ ор га ни за ци о не је ди ни це у ко ји ма је глав ни да ва лац 
услу га из обла сти пре вен ти ве тим, ко га чи не иза бра ни 
ле кар и ме ди цин ска се стратех ни чар.

Овај тим спро во ди све про пи са не пре вен тив не ме ре 
у обла сти при мар не здрав стве не за шти те, док су оста ли 
здрав стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад ни ци укљу
че ни у рад овог ти ма за ви сно од здрав стве них и дру гих 
по тре ба оси гу ра ни ка за њи хо вим услу га ма, ко је тре
ба да од ре ди иза бра ни ле кар као но си лац пре вен тив
них ак тив но сти овог ти ма. Усло ви у по гле ду ка дра за 
дом здра вља про пи са ни Пра вил ни ком за сва ку ор га
ни за ци о ну је ди ни цу за ви се од бро ја и струк ту ре ста
нов ни ка на те ри то ри ји за ко ју се осни ва дом здра вља 
и пред ста вља ју екви ва лент пу ног рад ног вре ме на (уко
ли ко се на во ди је дан док тор ме ди ци не и јед на ме ди
цин ска се стра – тех ни чар и слич но), од но сно не пу ног 
рад ног вре ме на ка да је та ко на ве де но (нпр. са по ло ви
ном рад ног вре ме на). Ово не зна чи да са мо је дан док
тор ме ди ци не оба вља по сло ве из обла сти пре вен ти ве 
то ком свог пу ног рад ног вре ме на, већ сви док то ри ме
ди ци не, иза бра ни ле ка ри, об ва вља ју по сло ве и пру жа ју 
услу ге из обла сти пре вен ти ве, као што пру жа ју услу ге 
из обла сти ку ра ти ве, оси гу ра ни ци ма ко ји су их иза
бра ли. Ово се у по себ ној ме ри од но си на раз вој но са
ве то ва ли ште, где је про пи са но је дан док тор ме ди ци не 
спе ци ја ли ста пе ди ја три је на 8.500 де це пред школ ског 
уз ра ста као и на са ве то ва ли ште за мла де где је про пи
са но је дан док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста пе ди ја три
је на 7.000 де це уз ра ста од де сет до 18 го ди на. Из са ме 
су шти не ове нор ме ја сно је да то не мо же би ти ствар
но је дан док тор ме ди ци не, по што је не из во дљи во да је
дан здрав стве ни рад ник пру жа услу ге из обла сти пре
вен ти ве и исто вре ме но пра ти то ли ки број де це то ком 
раз вој ног до ба или до ба мла до сти.

У пр вим из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка би ће 
уне те од го во ра ју ће из ме не, ко ји ма ће пот пу но ја сно 
би ти од ре ђе но ко је тај док тор ме ди ци не спе ци ја ли
ста пе ди ја три је ко ји пру жа услу ге у окви ру раз вој ног 
са ве то ва ли шта, од но сно са ве то ва ли шта за мла де, а у 
скла ду са овим ту ма че њем, ка ко не би би ло раз ли чи
тих ту ма че ња про пи са.“

Ка ко ће се фи нан си ра ти слу жба ме ди ци не 
ра да?
 
Здрав стве на уста но ва мо же да фор ми ра слу жбу ме

ди ци не ра да за оба вља ње пре вен тив не ак тив но сти 
(спе ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка) ко ја се не 
обез бе ђу је у оба ве зном здрав стве ном оси гу ра њу и чи
је тро шко ве сно си по сло да вац. Спе ци ја ли ста ме ди ци
не ра да ко ји оба вља по сло ве иза бра ног ле ка ра фи нан
си ра ће се као иза бра ни ле кар.  (Из вор: РФ ЗО)
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Д
и јаг но стич ки срод не гру пе 
(ДСГ) пред ста вља ју ме то ду 
кла си фи ка ци је бол нич ки 
ле че них па ци је на та у гру

пе ко је има ју слич не кли нич ке спе
ци фич но сти и зах те ва ју слич ну по
тро шњу бол нич ких ре сур са. Тер мин 
ди јаг но стич ки срод не гру пе (ДСГ) 
је пре вод ен гле ског из ра за Di ag no
sis Re la ted Gro ups.

Пр ва кла си фи ка ци ја тог ти па би ле 
су ди јаг но стич ке гру пе ко је је 1975. 
го ди не при пре мио тим са Уни вер зи
те та Јејл (Yale Uni ver sity) у Сје ди ње
ним аме рич ким др жа ва ма. Тре нут
но се у све ту ДСГ си стем примењујe 
у ви ше од 25 зе ма ља у ци љу фи нан
си ра ња акут ног бол нич ког ле че ња 
на осно ву учин ка и мер љи вих ре
зул та та. Ме ђу тим, за оста ле бол нич
ке ак тив но сти (на при мер ис тра жи
ва ња и раз вој, фи зи кал ну ме ди ци ну 
и ре ха би ли та ци ју, пси хи ја три ју, ам
бу лант но ле че ње), нај че шће се ко ри
сте дру ги на чи ни пла ћа ња.

Основ на на ме на си сте ма ДСГ је 
фи нан си ра ње акут ног бол нич ког 
ле че ња у уста но ва ма се кун дар ног 
и тер ци јар ног ни воа здрав стве не 
за шти те (ста ци о нар и днев на бол
ни ца). Та ко ђе, кла си фи ка ци ја по 
си сте му ДСГ да је мо гућ ност за по
ве зи ва ње по да та ка о па ци јен ти ма 
са тро шко ви ма бол нич ког ле че ња, 
по ре ђе ње оби ма ра да бол ни ца узи
ма ју ћи у об зир сло же ност слу ча је ва, 
уна пре ђе ње си сте ма ин тер не кон
тро ле тро шко ва ипра вил ни је рас по
де ле сред ста ва ме ђу бол ни ца ма.

За из ве шта ва ње по си сте му ДСГ 
нео п ход но је ко ри шће ње Ме ђу на
род не кла си фи ка ци је бо ле сти и 
по ве за них здрав стве них про бле

ма, об ја вље не од стра не Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је и Но
мен кла ту ре услу га, као и по што ва
ње пра ви ла ши фри ра ња ди јаг но за 
и про це ду ра.

Раз вр ста ва ње па ци је на та по си
сте му ДСГ оба вља се на осно ву 
основ ног узро ка хо спи та ли за ци је, 
пра те ћих ди јаг но за (ком пли ка ци
ја и ко мор би ди те та), оба вље них ме
ди цин ских про це ду ра, као и дру гих 
по да та ка по треб них за из ве шта ва
ње као што су: ста рост, пол, те жи
на на ро ђе њу (за но во ро ђен чад), ис
ход ле че ња, број са ти на ме ха нич кој 
вен ти ла ци ји, тра ја ње епи зо де бол
нич ког ле че ња. До би је ни по да ци 
уно се се у софт вер за гру пи са ње, 
ко ји сва кој епи зо ди бол нич ког ле
че ња до де љу је од го ва ра ју ћу ди јаг
но стич ки срод ну гру пу. Сва ка ди

јаг но стич ки срод на гру па има свој 
ко е фи ци јент. При ме на тог си сте ма, 
у ве ћи ни зе ма ља у ко ји ма је уве
ден, до не ла је бо љу и пра вед ни ју 
рас по де лу огра ни че них бол нич ких 
сред ста ва и ути ца ла је на по ве ћа ње 
ефи ка сно сти ле че ња. 

Раз вој ни пут им пле мен та ци је 
си сте ма ДСГ у Ср би ји
Пре по зна ју ћи по тре бу за про ме

ном по сто је ћег на чи на из ве шта ва
ња и фи нан си ра ња здрав стве них 
уста но ва, Ми ни стар ство здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње, 
у окви ру Про јек та „Раз вој здрав
ства Ср би је – до дат но фи нан си ра
ње“ ко ји је фи нан си ран из сред ста
ва кре ди та Свет ске бан ке, за по че ли 
су уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки 
срод них гру па као но вог на чи на из
ве шта ва ња и фи нан си ра ња уста но
ва на се кун дар ном и тер ци јар ном 
ни воу здрав стве не за шти те.

Уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки 
срод них гру па, у пр во вре ме као на
чи на из ве шта ва ња, а по сти ца њу 
од го ва ра ју ћих усло ва и као на чи на 
пла ћа ња бол ни ца у Ср би ји, пред ви
ђе но је Пла ном раз во ја здрав стве не 
за шти те Ре пу бли ке Ср би је усво је

ним од стра не На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је у но вем бру 2010. 
го ди не.

У ци љу што ефи ка сни јег уво ђе ња 
но вог си сте ма, Ми ни стар ство здра
вља је у окви ру по ме ну тог про јек та 
у то ку 2011. го ди не ан га жо ва ло гру
пу кон сул та на та као по др шку Ре пу
блич ком фон ду за здрав стве но оси
гу ра ње. Кон сул тан ти су ан га жо ва ни 
на по сло ви ма обу ке за по сле них у 

ПУТ ДО ФИ НАН СИ РА ЊА БОЛ НИЧ КОГ 
ЛЕ ЧЕ ЊА НА ОСНО ВУ УЧИН КА 

ШТА СУ 
ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ 
СРОД НЕ ГРУ ПЕ?
// СИ СТЕМ ДСГ ИМА ЗА ЦИЉ УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СИ СТЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА, 
СА ЈЕД НЕ, И УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ НА ЧИ НА ФИ НАН СИ РА ЊА, СА ДРУ ГЕ СТРА НЕ //

>>> Кла си фи ка ци ја по си сте му ДСГ да је мо гућ ност 
за по ве зи ва ње по да та ка о па ци јен ти ма са тро шко ви ма 
бол нич ког ле че ња, по ре ђе ње оби ма ра да бол ни ца 
узи ма ју ћи у об зир сло же ност слу ча је ва, као и уна пре ђе ње 
си сте ма ин тер не кон тро ле тро шко ва ипра вил ни је 
рас по де ле сред ста ва ме ђу бол ни ца ма <<<
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здрав стве ним уста но ва ма о осно ва
ма си сте ма ДСГ, на чи ну из ве шта ва
ња и пра ће њу и ана ли зи до би је них 
по да та ка. Та ко ђе, по сао кон сул та
на та је да обез бе де и стал ну по др
шку уста но ва ма у про це су при ме не 
но вог на чи на из ве шта ва ња.

У те ку ћој, 2012. го ди ни, тим кон
сул та на та на ста вља по др шку уво
ђе њу си сте ма кроз про је кат „Пру
жа ње уна пре ђе них услу га на 
ло кал ном ни воу – ДИЛС“, а ак це
нат је ста вљен на про фе си о нал ну 
еду ка ци ју здрав стве них рад ни ка, 
ко ја има за циљ упо зна ва ње са Но
мен кла ту ром услу га, об ја вље ном у 
Сл. гла сни ку бр. 91, од 2. фе бру а ра 
2011, осно ва ма си сте ма ДСГ, као и 
пра ви ли ма ши фри ра ња ди јаг но за 
и про це ду ра.

До са да су одр жа не обу ке у број
ним уста но ва ма у Бе о гра ду, као и 
ши ром Ср би је, а до кра ја 2012. го
ди не пла ни ра но је и об у ча ва ње 
здрав стве них рад ни ка у ви ше од 
80 уста но ва у Ср би ји.

У пр вој фа зи им пле мен та ци је 
пла ни ра на је про ме на на чи на из
ве шта ва ња, а вре ме ном се оче ку је 
и по сте пен пре лаз са ре тро спек тив
ног на чи на пла ћа ња здрав стве них 

услу га, ко је је би ло за сно ва но на 
исто риј ском бу џе ту, на про спек тив
ни на чин пла ћа ња на осно ву си сте
ма ДСГ, тј. пла ћа ње ће се оба вља ти 
на осно ву пла ни ра них и уго во ре
них гру па ко је се од но се на јед ну 
епи зо ду бол нич ког ле че ња, а не на 
по је ди нач но фак ту ри са не услу ге 
ка ко је до са да био слу чај.

Си стем ДСГ та ко има за циљ уна
пре ђе ње си сте ма из ве шта ва ња, са 
јед не, и уна пре ђе ње на чи на фи нан
си ра ња, са дру ге стра не.

Ва жно је на гла си ти да си стем 
ДСГ омо гу ћа ва: до би ја ње ква ли
тет них, тач них и до ступ них по да
та ка, по ве зи ва ња по да та ка о па ци
јен ти ма са тро шко ви ма бол ни це, 
гру пи са ње бол нич ки ле че них па
ци је на та, по ре ђе ње оби ма ра да 
бол ни ца узи ма ју ћи у об зир сло же
ност слу ча је ва, бо љу и пра вед ни ју 
рас по де лу огра ни че них сред ста ва 
бол ни це, као и тран спа рент ност у 
уго ва ра њу.

 Др Ми лан Си мић

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА У НИ ШУ

Још јед но у ни зу струч них пре да ва-
ња одр жа но је у че твр так, 17. ма ја ове 
го ди не у Ни шу, 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. У окви ру пре да ва ња, кон сул-
тан ти ан га жо ва ни на им пле мен та ци-
ји си сте ма ДСГ одр жа ли су пре зен та-
ци ју о си сте му ди јаг но стич ки срод них 

гру па, пра ви ли ма ши фри ри ра ња ди-
јаг но за и про це ду ра и но мен кла ту ри 
услу га.

Ово пре да ва ње одр жа но је на ини-
ци ја ти ву чла но ва Ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, и 
ре зул ти ра ло је по ве ћа ним ин те ре со-
ва њем ле ка ра за си стем ДСГ.

Финансирање секундарне и терцијарне заштите према ДСГ
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Аутор: др Ол га Оси пов, 
Оп шта бол ни ца Ужи це,  

Здрав стве ни цен тар Ужи це

О
вај чла нак пред ста вља 
по ку шај су ми ра ња до
га ђа ња у здрав ству Ср
би је од 2000. гoдине на

о ва мо. Ско ра шњи до га ђа ји на 
по ли тич кој сце ни Ср би је, про
ме не у Ми ни стар ству здра вља 
и Ре пу блич ком фон ду за здрав
стве но оси гу ра ње тек ће има ти од ре ђе не ре пер ку си је 
на по ло жај ле ка ра у дру штву, ме сто ЛКС, као и од нос 
си сте ма здрав стве не за шти те пре ма здра вљу по пу ла
ци је Ср би је.

Ср би ја је, као и дру ги де ло ви не ка да шње Ју го сла ви је, 
на сле ди ла здрав стве ни си стем фи нан си ран оба ве зним 
из два ја њи ма за здрав стве но оси гу ра ње, ба зи ран на по
ре зу ко ји су пла ћа ли по сло дав ци. По ли тич ка не ста бил
ност у то ку де ве де се тих го ди на до ве ла је до ре це си је 
у еко но ми ји што је ре зул ти ра ло стал ним сма ње њем 
ре сур са из два ја них за здрав стве ни си стем. Одр жи вост 
си сте ма не пре кид но је би ла у иза зо ву због стал не ре
дук ци је до при но са за здрав стве ну за шти ту где је око 
два ми ли о на за по сле них фи нан си ра ло се дам ми ли о
на оси гу ра них.

Ку му ла тив ни ефе кат свих тих до га ђа ја узро ко вао је 
зна чај ну де те ри о ра ци ју здрав стве ног ста ња по пу ла
ци је про ши ру ју ћи јаз из ме ђу ста ња у Ср би ји и Европ
ској уни ји. 

Јаз из ме ђу тро шко ва и при хо да у си сте му на док на ђи
ван је по ве ћа ним из два ја њем за здрав стве ну за шти ту 
гра ђа на „из џе па“, од но сно из соп стве них из во ра, у по
пу ла ци ји ко ја је већ ма те ри јал но и фи зич ки би ла вул
не ра бил на. Зна чај ни не до ста та так сред ста ва ре зул ти рао 
је ни ским пла та ма за по сле них у здрав ству, не до вољ ним 
ула га њем у ин фра струк ту ру и опре му, као и ве ли ким де
фи ци том у Фон ду здрав стве ног оси гу ра ња, на ста лим због 
тро шко ва за здрав стве ну за шти ту. Си стем је „бо ло вао“ од 
не до стат ка ле ко ва и ме ди цин ског ма те ри ја ла, ми та и ко

руп ци је, пре ба ци ва ња то ко ва па ци је на та и де ла опре ме 
из др жав ног у при ват ни сек тор. Све то угро зи ло је до ступ
ност, ба зич ни прин цип здрав стве не за шти те по пу ла ци је. 
Нео п ход не ре фор ме у си сте му здрав стве не за шти те, кре
и ра не су од стра не Ми ни стар ства здра вља и за по че те 
2002. го ди не ра ди по сти за ња:

1. По бољ ша ња здрав стве ног ста ња ста нов ни штва;
2.  Сма ње ња тро шко ва пу тем по ра ста ефи ка сно сти 

пру жа ња здрав стве не за шти те;
3.  По ве ћа ња за до вољ ства па ци је на та ра дом здрав

стве не слу жбе као ди мен зи јом ква ли те та;
4.  По ве ћа ња мо гућ но сти из бо ра за ко ри сни ка и да

ва о це услу га у здрав ству. 

Оче ки ва не те шко ће и огра ни че ња у ре фор ма ма: 
Сла ба и не ста бил на еко но ми ја зе мље у тран зи ци ји, 

не по сто ја ње ја сних ви зи ја и же ље них ци ље ва – за јед
нич ких за ли де ре Ми ни стар ства здра вља и фи нан си
ја, не ис ку ство у про це си ма раз во ја стра те ги је у здрав
стве ној за шти ти и оси гу ра њу, ме наџ мен ту…

По ла зна осно ва за ре фор му си сте ма здрав стве не 
за шти те и де фи ни са ње здрав стве не по ли ти ке Ср би-
је би ле су:

–  Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја Ује ди ње них на ци
ја (2000. го ди на);

–  Оп шти ци ље ви Свет ске здрав стве не от га ни за ци је 
за по сти за ње „Здра вља за све у све ту“;

– Европ ско здра вље за све  пра вед ност у здра вљу;
–  Стра те ги ја за сма њи ва ње си ро ма штва у Ре пу бли ци 

Ср би ји– пре по ру ке на ло кал ном ни воу;
–  На ци о нал не стра те ги је за ре ша ва ње пи та ња из бе

глих, прог на них и ра се ље них ли ца.

На осно ву тих до ку ме на та у фе бру а ру 2003. го ди не 
Ми ни стар ство здра вља Ср би је из ра ди ло је до ку мент 
под на зи вом: „Бо ље здра вље за све у тре ћем ми ле-
ни ју му“, ко ји је са др жао:

– Здрав стве ну по ли ти ку;
– Ви зи ју си сте ма здрав стве не за шти те у Ср би ји;
–  Стра те ги ју и ак ци о ни план ре фор ме си сте ма здрав

стве не за шти те у Ср би ји.

РЕ ФОР МЕ У ЗДРАВ СТВУ СР БИ ЈЕ: 
ДО КЛЕ СМО СТИ ГЛИ, А ГДЕ СМО ЗА СТА ЛИ

РАС КО РАК ИЗ МЕ ЂУ 
ПРО КЛА МО ВА НОГ 
И ОСТВА РЕ НОГ 
// ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ ЈЕ НА ПРЕ КРЕТ НИ ЦИ И ЧЕ КА ДА БУ ДУ ПО СТИГ НУ ТЕ 
СТВАР НЕ КО РИ СТИ ОД ЗДРАВ СТЕВ НИХ РЕ ФОР МИ // МНОГИ КОРАЦИ СУ ЗАПОЧЕТИ, 
НИСУ ЗАВРШЕНИ //
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Тим су по твр ђе ни основ ни прав ци у ре фор ми здрав-
стве ног си сте ма:

– По ве ћа ње ефи ка сно сти уз сма ње ње тро шко ва;
–  Но ви на чин пла ћа ња здав стве ној слу жби за пру

же не услу ге (ка пи та ци ја у ПЗЗ, фи нан си ра ње пре
ма ДСГ за бол ни це);

–  По бољ ша ње ква ли те та пру же них услу га (по себ но 
хо спи тал не не ге);

–  Из ла же ње у су срет по тре ба ма ко ри сни ка  па ци
јент у фо ку су.

На осно ву тог до ку мен та де фи ни са ни су ци ље ви 
здрав стве не по ли ти ке Ср би је:

1.  очу ва ње и уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња ста нов
ни штва Ср би је и ја ча ње здрав стве ног по тен ци ја
ла на ци је;

2.  обез бе ђе ње и уна пре ђе ње пра вич ног и јед на ког при
сту па здрав стве ној за шти ти за све гра ђа не Ср би је;

3.  по ста вља ње ко ри сни ка (па ци јен та) у цен тар си сте
ма здрав стве не за шти те;

4.  одр жи вост си сте ма здрав стве не за шти те уз тран спа
рен тост, се лек тив ну де цен тра ли за ци ју у упра вља њу 
ре сур си ма и ши ре ње спек тра фи нан си ра ња;

5.  де фи ни са ње по себ них на ци о нал них про гра ма у 
обла сти ка дро ва, мре же ин сти ту ци ја, тех но ло ги је 
и ме ди цин ског снад бе ва ња;

6. де фи ни са ње уло ге при ват ног сек то ра у здрав ству;
7.  уна пре ђе ње ка дров ске ба зе здрав стве не за шти те 

(ху ма них ре сур са);
8. ја ча ње пре вен ти ве и уна пре ђе ње јав ног здра вља.

До но ше ње но вих за ко на из обла сти здрав ства оба
ве за ло је уста но ве на про ме не:

–  За кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма, За
кон о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра
ње, За кон о за ра зним бо ле сти ма, За кон о здрав стве
ној за шти ти, о здрав стве ном оси гу ра њу, о Ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка.

–  У ма ју 2006. до нет је Глав ни план мре же здрав сте
них уста но ва (ко јим на ста је ре дук ци ја и пре ра спо
де ла бол нич ких ка па ци те та), као и Пра вил ник о 
уну тра шњој ор га ни за ци ји здрав стве них уста но ва 

(њи ме су де фи ни са ни но ви стан дар ди у бро ју за
по сле них, опре ми и „про дук тив но сти“ – тзв. ме ра
ма из вр ше ња). По том је у ви ше на вра та вр ше на из
ме на мре же здрав стве них уста но ва.

–  До нет је сет но вих за ко на из обла сти тран сплан та
ци је ће ли ја, тки ва и ор га на као и За кон о ле че њу 
не плод но сти по ступ ци ма би о ме ди цин ски пот по
мог ну тог опло ђе ња

–  До не то је и ви ше Стра те ги ја раз во ја у обла сти здрав
стве не за шти те.

Кроз раз ли чи те ме ђу на род не до на ци је и про јек-
те оства ре но је:

– 500 ми ли о на евра ула га ња од 2002 2012,
–  Пред ви ђен је За вр ше так кли нич ких цен та ра у Бе о

гра ду, Ни шу, Кра гу јев цу, Но вом Са ду (2008–2012.)
–  Пла ни ра но је да се бол ни це (70 од сто) и до мо ви здра

вља (100 од сто) при бли же од но сно до сег ну европ
ски стан дард.

–  Фор ми ран је ПET центaр у Кли нич ком цен тру Ср
би је, Бе о град (2008–2009.)

–  Им пле мен та ци ја Здрав стве ног ин фор ма ци о ног си
сте ма (2015.)

У ре фор ми при мар не здрав стве не за шти те основ
ни прав ци би ли су:

–  Ле кар ПЗЗ као „чу вар ка пи је“ за улаз у си стем здрав
стве не за шти те;

–  Ка пи та ци ја – пла ћа ње пре ма ли сти опре де ље них 
ко ри сни ка;

– Ори јен та ци ја ка по ро ди ци и ка за јед ни ци;
–  Све о бу хват на, кон ти ну и ра на и до ступ на здрав стве

на за шти та.

Спро ве де ни су кроз Пи лот про је кат Основ них здрав
стве них услу га у оп шти ни Кра ље во, Про је кат Ја ча ње 
пре вен тив них здрав стве них услу га– ЕАР, Про је кат елек
трон ског здрав стве ног кар то на– ЕАР, Про је кат раз во ја 
по ли ти ке ПЗЗ CI DA.

У ре фор ми се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не 
за шти те основ ни прав ци би ли су: 

• Ре кон струк ци ја згра да и про сто ра;
• Модернизација опреме;
•  Но ви стан дар ди обез бе ђе ња ка дро ви ма и стан дар

ди из вр ше ња (пер фор ман си);
•  Раз вој бол нич ких ин фор ма ци о них си сте ма (БИС) и 

по ве зи ва ње са ПЗЗ;
•  Еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка – ме наџ мент, БИС, 

фи нан си ра ње, стра те шки ме наџ мент, ме наџ мент 
ква ли те том, и дру ги...

•  Спро ве де ни су кроз Про је кат ре кон струк ци је 20 бол
ни ца у Ср би ји (кре дит ЕИБ), Про је кат раз вој Здрав ства 
Ср би је – че ти ри пи лот под руч ја (Свет ска бан ка); Про је
кат ре фор ме кли нич ких цен та ра – кре дит ЕИБ, уз по
моћ Европ ске аген ци је за ре но струк ци ју–ЕАР (ЕУ). 

Глав на до стиг ну ћа у ре фор ми здрав стве ног си сте-
ма до са да:

•  По крет за уво ђе ње кул ту ре ква ли те та у здрав стве
ни си стем;

• Усва ја ње си стем ских за ко на;
•  Ве ли ко и (ре ла тив но) рав но мер но ин ве сти ра ње у 

објек те здрав стве не за шти те;
•  По че так ра ци о на ли за ци је ка дро ва и ка па ци те та у 

здрав стве ним уста но ва ма;
•  Ве ли ки на пре дак у пре вен ци ји пу ше ња и кон тро

ле ду ва на;
•  Зна чај но уна пре ђен здрав стве ни ин фор ма ци о ни 

си стем.
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Чи ни се да не ке од од го во ра ве за них за ре фор му си
сте ма здрав стве не за шти те у Ср би ји мо же мо на ћи у до
ку мен ту „Про це на ме ђу на род не по мо ћи у срп ском 
здрав стве ном сек то ру“. Ште та је што срп ску вер зи ју 
до ку мен та над ле жни из Ми ни стар ства здра вља из гле да 
ни су про чи та ли пре по ста вља ња на ин тер нет стра ни цу 
МЗ, јер би при ме ти ли да оби лу је гра ма тич ким гре шка
ма, као и не пре ци зно сти ма у пре во ду. Мо жда би свр
сис ход ни је би ло да је вер зи ја до ку мен та по ста вље на у 
ори ги на лу, прет по ста вљам на ен гле ском је зи ку. 

Мно го број ни за кључ ци у том до ку мен ту су зна чај ни 
и об ја шња ва ју ути цај ме ђу на род них екс пе ра та и сред
ста ва ко ја су утро ше на да би се си стем здрав стве не за
шти те Ср би је ре фор ми сао, као и од го вор си сте ма и за
по сле них на кон им пле мен та ци је ове по мо ћи. Де ло ви 
ко ји су ци ти ра ни су ис пра вље ни (О. О.)

„Про јек ти ко ји су успе шно за вр ше ни су че шће укљу
чи ва ли фи нан си ра ње згра да или опре ме, осни ва ње не
ке ин сти ту ци је пре не го тра же ну си стем ску про ме ну 
це ло куп ног си сте ма; Мно го ма ње је про ме ње но у од
но су на нека пи тал ну или ин сти ту ци о нал ну/по је ди
нач ну из град њу ка па ци те та и учи нак, што зна чи да се 
си стем ни је мно го про ме нио – не ки фак тор су ми ран 
са же то од стра не не ког ди рек то ра бол ни це ко ји је ре
као „сва ова обу ка и ни шта се не до га ђа“. Дру га осо ба 
је то опи са ла као „плод ко ји је по рас тао, али још ни је 
убран“, дру гим ре чи ма ка па ци тет је по ве ћан, али окру
же ње се ни је до вољ но про ме ни ло да би до зво ли ло овом 
ла тент ном ка па ци те ту да бу де ис ко ри шћен. 

Мо же се ре ћи за здрав стве ни си стем да је на „пре
крет ни ци“ и че ка да бу ду по стиг ну те ствар не ко ри сти 
од здрав стве них ре фор ми „ ...Ка ли бар упра вља ња и вођ
ства тре ба да се зна чај но по бољ ша, ако срп ски здрав
стве ни сек тор тре ба да се тран сфор ми ше; спо соб ност 
во ђа и ме на џе ра тре ба да се по ве ћа пу тем по чет них 
обу ка и кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног раз во ја и мо
гу ћег мен тор ства, чи ме би се ство рио ка па ци тет за на
ста вак упра вља ња бу ду ћим на ста ју ћим про ме на ма“.

– По се до ва ње при зна тих ква ли фи ка ци ја та квих као 
Ма ги стар здрав стве ног ме наџ мен та и Ма ги стар јав ног 
здрав ства тре ба да бу ду ула зни зах те ви за по ста вље ње 
на ви ше ме на џер ске по ло жа је у здрав ству и упра вља
њу јав ним здра вљем. Тре ба раз мо три ти уво ђе ње не ког 
од си сте ма упра вља ња учин ком на свим ни во и ма, по
др жа ног ре дов ним пра ће њем на прет ка, тј. урав но те
же них по ка за те ља на свим ни во и ма за кон тро лу спро
во ђе ња стра те ги је и пла ни ра ња. Пре вен ци ја тре ба да 
се са гле да и да се њо ме упра вља као не ким ин те гри
са ним си сте мом. Си стем тре ба да де фи ни ше и укљу
чи сва три ни воа пре вен ци је – при мар ни, се кун дар ни 
и тер ци јар ни. 

Quo Va dis, здрав ство Ср би је?
Све сни смо да не ма ча роб ног шта пи ћа. Да смо би ли 

на до бром пу ту, да су мно ге ства ри за по че те, али ни
су до вр ше не. Ме ђу тим, и да ље је не до вољ но из два ја ње 
за здрав стве ну за шти ту, а по ста вља се пи та ње да ли су 
и та ма ла сред ства аде кват но рас по ре ђе на. Про се чан 
го ди шњи из нос укуп них из да та ка „из џе па“ за здрав
стве ну за шти ту по гла ви ста нов ни ка ре ла тив но је ви
сок, из но сио је (у 2008.) 14.696,7 ди на ра. Од то га су ви
ше од две пе ти не из да та ка (42,4 од сто) за здрав стве ну 
за шти ту чи ни ли из да ци за ле ко ве.

По сто је пре ве ли ка оче ки ва ња и не за до вољ ство па
ци је на та са јед не стра не, пру же ним услу га ма, до ступ
но шћу и ква ли те том, са не до вољ но ар гу мен то ва ним 
ста вом јав но сти о ко руп ци ји у здрав ству као основ ним 
про бле мом срп ског здрав ства. Са дру ге стра не, не за до
вољ ство за по сле них ни ским пла та ма, усло ви ма за рад, 
еду ка ци ју, на пре до ва ње, осим ни ске мо ти ва ци је за рад 

но си у се би и стал ни од ла зак струч них ка дро ва ван зе
мље („brain drain“ – одлив мозгова) ко ји ће се по ве ћа
ва ти са мим при бли жа ва њем ЕУ и мо гућ но сти ма за по
шља ва ња ле ка ра у ЕУ.

Ре фор ме пла ћа ња се ни су до го ди ле. Ка пи та ци ја је од
ло же на јер је РФ ЗО пла ни рао сма ње ње иона ко ма лих 
про сеч них пла та ле ка ра. Тек је за по че то из ве шта ва ње 
по ДСГ. Ни је на пра вљен па кет, од но сно кор па основ
них здрав стве них услу га. Не ма ин кор по ри са ња при
ват ног сек то ра у си сте ме РФ ЗО. Ни је спро ве де на де цен
тра ли за ци ја си сте ма здрав стве не за шти те. Си стем ским 
ре ше њи ма ни је по стиг ну та си гур ност у фи нан си ра њу 
здрав стве не за шти те, а ве ли ки ду го ви не ких уста но ва 
угро жа ва ју њи хов рад.

Ме сто и уло га Ми ни стар ства здра вља у обез бе ђи ва
њу аде кват ног снаб де ва ња тр жи шта ле ко ви ма и меди
цинским сред стви ма на ма кли нич ким ле ка ри ма ни је 
до кра ја ја сно. Ка ко је мо гу ће да смо оста ли без и јед не 
фа бри ке есен ци јал них ле ко ва у Ср би ји („Га ле ни ка“?), 
па стал но за ви си мо од уво за, или од лу ке фа бри ка да 
не што не про из во де јер су це не ни ске и про из вод ња 
им се не ис пла ти, док се ти исти ле ко ви мо гу на ба ви
ти у БИХ или Цр ној Го ри. Све је то до ве ло до по нов не, 
ве о ма озбиљ не не ста ши це ле ко ва и не ких са ни тет ских 
ма те ри ја ла у 2011. и 2012. го ди ни. 

Ни је за вр ше на ре кон струк ци ја кли нич ких цен та ра, 
ни ин фра струк тур но ни ор га ни за ци о но. Чи ни се, гле
да ју ћи са стра не, да ће нај те же би ти уво ђе ње но ве ор га
ни за ци је и си сте ма упра вља ња у уста но ве тер ци јар не 
здрав стве не за шти те, као и пра ће ње ква ли те та њи хо
вог ра да. Од то га ће умно го ме за ви си ти и да ља суд би
на еду ка ци је мно гих ге не ра ци ја ле ка ра, као и суд би на 
срп ског здрав ства. Кроз шко ло ва ње ле ка ра мо ра да се 
про ву ку по сту ла ти о по тре ба ма штед ње, ра ци о нал ног 
по на ша ња у ди јаг но сти ци, те ра пи ји, кон тро ли тро ше
ња сред ста ва, кул ту ри ква ли те та, да је па ци јент у фо
ку су. Хо ли стич ки при ступ па ци јен ту је за бо ра вљен. Са 
дру ге стра не, мо ра да се уло же до дат ни на по ри за про
мо ци ју здра вља и сма ње ње ути ца ја фак то ра ри зи ка на 
здра вље. Зна чај пре вен ти ве мо ра да бу де до дат но сти
му ли сан, а пре вен тив ни пре гле ди тре ба да бу ду оба
ве зни за па ци јен те, уз уво ђе ње санк ци ја уко ли ко се на 
њих не ода зи ва ју.

Но ва ми ни стар ка здра вља и њен тим има ће огро ман 
иза зов и од го вор ност да на ста ве ре фор ме у здрав ству 
Ср би је и по ку ша ју да оства ре зна чај не по ма ке на бо
ље, пр вен стве но ве за не за до бро бит здра вља по пу ла
ци је Ср би је. 
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Пише: прим. др Пре драг 
Ро гу лић

В
ећ два на ест го ди на Ср би ја 
пло ви не мир ним мо ри ма 
тран зи ци је про ме не те
ри то ри јал ног, др жав ног, 

еко ном ског и по ли тич ког ста
ту са. Под стак ну та ве ли ки ен
ту зи ја змом и за ма хом са ко јим 
смо се сре ли по чет ком овог ве ка, 
оче ки ва ња ве ћи не ко ле га би ла 
су да ће мо за не ко ли ко го ди на жи ве ти и ра ди ти у уре ђе
ној др жа ви са ре фор ми са ним и уре ђе ним си сте ми ма, а 
на ро чи то са ефи ка сним, и европ ским и свет ским стан
дар ди ма при бли же ним, здрав стве ним си сте мом. 

Уз ве ли ку по моћ це лог све та, ка ко у опре ми, та ко и 
зна чај ним ма те ри јал ним сред стви ма, об но вље ни су 
здрав стве ни ка па ци те ти про па ли то ком де це ни ја кри
зе, ра то ва и не ма шти не. Ве ли ки број здрав стве них уста
но ва на шао се у си ту а ци ји да стек не са свим при стој не 
усло ве за рад. Гра ђе вин ске об но ве, на бав ке и до на ци је 
опре ме и ма те ри јал них сред ста ва, ско ро пот пу ни пре
ста нак не ста ши це ле ко ва ове ли су до сма њи ва ња ли сте 
че ка ња, успе шни јег ле че ња и ве ћег за до вољ ства па ци
је на та пру жа њем здрав стве них услу га. Уз по бољ ша ње 
ма те ри јал ног ста ту са здрав стве них рад ни ка, чи ни ло се 
да здрав ству Ср би је по чи њу да се на зи ру бо љи да ни.

Упо ре до са тим по зи тив ним по ма ци ма, све ви ше се 
ука зи ва ла по тре ба за те мељ ним ре фор ми са њем ор га
ни за ци је здрав стве ног си сте ма и ње го вим при ла го ђа
ва њем, ка ко дру штве ним, та ко и са вре ме ним свет ским 
и европ ским гло бал ним кре та њи ма у ре фор ми са њу и 
функ ци о ни са њу здрав стве них си сте ма зе ма ља у тран
зи ци ји. У ко рист тим ини ци ја ти ва ма ишла су и по зи
тив на ис ку ства у ре фор ми са њу здрав стве них си сте ма 
зе ма ља у пр вом ре ду ју го и сточ не Евро пе, зе ма ља у на
шем бли жем окру же њу – по себ но зе ма ља не ка да шње 
Ју го сла ви је. Нај ве ћи број њих од ма као је зна чај но у тим 
ре фор ма ма, по себ но др жа ве ко је су убр зо по ста ле пу но
прав ни чла но ви Европ ске уни је или кан ди да ти за при
јем у ЕУ. У сва кој зе мљи то је ве о ма озби љан и све о бу
хва тан про цес за ко ји је по треб но из ве сно вре ме, али и 

струч ност, озбиљ ност и, ви ше од све га, ши рок дру штве
ни и по ли тич ки кон сен зус да се та ква ре фор ма успе
шно из вр ши. Та кав про цес не мо же би ти те ма уско гру
дих днев но по ли тич ких и сво јин ским ма ни пу ла ци ја 
ин те ре сних гру па ци ја и по је ди них ло би ја.

По ред по чет ног ен ту зи ја зма и оп штег дру штве ног 
раз у ме ва ња да су нам хит не ре фор ме здрав стве ног 
си сте ма неопходне, на ру ку су нам ишла и зна чај на 
ис ку ства зе ма ља ре ги о на ко је су у ре фор ма ма зна чај
но од ма кле, има ле су ис ку ства у то ме и, што је још ва
жни је, би ле су вољ не да са на ма та ис ку ства по де ле, 
ка ко би смо ми пре ско чи ли по је ди не фа зе ко је се ни
су по ка за ле успе шно и ефи ка сно. А, из на ших на род
них по сло ви ца по зна то је ко се учи на ту ђим, а ко на 
сво јим гре шка ма.

Успо ра ва ње ре форм ских про це са

Ко ли ка је за ин те ре со ва ност за ту про бле ма ти ку по
ка зу је и по да зак да, осим др жав них ор га на, у пр вом ре
ду над ле жних ми ни стар ства ва, по ку шај уче шћа у про
це си ма ре фор ми са ња здрав стве ног си сте ма на чи ни ле 
су у број не стру ков не ор га ни за ци је здрав стве них рад
ни ка, син ди ка ти. Фор ми ра не су мно ге рад не гру пе, ор
га ни зо ва ни сим по зи ју ми, јав не рас пра ве, окру гли сто
ло ви. По зи ва ни су екс пер ти из ино стран ства да, би ло 
офи ци јел но ан га жо ва ни од стра не ми ни стар ства, би ло 
во лон тер ски узму уче шће у тим про це си ма.

И но во о сно ва на Ле кар ска ко мо ра Ср би је ор га ни зо
ва ла је не ко ли ко ску по ва на ту те му са мно гим углед
ним уче сни ци ма из ино стран ства. Мо рам да ис так нем 
ис кре ну и не се бич ну по моћ из ле кар ских асо ци ја ци
ја Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до ни је, Че шке, Сло вач ке 
и мно гих дру гих ко ји су са сво јим дра го це ним ис ку
стви ма при ка за ли овај про блем у са свим но вом све
тлу. На ро чи то су нам искре но пре до чи ли сво је ди ле
ме, гре шке и ис ку ства ка ко их пре ва зи ћи. По сто ја ла је 
и са рад ња стру ков них ор га ни за ци ја и над ле жних ми
ни стар ста ва и же ља да се том про це су при сту пи за јед
нич ким сна га ма. 

Но, ка ко се по чет ни ен ту зи ја зам сма њи вао, уз по че
так по ли тич ких тур бу лен ци ја у Ср би ји по ло ви ном ове 
де це ни је, та ко се и ре форм ски про це си у окви ру здрав
ства успо ра ва ју. Са рад ња по ли тич ког еста бли шмен та 

КРАТ КА ЗА ПА ЖА ЊА О РЕ ФОР МИ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА У СР БИ ЈИ

МО ЖЕ ЛИ СЕ ПИ РА МИ ДА 
ГРА ДИ ТИ ИЗ СРЕ ДИ НЕ
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и стру ков них ор га ни за ци ја за ми ре, не осе ћа се искре
на во ља да се стру ка укљу чи ак тив но у ре фор ме здрав
стве ног си сте ма. Све че шће тај про блем по ста је са мо 
те ма за по ли тич ки мар ке тинг у за ви сно сти од по тре ба 
за тим. Лу та се у из бо ру мо де ла си сте ма, на чи ну спо
во ђе ња ре фор ме, уче шћу фак то ра ко ји ће ре фор му но
си ти и спро во ди ти. Дра го це но вре ме се гу би, у тем пу 
за о ста је мо и то не ми нов но до во ди до по сле ди ца. Оне 
по чи њу ве о ма бр зо да се ја вља ју. 

Пр ви по ма ци у ре фор ма ма здрав стве ног си сте ма пр
вен стве но су би ли вер бал не при ро де и на ба зи обе ћа ња. 
По сле ду го вре ме на из бо ра мо де ла кре ну ло се у про
цес ка пи та ци је у при мар ној здрав стве ној за шти ти. Тај 
про цес те ма је већ не ко ли ко бро је ва на шег ча со пи са и 
под лу пом је јав но сти ду же вре ме. Осни вач ка пра ва у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти пре но се се на ло кал
не са мо у пра ве. „Де мон ти ра ју“ се здрав стве ни цен три у 
гра до ви ма, од њих на ста ју до мо ви здра вља, оп ште бол
ни це и апо те ке. Се кун дар ни ни во здрав стве не за шти те 
по ред ре ор га ни за ци је бол нич ких слу жби по сек то ри ма 
у свој рад тре ба да уве де прин цип ДРГ – ди јаг но стич
ки срод них гру па у си сте му ле че ња и еко ном ског по
сло ва ња. Тим си сте мом ба ви ће мо се у на ред ним бро
је ви ма Гла сни ка. 

Оба ре форм ска по те за од ви ја ју се спо ро и ус та ла са
ла су не са мо струч ну, не го и јав ност ко ја је ко ри сник 
здрав стве них услу га. Ти си сте ми до бро су про у че ни у 
зе мља ма у тран зи ци ји и њи хо ва ис ку ства су дра го це
на – ако се про у че и при ме не. О то ме ће се де таљ но још 
пу но раз го ва ра ти.

Но, же лео бих овом при ли ком да ука жем на је дан, 
пре ма мом ми шље њу, нај бит ни ји сег мент свих тих ре
форм ских по те за у си сте му здрав ства. Тај сег мент си
сте ма, ти хо је, ми слим и ци ља но, скрај нут из фо ку са, 

ма да пред ста вља те мељ си сте ма, и отуд и на слов овог 
тек ста. У свим про у ча ва њи ма, ди ску си мја ма и ана ли
за ма мо де ла ре фор ми са ња здрав стве ног си сте ма окре
ну ће се пун круг и до ћи ће се до основ е пи ра ми де, а то 
је си стем фи нан си ра ња здрав ства и Фон да здрав стве
ног оси гу ра ња.

Ни ко у по след ње вре ме не по ми ње ни мо дел, ни ти 
вре мен ски рок ка да ће се тај сег мент си сте ма здрав ства 
ре фор ми са ти. А, без то га, озбиљ не ана ли зе ка жу, не ма 
ни ка квог на прет ка у ефи ка сно сти ре фор ми са ња здрав
стве ног си сте ма. Све зе мље ко је су у тран зи ци ји и про
це си ма евоп ских ин те гра ци ја при сту пи ле ре фор ми са
њу сво јих здрав стве них си сте ма, пр во су ре фор ми са ле 
сво је здрав стве не фон до ве и при ла го ди ле фи нан си ра
ње здрав стве них си сте ма са вре ме них трен до ви ма.

Док год по сто ји је дан, др жав ни здрав стве ни Фонд, ко
ји има крај ње не тре ан спа рен тан си стем ор га ни за ци је, 
фи нан си ра ња и кон тро ле про то ка сред ста ва – то су до 
ско ра би ли по да ци те шко до ступ ни јав но сти, ре фор ма 
здрав стве ног си сте ма у стар ту је осу ђе на на про паст 

>>> Док год по сто ји је дан, др жав ни
здрав стве ни Фонд, ко ји има крај ње
не тре ан спа рен тан си стем ор га ни за ци је, 
фи нан си ра ња и кон тро ле про то ка
сред ста ва то су до ско ра би ли по да ци
те шко до ступ ни јав но сти, ре фор ма
здрав стве ног си сте ма у стар ту је осу ђе на
на про паст или пред ста вља са мо
ко зме тич ки трет ман уми ру ћег
па ци јен та <<<
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или пред ста вља са мо ко зме тич ки трет ман уми ру ћег 
па ци јен та. Иако те ква ли фи ка ци је из гле да ју те шке, оне 
су, на жа лост, исти ни те, јер про цен ти по ра ста по је ди них 
обо ље ња ди жу на шу зе мљу у вр хо ве свет ских не га тив
них при ме ра, оце не вред но сти си сте ма од стра не ре ле
вант них европ ских ин сти ту ци ја нас стр мо гла вљу ју на 
дно европ ске ле стви це и, да не иде мо да ље. Ми из стру
ке то зна мо. По бољ ша ња те си ту а ци је не ма без де мон
та же гло ма зног, не е фи ка сног и не тран спа рент ног, по
ли тич ки стро го кон тро ли са ног си сте ма фи нан си ра ња 
и мо но пол ског упра вља ња здрав стве ним си сте мом. 

Ко ли ко год та ко ор га ни зо ван си стем из гле дао иде а
лан и по го дан за сми ри ва ње со ци јал них тен зи ја, он све 
ви ше по ка зу је зна ке из ди са ја и нео др жив је за бу ду ћи 
пе ри од. Си стем ко ји се ис кљу чи во бу џет ски фи нан си
ра, и то из до при но са ко ји је 13,6 од сто од при ма ња за
по сле них, не мо же из фи нан си ра ти је дан уре ђен ефи ка
сан здрав стве ни си стем. На вео бих са мо не ке по дат ке, 
без ду бљих ана ли за за ко је тре нут но не ма мо про сто ра 
и вре ме на, али бих апе ло вао на све ко ле ге да се укљу че 
у рас пра ву о овом про бле му и да нам по ша љу сво ја гле
ди шта и су ге сти је ка ко би Ко мо ра за у зе ла ја сни ји став 
и пред у зе ла не ке ко ра ке за до бро бит свог члан ства.

Иста пра ва, раз ли чи те оба ве зе

Наш си стем здрав стве не за шти те ба зи ран је да нас на 
це ло куп но сти и оба ве зно сти за хва та ња ста нов ни штва 
члан ством. То је си стем ко ји је по прин ци пу со ли дар но
сти кон ци пи ран на за сту пље но сти истих пра ва, а раз
ли чи то сти оба ве за члан ства. Око 1,6 ми ли о на чла но
ва оси гу ра но је на осно ву за по сле ња. Ска ла њи хо вих 
упла та до при но са је од 24.000 ди на ра, што је нај ма њи 
до при нос, до 390.000 ди на ра што је нај ви ши из нос до

при но са. Про сек је око 28.000 ди на ра по оси гу ра ни ку. 
При ме ра ра ди, го ди шње се про сеч но из ле кар ске пла
те из дво ји за до при нос од 80.000 до 120.000 ди на ра. Око 
1.250.000 љу ди је без при ма ња и из бу џе та се за њих по 
осно ву до при но са из два ја око 600 ди на ра по оси гу ра
ни ку. Сви они има ју иста пра ва из здрав стве ног оси гу
ра ња – чак они ко ји упо ла ма ње упла ћу ју има ју и ве ће 
при ви ле ги је – осло ба ђа ње од пар ти ци па ци је итд.

Из бу џе та Фон да за здрав ство, ко ји за ову го ди ну из
но си око 205 ми ли јар ди ди на ра, по ло ви на сред ста ва из
дво ји се за пла те за по сле них у сек то ру здрав ства. Оста
так на ме њен за ле че ње је око 205 евра по оси гу ра ни ку. 
О ду гу Фон да до ба вља чи ма ле ко ва, као и ду го ва њи ма 
здрав стве ним уста но ва ма, ко ја се ме ре де се ти на ма ми
ли јар ди ди на ра, да и не го во ри мо. При ме ра ра ди, днев
но у на шој зе мљи бу де на пи са но 200.000 ре це па та, а ра
чу ни за те ле ко ве су 100 ми ли о на ди на ра. У бол ни ца ма 
се днев но ле чи око 30.000 па ци је на та. На ша из два ја ња 
за здрав ста во су ме ђу нај ни жим у Евро пи али ди стри
бу ци ја тих сред ста ва дру га чи ја је у дру гим зе мља ма и 
ти си сте ми су ефи ка сни ји.

У пр вом ре ду, осим ор га ни за ци о ног, ка дров ског и 
те ри то ри јал ног ре ор га ни зо ва ња по сто је ћег Фон да за 
здрав ство у ко ме ће ак тив но уче шће у упра вља њу има
ти фи нан си је ри, ко ри сни ци здрав стве них услу га и на
рав но пред став ни ци стру ке и стру ков них ор ган за ци
ја здрав стве них рад ни ка уз ја сну и стрикт ну кон тро лу 
кре та ња сред ста ва – по че так је ре фор ми са ња.

Си стем ска про ме на за ко на ко ји ја сно ре гу ли шу пи
та ња пра ва, оба ве за да ва ла ца услу га у здрав ству, као и 
ко ри сни ка тих услу га, у окви ру ни воа пру жа ња услу
га по си сте ми ма ми слим да би вр ло бр зо да ла по зи
тив не ре зул та те.

Још је дан од бит них ре форм ских по те за ко ји су по
зи тив ни пре ма мно гим ис ку стви ма је сте рав но прав но 
уво ђе ње ви ше, ка ко др жав них, та ко и при ват них фон
до ва здрав стве ног оси гу ра ња. Тај си стем би ве о ма бр зо 
про ме нио и си стем фи нан си ра ња здрав ства, рас те ре
тио бу џет и по бољ шао усло ве ква ли тет услу га и усло ве у 
ко ји ма се оне пру жа ју. Исто вре ме но, та кав си стем увео 
би и ја сни је фи нан сиј ске то ко ве по сло ва ња и мно го бр
же би ре ви та ли зо вао по ср ну ли си стем здрав ства. 

И још је дан ко рак не ми но ван у ре фор ми са њу здрав
стве ног си сте ма је сте рав но прав но, што хит ни је ин кор
по ри са ње и ре гу ли са ње ста ту са при ват ног здрав стве
ног сек то ра у Ср би ји. У том сег мен ту од лу чу ју ћи ути цај 
мо ра да има ју ле кар ске асо ци ја ци је. По у че ни ра ни јим 
ис ку ством, све сни смо да са мо те мељ ни и све о бу хват
ни ре форм ски иза зо ви мо гу до ве сти до опо рав ка си
сте ма ко ји је услед спо ро сти и не е фи ка сно сти ме ња ња 
пред рас па дом, што и ни је тај на. Због то га бих во лео да 
се у окви ру стру ке и на ше ор га ни за ци је озбиљ но по ве
де ди ску си ја о тим пи та њи ма, уз до бро до шле су ге сти
је и уче шће це лог ле кар ства ка ко би смо, аде кват ним 
при ти ском на јав ност с јед не, и на над ле жне ин сти ту
ци је вла сти, с дру ге стра не, што пре при шли кон крет
ним по те зи ма ре фор ми са ња у ко ји ма би стру ка има
ла истин ски ак тив но уче шће. //

>>> Је дан од бит них ре форм ских по те за,
ко ји има ју по зи ти ван ефе кат су де ћи пре ма 
мно гим ис ку стви ма, је сте рав но прав но
уво ђе ње ви ше, ка ко др жав них, та ко и
при ват них фон до ва здрав стве ног оси гу ра ња,
као и рав но прав но, што хит ни је ин кор по ри
са ње и ре гу ли са ње ста ту са при ват ног
здрав стве ног сек то ра у Ср би ји <<<
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Пише: 
проф. др Ми лош Јо ва но вић

У 
прет ход ним на став ци
ма би ло је го во ра о оп
штим пој мо ви ма суд ско
ме ди цин ског ве шта че ња 

(СМВЧ), о ле ка ру као суд ско ме
ди цин ском ве шта ку (СМВ), као 
и о ре ше њу су да о ве шта че њу са
чи ње ном у пи са ном об ли ку. У 
овом бро ју Гла сни ка Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је го во ри ће мо о при су ство ва њу суд ско ме
ди цин ског ве шта ка глав ној рас пра ви, о усло ви ма за до
бро суд ско ме ди цин ско ве шта че ње и о пре по ру ка ма за 
до бру са рад њу из ме ђу су да и ве шта ка.

Обич но ме сец да на по што је пре дао ве шта че ње у пи
са ном об ли ку, суд ско ме ди цин ски ве штак до ла зи по зив 
из су да да при су ству је глав ној рас пра ви. Глав ној рас
пра ви се мо ра при су ство ва ти и то је из ри чи то ре гу ли
са но чла ном 115, став 2, ЗКП: „ Ако ве штак ко ји је уред
но по зван не до ђе, а из о ста нак не оправ да, или се без 
одо бре ња уда љи са ме ста где тре ба да бу де ис пи тан, 
ор ган по ступ ка мо же на ре ди ти да се при нуд но до ве
де, суд га мо же и ка зни ти нов ча но до 100.000 ди на ра, 
а струч ну уста но ву до 300.000 ди на ра“. Из тог раз ло га, 
уко ли ко је ве штак спре чен да при су ству је глав ној рас
пра ви из објек тив них раз ло га, о то ме мо ра да оба ве
сти суд бар две не де ље пре за ка зног ро ка рас пра ве, и 
то пи сме ним под не ском.

Не тре ба на гла ша ва ти ко ли ко је ва жно да се на ро
чи ште до ђе на вре ме, јер су ђе ња по чи њу у тач но за ка
за но вре ме и сва ко ка шње ње је нео прав да но и од ла
же по сту пак.

Оно што бих по себ но ис та као је сте рас по ред се де ња у 
суд ни ци. Пред се да ва ју ће суд ско ве ће се ди за сто лом за 
во ђе ње по ступ ка. Прав ни за ступ ни ци (адво ка ти) стра
на ка у по ступ ку има ју сво ја за себ на ме ста у суд ни ци. 

За суд ске ве шта ке ни је пред ви ђе но ни ка кво по себ но 
ме сто. Они се де у де лу суд ни це за јед но са оп ту же ни
ма, што ни је у ре ду из ви ше раз ло га, а ути че на њи хов 
кре ди би ли тет ме ђу оста лим уче сни ци ма у по ступ ку. Из 
тог раз ло га ми слим да у сва кој суд ни ци мо ра да по сто
ји по себ но из дво је но ме сто за се де ње ве шта ка, као што 
је то пред ви ђе но и за адво ка те.

Пре би ло ког пи та ња, пред се да ва ју ћи су ди ја од суд
ско ме ди цин ског ве шта ка тра жи да по ло жи за кле тву. 
Стал ни за кле ти ве штак би ће са мо опо ме нут на ра ни је 
по ло же ну за кле тву. Сва ки од го вор на по ста вље но пи
та ње су ди је и сва ки раз го вор са су дом зах те ва уста ја
ње ве шта ка. Пр во пи та ње су ди је упу ће но ве шта ку је 
да ли се он сла же са сво јим ве шта че њем до ста вље ном 
су ду у пи са ном об ли ку. На рав но, оче ку је се да ве штак 
од го во ри да се у пот пу но сти сла же са сво јим ве шта че
њем. На кон то га, ве штак је ду жан да од го во ра на по
ста вље на пи та ња прав них за ступ ни ка стра на ка у по
ступ ку, ко ја су прет ход но до ста вље на у ви ду пи сме ног 
под не ска. Та ко ђе, ве штак тре ба да од го во ри и на усме
но по ста вље на пи та ња прав них за ступ ни ка, али са мо 
на она пи та ња ко ја су у ве зи са пред ме том су ђе ња. Да 
ли су пи та ња прав них за ступ ни ка упу ће на ве шта ку од 
зна ча ја за пред мет су ђе ња про це њу је пред се да ва ју ћи 
су ди ја ве ћа.

Уко ли ко прав ни за ступ ни ци стра на ка у по ступ ку по
ста ве не ка пи та ња и су ди ја их одо бри, а ве штак ни је 
у мо гућ но сти да на њих у том мо мен ту од го во ри, он
да ве штак има пра во да тра жи од ла га ње про це са ра ди 
кон сул то ва ња ли те ра ту ре.

По сле из ла га ња ве шта ка, су ди ја дик ти ра у за пи сник 
ње го ве од го во ре. Ве штак има пра во да ин тер ве ни ше 
уко ли ко се ње го ве ре чи или ње го ве ми сли, из ре че не 
при прет ход ним усме ним од го во ри ма, не тач но ин тер
пре ти ра ју и уно се у за пи сник. Та ко ђе, су ди ја мо же до
зво ли ти да СМВ сво је од го во ре ди рект но дик ти ра у за
пи сник.

На кра ју ве шта че ња тре ба пот пи са ти за пи сник и пре
ци зи ра ти тро шко ве за при су ство ва ње глав ној рас пра ви.

ПРИ СУ СТВО ВА ЊЕ СУД СКО МЕ ДИ ЦИН СКОГ 
ВЕ ШТА КА ГЛАВ НОЈ РАС ПРА ВИ

ЛЕ КАР ВЕ ШТАК И 
ДАЉЕ БЕЗ ПО СЕБ НОГ 
МЕ СТА У СУД НИ ЦИ 
// СУД СКО МЕ ДИ ЦИН СКИ ВЕ ШТАК МО РА ДО БРО ДА ПО ЗНА ЈЕ ФУНК ЦИ О НАЛ НУ 
И КЛИ НИЧ КУ МЕ ДИ ЦИ НУ, МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈУ ВЕ ШТА ЧЕ ЊА И ОСНО ВЕ ПРАВ НЕ НА У КЕ 
// НО ВАЦ КО ЈИ СУ УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ УПЛА ТИ ЛИ НА ИМЕ ВЕ ШТА ЧЕ ЊА 
У ДЕ ПО ЗИТ СУ ДА ЈЕ СТЕ НО ВАЦ ВЕ ШТА КА, ТА КО ДА БИ ТРЕ БА ЛО ДА БУ ДЕ 
ИС ПЛА ЋЕН У МО МЕН ТУ ПРЕ ДА ЈЕ ВЕ ШТА ЧЕ ЊА //
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УСЛО ВИ ЗА УСПЕ ШНО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ 

За успе шно спро во ђе ње суд ско ме ди цин ско ве шта че
ње по треб но је:

– аде ква тан из бор СМВ;
–  ком пле ти ра на ме ди цин ска до ку мен та ци ја у пред

ме ту;
– сту ди о зно про у ча ва ње суд ских спи са;
– де та љан пре глед па ци јен та;
–  по зна ва ње ме то до ло ги је суд ско ме ди цин ског ве шта

че ња, као и осно ва прав не на у ке.

При име но ва њу ве шта ка суд се осла ња на пред лог 
стра на ка у по ступ ку. Ме ђу тим, мно го ва жни је од то га 
је име но ва ње ве шта ка са од го ва ра ју ћим зна њем, од
но сно име но ва ње суд ско ме ди цин ског ве шта ка са од
го ва ра ју ћом ква ли фи ка ци јом у ве зи са пред ме том ве
шта че ња.

У суд ском пред ме ту тре ба да се на ла зи од го ва ра ју
ћа ме ди цин ска до ку мен та ци ја, ко ја је ре ле вант на за 
пред мет ве шта че ња. Че сто се из гу би мно го вре ме на у 
са ку пља њу не ке не ва жне ме ди цин ске до ку мен та ци је, 
ко ја не ће би ти од зна ча ја суд ско ме ди цин ском ве шта
ку у са чи ња ва њу ве шта че ња.

При са чи ња ва њу ве шта че ња ве штак мо ра сту ди о зно 
да про у чи суд ске спи се, јер се у њи ма че сто кри ју од го
ва ра ју ће чи ње ни це у ис ка зу све до ка или, у не ким дру
гим спи си ма ко је мо гу има ти свр ху хе те ро а нам не зе, и 
у мно го ме ће по мо ћи ве шта ку у по ста вља њу ја сне ве зе 
из ме ђу узро ка и по сле ди це. Пре са ста вља ња ве шта че
ња СМВ је оба ве зан да пре гле да па ци јен та над ко јим се 
обавља ве шта че ње, уко ли ко је то мо гу ће. Тек кон фрон
та ци јом на ла за из ме ди цин ске до ку мен та ци је при ло
же не у пред ме ту и кли нич ког на ла за ко ји је СМВ до био 
при пре гле ду па ци јен та (оште ће ног), до би ја се ква ли
тет но СМВЧ.

За успе шно СМВЧ ве штак, осим то га што мо ра до бро 
да по зна је функ ци о нал ну и кли нич ку ме ди ци ну, мо ра 

до бро да по зна је и ме то до ло ги ју ве шта че ња и осно ве 
прав не на у ке. Из тог раз ло га суд се нај че шће и опре де
љу је за стал не СМВ ко ји су том ме то до ло ги јом овла да
ли. Све ово ће учи ни ти да ве шта че ње бу де ква ли тет
ни је, тра ја ње суд ског про це са кра ће, а са мим тим и 
про цес јеф ти ни ји.

ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ДО БРУ СА РАД ЊУ 
ИЗ МЕ ЂУ ВЕ ШТА КА И СУ ДА

Сле де ће пре по ру ке у мно го ме би уна пре ди ле ту са
рад њу:

– из бор аде кват ног СМВ;
– ува жа ва ње СМВ од стра не су да;
–  од ре ђи ва ње по себ ног ме ста за се де ње ве шта ка у 

суд ни ци;
–  од ре ђи ва ње од го ва ра ју ће на гра де за ве шта че ње 

пре ма ква ли фи ка ци ји ве шта ка и уло же ном тру ду 
у са чи ња ва њу ве шта че ња;

–  ис пла та тро шко ва и на гра де за ве шта че ње од мах по 
пре да ји ве шта че ња у пи са ном об ли ку.

Већ је би ло го во ра о аде кват ном из бо ру СМВ. То зна чи 
да за сва ки пред мет СМВЧ тре ба пред ло жи ти ве шта ка 
од го ва ра ју ће стру ке и од го ва ра ју ћег ни воа ква ли фи ка
ци ја, па ти ме и зна ња. Та ко, ако је пред мет ве шта че ња 
по вре да ока, он да ве штак тре ба да бу де оф тал мо лог, 
ако се ра ди о ор то пед ском про бле му СМВ тре ба да бу де 
ор то педтра у ма то лог итд. Уко ли ко се од ре ђу је тим ско 
ве шта че ње, он да је нај а бо ље да у ти му је дан од ве шта
ка бу де спе ци ја ли ста суд ске ме ди ци не, дру ги спе ци ја
ли ста из ме ди цин ске обла сти ко ја се ве шта чи и тре ћи 
члан ти ма да бу де спе ци ја ли ста не у роп си хи ја три је.

Ува жа ва ње ве шта ка од стра не су да од но си се, пре све
га, на пред се да ва ју ћег су ди ју. Су ди ја мо ра има ти на уму 
да је СМВ ту за то што је суд тра жио од ње га од го ва ра ју
ћа зна ња, ко ји ма суд не рас по ла же, у раз ја шња ва њу од

>>> Тек кон фрон та ци јом 
на ла за из ме ди цин ске 
до ку мен та ци је при ло же не 
у пред ме ту и кли нич ког 
на ла за ко ји је 
суд ско ме ди цин ски 
ве штак до био при пре гле ду 
па ци јен та (оште ће ног), 
до би ја се ква ли тет но 
суд ско ме ди цин ско 
ве шта че ње <<<
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ре ђе них прав них исти на. СМВ ни је ве штак уче сни ка у 
по ступ ку, већ ве штак су да. Ова тач ка ува жа ва ња ве шта
ка под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње по себ ног ме ста у суд ни
ци за ве шта ка, као што то по сто ји и за адво ка та.

На гра да за ве шта че ње не мо ра и не тре ба увек да бу
де иста. Она тре ба да за ви си од те жи не, од но сно сло
же но сти, ве шта че ња и од зна ња и тру да ко ји тре ба уло
жи ти у раз ја шња ва ње од ре ђе ног пред ме та ве шта че ња. 
Са мим тим, ви си на на гра де за ве шта че ње тре ба да за
ви си и од ни воа обра зо ва ња СМВ, јер се под ра зу ме ва 
да ће за сло же ни је ве шта че ње би ти име но ван ве штак 
са ви шом ква ли фи ка ци јом.

Из у зет но је ва жна бла го вре ме на ис пла та на гра де и 
тро шко ва ве шта че ња. Оног тре нут ка ка да се пре да је 
ве шта че ње у пи са ној фор ми тре ба из вр ши ти и ис пла
ту. Тре ба од ре ди ти по се бан шал тер у су ду (пи сар ни ци 
су да), на ко ме ће се пре да ва ти ве шта че ња и вр ши ти 
ис пла та. За то по сто је сви усло ви, јер су у пар нич ним 
по ступ ци ма стран ке већ упла ти ле у де по зит су да но
вац од ре ђен за ве шта че ње. Уоста лом, прак са су да је да 
се ве штак не по зи ва да по диг не пред мет док стран ке 
не упла те но вац у де по зит су да на име пред уј ма за ве
шта че ње. У кри вич но прав ним по ступ ци ма на гра да за 
ве шта че ње се ис пла ћу је из по себ ног фон да су да, па и 
то не тре ба да пред ста вља про блем да се ис пла та из вр
ши истог тре нут ка ка да се пре да је ве шта че ње. 

Ве шта ци ма ни је ја сно за што они мо ра ју да за вр ше 
и пре да ју ве шта че ње у од ре ђе ном ро ку, под пре тњом 
ка жња ва ња, а да им њи хов но вац бу де ис пла ћен тек 
ме се ци ма, па чак и го ди на ма ка сни је, а у не ким слу
ча је ви ма и ни ка да. Они сма та ра ју да је но вац ко ји су 
уче сни ци у по ступ ку упла ти ли на име ве шта че ња у 
де по зит су да, ни хов но вац, а не но вац су да, и да из 
тог раз ло га мо ра би ти ис пла ћен на шал те ру истог мо
мен та ка да се ве шта че ње пре да је. Уко ли ко би се са
мо ова по след ња тач ка ис пу ни ла, суд би имао мно го 
ма ње про бле ма са име но ва њем ве шта ка и не би би
ло че стих из бе га ва ња ве шта ка да по диг ну пред мет из 
„објек тив них“ раз ло га. Ти ме би и тра ја ње суд ског по
ступ ка би ло мно го ефи ка сни је, кра ће и јеф ти ни је. За
до вољ ни ји би би ли и суд и ве штак, а по себ но стран ке 
ко је уче ству ју у по ступ ку.

ЗА КЉУ ЧАК

У до са да шњим на став ци ма при ка за ни су прак тич
ни по ступ ци ко ји сто је пред СМВ ко ји се при хва ти од
ре ђе ног СМВЧ. У пр вом на став ку ди ску то ва но је ко га 
све суд мо же ан га жо ва ти као СМВ. За тим су хро но ло
шким ре дом ис так ну ти за да ци ко ји сто је пред СМВ, 
по чев ши од пре у зи ма ња пред ме та из суд ни це, ње го
вог про у ча ва ња, сачињавања вештачења у пи са ном 
об ли ку, па све до вра ћа ња суд ског пред ме та су ду. У 
по след њем на став ку рас пра вља но је о по ло жа ју СМВ 
у суд ни ци при глав ној рас пра ви. По себ но су раз ма
тра ни усло ви за успе шно СМВЧ и да те су пре по ру ке 
за до бру са рад њу из ме ђу су да и суд ско ме ди цин ског 
ве шта ка. //

>>> Суд ско ме ди цин ски ве штак ни је 
ве штак уче сни ка у по ступ ку, већ ве штак 
су да. Ова тач ка ува жа ва ња ве шта ка 
под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње по себ ног ме ста 
у суд ни ци за ве шта ка, као што по сто ји 
за адво ка та <<<

Пише: 
мр сци. мед. Стан ко Бар лов, 

пред сед ник ПО за 
медицинско образовање 

РЛКЦЗС

П
ро те кла 2011. го ди на је 
тре ћа ли цен цна го ди на 
за нај ве ћи број ле ка ра, 
оних ко ји су до би ли ли

цен цу за са мо стал но оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти 1. ја ну
а ра 2009. го ди не. У исто вре ме, то је и дру га ли цен цна 
го ди на у ко јој су ле ка ри би ли у оба ве зи да на кон ње ног 
ис те ка до ста ве Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри цен трал
не и за пад не Ср би је по твр де са акре ди то ва них про гра
ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је ко је су по
ха ђа ли. Ра ди се о та ко зва ним по ве ре ним по сло ви ма 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је па је успех у том по слу од ин
те ре са, ка ко за са ме ле ка ре, та ко и за ЛКС. 

Прет ход них ме се ци са при лич ним успе хом оба вље
на је та ак тив ност у ко јој су ак тив но уче ство ва ли чла
но ви По себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛК 
ЦЗС. Они су, у окви ру сво јих Под руч них кан це ла ри ја, 
из вр ши ли ве ри фи ка ци ју до ста вље них сер ти фи ка та са 
акре ди то ва них про гра ма КМЕ, об ра ди ли по дат ке и из
да ли ове ре ну „Су мар ну по твр ду“ за 2011. го ди ну за сва
ког ле ка ра по себ но. У том обим ном по слу, има ли су 
по моћ Струч не слу жбе РЛК ЦЗС као и ад ми ни стра тив
них рад ни ка у Под руч ним кан це ла ри ја ма. По зна то је 
да РЛК ЦЗС има до бро раз ви је ну и функ ци о нал ну мре
жу ко ја се са сто ји од 10 под руч них кан це ла ри ја, ко је су 
у пот пу но сти ма те ри јал нотех нич ки, ка дров ски и фи
нан сиј ски оспо со бље не за ову, али и дру ге ре дов не ак
тив но сти ЛКС. На сто ја ње ЛКС да се пре ко Под руч них 
кан це ла ри ја „при бли жи“ сва ком ле ка ру по је ди нач но је 
на шла сво ју оправ да ност и у овом ва жном по слу. 

Гле да но у це ли ни и по ре де ћи са прет ход ном ли цен
цном го ди ном (2010. го ди на), оства ре ни су бо љи ре зул
та ти. На и ме, сер ти фи ка те је пре да ло око 90 од сто ле
ка ра (у по ре ђе њу са 85 од сто за 2010. го ди ну). Ве ћи је 
и про це нат ле ка ра ко ји су са ку пи ли укуп но бар 24 бо
да (91 од сто у од но су на 89 од сто) и нај ма ње 12 бо до ва 
из обла сти за ко ју је из да та ли цен ца (94 од сто пре ма 
93 од сто). Ме ђу раз ло зи ма ко ји се на во де за не до ста
вља ње сер ти фи ка та нај че шће се по ми њу: пен зи ја или 
ско ри је пен зи о ни са ње, бо ло ва ње ду же од шест ме се
ци, тра ја ње спе ци ја ли за ци је и уже спе ци ја ли за ци је и 
оче ки ва ње но ве ли цен це, оба вља ње по сло ва ван обла
сти за ко ју је из да та ли цен ца, ка шње ње и/или из о ста
ја ње до ста вља ња сер ти фи ка та од стра не огра ни за то ра 
про гра ма КМЕ итд.

У струк ту ри акре ди то ва них про гра ма КМЕ и да ље до
ми ни ра екс тер на еду ка ци ја, ма да има све ви ше про гра
ма ин тер не еду ка ци је ко ји се спро во де у оним здрав
стве ним уста но ва ма ко је су фор ми ра ле Цен тре за КМЕ, 
а то је не што што тре ба и да ље раз ви ја ти у на ред ном 
пе ри о ду, об зи ром да је тзв. ин тер на еду ка ци ја нај до
ступ ни ја ле ка ри ма у сва ком по гле ду.

На пред на ве де ни по да ци од но се се на ле ка ре (а то 
је и нај ве ћи број) ко ји су до би ли сво ју ли цен цу 1. ја ну
а ра 2009. го ди не. На рав но, сви они ле ка ри ко ји су до
би ли сво је ли цен це на кон тог да ту ма та ко ђе под ле жу 
ис тој про це ду ри он да ка да ис тек не њи хо ва ли цен цна 
го ди на. Да кле, реч је о кон ти ну и ра ној ак тив но сти ко
ју оба вља ју за јед но под руч не кан це ла ри је и Струч на 
слу жба РЛК ЦЗС.

Ак тив но сти на спро во ђе њу „Пу та сер ти фи ка та“ за 
2011. го ди ну би ће на ста вље не то ком чи та ве 2012. го ди
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ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА „ПУ ТА СЕР ТИ ФИ КА ТА“ ЗА 2011. ГО ДИ НУ НА ПОД РУЧ ЈУ 
РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ ЦЕН ТРАЛ НЕ И ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ

ВЕ ЋИ ПРО ЦЕ НАТ 
ЛЕ КА РА СА КУ ПИО 
БО ДО ВЕ
// ПО СЛЕ ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈЕ СЕР ТИ ФИ КА ТА АКРЕ ДИ ТО ВА НИХ ПРО ГРА МА КМЕ 
И ОБ РА ДЕ ПО ДА ТА КА, ОВЕРЕНA „СУМАРНA ПОТВРДA“ ИЗ ДА ТА СВА КОМ ЛЕ КА РУ 
ПО НА О СОБ // РЕ ЗУЛ ТА ТИ БО ЉИ У ПО РЕ ЂЕ ЊУ СА ПРЕТ ХОД НОМ 
ЛИ ЦЕН ЦНОМ ГО ДИ НОМ //

не. То се од но си на до ста ву сер ти фи ка та и из да ва ње Су
мар них по твр да за оне ле ка ре ко ји из би ло ког раз ло га 
то већ ни су учи ни ли до са да, али и на оне ле ка ре ко
ји ма ли цен цна го ди не ис ти че то ком ове ка лен дар ске 
го ди не. На рав но, то је и вре ме ка да је по треб но да се 
уне су по да ци у ба зе по да та ка ка ко у Под руч ним кан
це ла ри ја ма та ко и у ба зи по да та ка РЛК ЦЗС, да се оне 
–осве же“ но во при сти глим по да ци ма.

На кра ју, мо же се за кљу чи ти да је при ме тан по мак у 
спро во ђе њу овог зна чај ног и по ве ре ног по сла ЛКС, али 
и да има још про сто ра за да ље на пре до ва ње.

Ко нач но, у ско ри је вре ме нас оче ку је им пле мен та
ци ја Цен трал ног ин фор ма ци о ног си сте ма ЛКС – мо дул 
КМЕ, ко ју тре ба спрем но до че ка ти, а ко ји ће зна чај
но олак ша ти спро во ђе ње ове и те ка ко ва жне ак тив
но сти ЛКС. //

Бодови за лиценцу



48 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2012

К
ли ни ка за ко жне и пол не 
бо ле сти Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је, уста но ве ко ја је 
2009. го ди не обе ле жи ла 100 

го ди на по сто ја ња и ра да, да нас је 
са вре ме но ор га ни зо ва на и опре
мље на це ли на у ко јој се спро во ди 
ди јаг но сти ка и ле че ње свих обо ље
ња ко же, дла ке и нок ти ју, као и бо ле
сти ко је се пре но се сек су ал ним кон
так том. Тра ди ци ја оба ве зу је ње не 
ле ка ре да увек ра де нај бо ље, стал
но се уса вр ша ва ју ћи и опре ма ју ћи 

ка ко би за до во љи ли при мар ни циљ: 
у што кра ћем ро ку по ста ви ти ди јаг
но зу и на са вре мен на чин ле чи ти 
бо ле сни ке ко ји им ука зу ју по ве ре
ње. У Кли ни ци за ко жне и пол не бо
ле сти ВМА бо ле сник је на пр вом ме
сту и ње му је све подређено.

ИСТО РИ ЈАТ 

Од лу ком Кња за Алек сан дра Ка
ра ђор ђе ви ћа од 2. мар та 1844. го

ди не пла ни ра но је осни ва ње „Вој
ног шпи та ља цен трал не вој ске“, па 
се тај да тум да нас сла ви као Дан 
Вој но ме ди цин ске ака де ми је. Бол
ни ца по сте пе но пре ра ста у Ду нав
ску стал ну вој ну бол ни цу са 150 бо
ле снич ких по сте ља и два оде ље ња: 
уну тра шње и спо ља шње. Нај ста ри
ји до ку мент ко ји по се ду је Са ни тет
ски ар хив Вој ске Ср би је да ти ран је 
на Ђур ђев дан 1869. го ди не и пред
ста вља „Днев ни ра порт вој не бол
ни це“. Бо ле сни ци са обо ље њи ма ко

КЛИ НИ КА ЗА КО ЖНЕ И ПОЛ НЕ БО ЛЕ СТИ 
ВОЈ НО МЕ ДИ ЦИН СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ

ЛИ ДЕР СРП СКЕ 
ДЕР МА ТО ЛО ГИ ЈЕ
// БР ЗА ДИ ЈАГ НО СТИ КА И СА ВРЕ МЕ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ – ПРИ МАР НИ ЦИЉ 
// КОН ТИ НУ И РА НИ НА УЧ НОИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ РАД ОБА ВЉА СЕ У СА РАД ЊИ 
СА ИН СТИ ТУ ТОМ ЗА МЕ ДИ ЦИН СКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ВМА И ИН СТИ ТУ ТОМ 
ЗА ПА ТО ЛО ГИ ЈУ И СУД СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ ВМА //

Тим лекара Клинике за кожне и полне болести ВМА
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же су сме шта ни у спо ља шње оде ље ње, а у до ку мен ту 
је оста ло за бе ле же но, из ме ђу оста лог, и ко ли ко је би ло 
обо ле лих од „ве не ри ја, цр ве ног ве тра, ра на ме ха нич
ких, ра на про стих, чи ре ва, убо ја, ли ша ја и шу ге“.

С об зи ром на то да су вре ме ном ка па ци те ти Ду нав
ске вој не бол ни це по ста ли не до вољ ни за при јем вој ни
ка, до не та је од лу ка о из град њи но ве и ве ће бол ни це 
на За пад ном Вра ча ру. На том ме сту, 1. но вем бра 1909. 
го ди не, по чи ње да ра ди „Оп шта вој на бол ни ца“, ко ја 
је има ла 400 бо ле снич ких по сте ља и ви ше оде ље ња: 
уну тра шње, где су ле че ни и ду шев ни бо ле сни ци као и 
бо ле сни ци од за ра зних бо ле сти, хи рур шко, оч но и ко-
жно-ве не рич но. 

Не по сред но по сле осло бо ђе ња Бе о гра да 1944. го ди не, 
по но во је отво ре но Ко жнове не рич но оде ље ње Глав
не вој не бол ни це Ју го сло вен ске ар ми је ко ја 1949. го ди
не ме ња на зив у Вој но ме ди цин ску ака де ми ју (ВМА), а 
1960. го ди не Оде ље ње пре ра ста у Кли ни ку за ко жне и 
пол не бо ле сти ВМА. Од 1972. го ди не у са ста ву Кли ни ке 
је и Иму но ло шка ла бо ра то ри ја, од но сно Ла бо ра то ри ја 
за иму но па то ло ги ју ко ју је офор мио пу ков ник про фе
сор др Зво ни мир Сте фа но вић, а у ко јој се ра де ди рект
ни и ин ди рект ни иму но флу о ре сцент ни пре гле ди ко
же и се ру ма. 

То ком 2000. го ди не штам пан је нај о бим ни ји уџ бе ник 
из дер ма то ве не ро ло ги је на срп ском је зи ку чи ји је уред
ник био про фе сор др Ђор ђи је Ка ра да глић, под на зи вом 
„Дер ма то ло ги ја“, у два то ма, у чи јем су на ста ја њу уче
ство ва ли ле ка ри и на став ни ци Кли ни ке као и број ни 
са рад ни ци из дру гих здрав стве них уста но ва. Од 2002. 
го ди не на ме сту на чел ни ка Кли ни ке на ла зи се пу ков
ник про фе сор др Ра дош Д. Зе че вић. 

КЛИ НИ КА ДА НАС

Да нас, Кли ни ка рас по ла же са јед ним оде ље њем 
(укуп но 24 бо ле снич ке по сте ље), Функ ци о нал ном ди
јаг но сти ком и Ла бо ра то ри јом за иму но дер ма то ло ги ју. 
Кли ни ку, на рав но, чи не љу ди. Да нас су то шест ле ка ра 
спе ци ја ли ста (три на став ни ка: пу ков ник проф. др Ра
дош Д. Зе че вић, проф. др Ли ди ја Кан долф Се ку ло вић 
и доц. др Жељ ко П. Ми ју шко вић; два док то ран та: ма
јор др Ми ро слав Ж. Ди нић, и др Кри сти на Ко стић; као 
и др Ду ши ца Ма то вић, че ти ри ви ша ме ди цин ска тех
ни ча ра (од ко јих је глав ни ме ди цин ски тех ни чар Ве
сна Та то ми ро вић), је дан ви со ки ла бо ра то риј ски тех
но лог, осам ме ди цин ских тех ни ча ра, три бол ни ча ра 
и је дан ад ми ни стра тив ни рад ник. У Ка би не ту за ко
жне и пол не бо ле сти ВМА су три ле ка ра спе ци ја ли
ста (прим. др Зо ри ца Пе рић Хај злер – на чел ник, др. 
сц. мед. Зо ра на Ђа ко вић и ка пе тан Ду шан Шо фра нац 
ко ји је на док тор ским сту ди ја ма), као и че ти ри ме ди
цин ска тех ни ча ра.

Кли ни ка је ли дер у ле че њу псо ри ја зе, ауто и мун ских 
бу ло зних дер ма то за (пем фи гус, пем фи го ид), те шких 
фор ми ато пиј ског дер ма ти ти са, ери тро дер миј ских ста
ња, ку та них лим фо ма и ку та них ма ни фе ста ци ја си
стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва (лу пус, дер ма то ми о
зи тис, скле ро дер ми ја).

По себ на па жња обра ћа се ле че њу па ци је на та обо ле
лих од ме ла но ма. У са рад њи с ко ле га ма из Кли ни ке за 
пла стич ну и ре кон струк тив ну хи рур ги ју, ле ка ри Кли
ни ке уче ству ју у ра ду Ам бу лан те за ме ла ном где па
ци јен та у исто вре ме пре гле да ју дер ма то лог и хи рург
пла сти чар.

Та ко ђе, ле ка ри Кли ни ке су ре дов ни чла но ви Кон зи
ли ју ма за ме ла но ме и ту мо ре ме ких тки ва ВМА. Гру па 
за ме ла ном ВМА, чи ји су ак тив ни чла но ви дер ма то ло
зи Клиникe, не дав но је по ста ла члан Гру пе за ме ла

ном Европ ске ор га ни за ци је за ис тра жи ва ње и ле че ње 
кан це ра. 

На го ди шњем ни воу у Кли ни ци бу де збри ну то око 800 
бо ле сни ка, од ко јих је 50 од сто из гра ђан ства (уз упут 
РФ ЗО или са мо фи нан си ра ју ћи). Нај у че ста ли је дер ма
то зе ко је се збри ња ва ју у Кли ни ци су: псо ри ја за (11 од
сто), ко прив ња ча (10 од сто), ме ла ном (7,68 од сто), кон
такт ни дер ма ти тис (7,68 од сто), ери тем ски лу пус (5,2 
од сто), пем фи гус/пем фи го ид (5,2 од сто) и лим фо ми 
ко же (2,6 од сто). 

У окви ру Кли ни ке на ла зи се и са ла за дер ма то хи
рур ги ју где се оба вља ју би оп си је ко же и пот ко жног 
тки ва у ди јаг но стич ке свр хе, хи рур шко укла ња ње до
бро ћуд них и зло ћуд них про ме на на ко жи, као и елек
тро хи рур шке про це ду ре ра ди о фре квент ним уре ђа ји
ма (ра ди о та ла си) и кри о хи рур шки трет ма ни (теч ни 
азот). На го ди шњем ни воу ура ди се 550 раз ли чи тих 
ин тер вен ци ја. 

У Ла бо ра то ри ји за иму но дер ма то ло ги ју, је дин стве ној 
у Ср би ји, ме то да ма ди рект не и ин ди рект не иму но флу
о ре сцен ци је, ЕЛИ СА те стом на ан ти ге не пем фи гу са и 
бу ло зног пем фи го и да, спро во ди се иму но се ро ло шка и 
иму но хи сто ло шка ди јаг но сти ка (ан ти ну кле ар на, ан
ти ми то хон дри јал на, ан ти глат ко ми шић на и ан ти па ри
је тал на ан ти те ла, ан ти те ла пре ма зо ни ба зал не мем

бра не и пем фи гу сна ауто ан ти те ла и др.) – ви ше од 700 
про це ду ра у то ку го ди не. 

У окви ру Ди јаг но стич копо ли кли нич ког цен тра 
ВМА, сме ште ни су и ра де Ка би нет за ко жне и пол не 
бо ле сти и Оде ље ње за функ циј ску ди јаг но сти ку где се 
оба вља ју ам бу лант ни пре гле ди, фо то те ра пи ја ус ко та
ла сним УВБ зра че њем и ПУ ВА те ра пи ја, ул тра звуч ни 
пре гле ди ко же, пре гле ди ко же Ву до вим све тлом, пре
гле ди дер мо ско пом пиг мент них и оста лих про ме на на 
ко жи, „прик“ ко жни те сто ви на ин ха ла ци о не алер ге не, 
епи ку та ни те сто ви са стан дард ном и не стан дард ном 
ба те ри јом алер ге на ра ди утвр ђи ва ња кон такт не пре о
се тљи во сти, фо то ди нам ска те ра пи ја и те ра пи ја у ци љу 
под мла ђи ва ња ко же и укла ња ња сит них ве на на ру ка
ма и но га ма по мо ћу уре ђа ја по след ње ге не ра ци је ко ји 
ком би ну је ла сер ско све тло (ди од ни ла сер) са ра ди о та
ла си ма. У то ку про шле го ди не ам бу лант но је пре гле
да но око 20.000 бо ле сни ка.

Фор ми ра њем Ме ди цин ског фа кул те та у окви ру 
Уни вер зи те та од бра не на став ни ци Кли ни ке спро во
де ве жбе и пре да ва ња из дер ма то ве не ро ло ги је ко је су 
пред ви ђе не пла ном и про гра мом Ме ди цин ског фа
кул те та. 

У Кли ни ци се оба вља и про грам спе ци ја ли за ци је 
из дер ма то ве не ро ло ги је за вој на и ци вил на ли ца, као 

ГО ВО РОМ БРОЈ КИ

–  На го ди шњем ни воу у Кли ни ци бу де збри ну то око 800 бо-
ле сни ка, од ко јих је 50 од сто из гра ђан ства

–  Про шле го ди не, у окви ру Ди гаг но стич ко-по ли кли нич-
ког цен тра ВМА, ам бу лант но је пре гле да но око 20.000 бо-
ле сни ка

–  У Ла бо ра то ри ји за иму но дер ма то ло ги ју, је дин стве ној у 
Ср би ји, го ди шње се оба ви ви ше од 700 про це ду ра

–  У са ли за дер ма то хи рур ги ју ура ди се око 550 раз ли чи-
тих ин тер вен ци ја

50 >
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и уса вр ша ва ња спе ци ја ли ста дру
гих здрав стве них цен та ра у обла
сти иму но дер ма то ло ги је.

Кон ти ну и ра ни на уч ноис тра жи
вач ки рад оба вља се го ди на ма у 
са рад њи са Ин сти ту том за ме ди
цин ска ис тра жи ва ња ВМА и Ин
сти ту том за па то ло ги ју и суд ску ме
ди ци ну ВМА из че га су про ис те кле 
зна чај не пу бли ка ци је у обла сти си
стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва, 
ку та них лим фо ма и фо то дер ма то
ло ги је, ба зо це лу лар ног кар ци но ма 
и про је кат ис тра жи ва ња суб кли нич
ке ате ро скле ро зе и ме та бо лич ког 
син дро ма код па ци је на та обо ле лих 
од псо ри ја зе, као и три на уч но и стра
жи вач ка про јек та из обла сти дер
ма то ло шке он ко ло ги је и ге нет ских 
ал те ра ци ја код ба зо це лу лар ног кар
ци но ма и ме ла но ма. 

Са да шњи са став кли ни ке пу бли
ко вао је ви ше од 50 ра до ва у струч ној 
пе ри о ди ци, а го то во 2/3 је об ја вље
но у ино стра ним ча со пи си ма. Сва
ке дру ге го ди не у но вем бру Кли ни
ка за ко жне и пол не бо ле сти ВМА је 
ор га ни за тор и до ма ћин Бе о град ских 
дер ма то ло шких да на, нај ва жни јег 
го ди шњег дер ма то ло шког струч ног 
ску па у Ср би ји, ко ји оку пља ви ше од 
300 дер ма то ве не ро ло га из зе мље и 
ино стран ства, а јед ном го ди шње је 
ор га ни за тор и до ма ћин Дер ма то
ве не ро ло шке сек ци је СЛД. На ред
не го ди не, од 13. до 15. ју на, Кли ни
ка ће би ти ор га ни за тор XIX Кон гре са 
Удру же ња дер ма то ве не ро ло га Ср би
је са ме ђу на род ним уче шћем.

ВИ ЗИ ЈА БУ ДУЋ НО СТИ 

Стал ни за да так Кли ни ке за ко жне 
и пол не бо ле сти је да кон ти ну и ра
ним уна пре ђе њем ра да за др жи ме
сто ли де ра у обла сти дер ма то ло ги је 
у на шој зе мљи. Та ко ђе, пла ни ран је 
раз вој дер ма то ло шке хи рур ги је, ко
ја је са став ни део дер ма то ло ги је у 
САД и не ким зе мља ма Евро пе, што 

би омо гу ћи ло све о бу хват ни је пра
ће ње па ци је на та са ту мо ри ма ко же 
то ком ди јаг но сти ке и ле че ња. Раз
вој естет ске дер ма то ло ги је, за ко јом 
по сто ји ве ли ка по тра жња по след
њих го ди на омо гу ћи ла би све о бу
хват ни ју по ну ду дер ма то ло шких 
услу га ко ри сни ци ма, и кон ти ну и
ра но фи нан си ра ње свих сег ме на
та слу жбе дер ма то ло ги је. 

Раз вој Ам бу лан те за алер го ло ги
ју и осни ва ње ам бу лан ти за пе ди
ја триј ску дер ма то ло ги ју, фле бо ло
ги ју и три хо ло ги ју до при не ли би 
бо љем пру жа њу суп спе ци ја ли стич
ких услу га и бо љој ор га ни за ци ји ра
да. Кон ти ну и ра ни на уч ноис тра
жи вач ки рад је осно ва раз во ја јед не 

ака дем ске уста но ве и пред у слов за 
пра ће ње то ко ва раз во ја ди јаг но сти
ке и те ра пи је обо ље ња ко же, те ће 
и да ље би ти јед но од стал них стре
мље ња Кли ни ке. Са вре ме ни раз вој 
дер ма то ло ги је зах те ва и ре ви зи је 
до са да шњих пла но ва спе ци ја ли
за ци је и бо љу еду ка ци ју из обла
сти ин тер не ме ди ци не и хи рур ги
је, о че му ће се во ди ти ра чу на то ком 

еду ка ци је но вих ге не ра ци ја дер ма
то ло га. 

Та ко ђе, кон ти ну и ра на са рад ња са 
дру гим дер ма то ло шким кли ни ка ма 
у зе мљи и ино стран ству је јед на од 
при о ри те та на шег ко лек ти ва. Пр ви 
ко рак на пра вљен је у окви ру Дер
ма то ло шке сек ци је СЛД осни ва њем 
Ак ти ва кроз ко ји ће се ин сти ту ци о
на ли зо ва ти са рад ња суб спе ци ја ли
ста из раз ли чи тих обла сти. Са рад
ња са дер ма то ло шким кли ни ка ма 
у Евро пи и све ту та ко ђе је уна пре
ђе на по след њих го ди на, по себ но у 
обла сти дер ма то ло шке он ко ло ги је у 
окви ру ме ђу на род них удру же ња. 

Проф. др Ра дош Зе че вић
Проф. др Сла ђа на Илић

>>> Кли ни ка је ли дер у ле че њу псо ри ја зе, ауто и мун ских 
бу ло зних дер ма то за (пем фи гус, пем фи го ид), те шких 
фор ми ато пиј ског дер ма ти ти са, ери тро дер миј ских 
ста ња, ку та них лим фо ма и ку та них ма ни фе ста ци ја 
си стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва (лу пус, 
дер ма то ми о зи тис, скле ро дер ми ја) <<<

Лекари и медицинске сестре Клинике за кожне и полне болести ВМА
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И
ако је про те клих го ди
на учи ње но мно го ка
ко од стра не др жа ве, 
ло кал них са мо у пра ва, 

ру ко во ди о ца слу жби и за во да, 
та ко и ан га жо ва њем за по сле
них у ур гент ној ме ди ци ни, да 
се про стор но, опре мом, ка дров
ски и бо љом ор га ни за ци јом и 
еду ка ци јом по бољ ша ју усло ви 
ра да и уна пре ди ни во пру же
не по мо ћи угро же ним па ци јен
ти ма, оста ло је до вољ но про сто
ра да се на овом пла ну учи ни 
још ви ше.

Лекарскa коморa Ср би је пре
позналa je тај про блем и у окви ру По себ ног од бо ра за 
при мар ну здрав стве ну за шти ту при ЛКС, 2010. го ди не 
осно ва на је Ко ми си ја за хит ну по моћ ко ја је од мар
та ове го ди не об но ви ла рад. На по чет ку смо утвр ди ли 
при о ри те те, ма да је у мно штву пред ло га би ло те шко 
де фи ни са ти шта је „нај ур гент ни је“ што би у овој го ди
ни мо гло да се ини ци ра и ре а ли зу је. На пред лог да би 
тре ба ло по ра ди ти на ор га ни за ци ји слу жбе хит не по
мо ћи, при ку пи ти ин фор ма ци је са те ре на, са ре ги о на 
и на осно ву њих упу ти ти пре ко ор га на Ко мо ре ини ци
ја ти ву за из ме ну под за кон ских и за кон ских ака та, ко
ји би ре гу ли са ли си ту а ци је од ор га ни за ци је, па све до 
пра те ћих про бле ма хит не по мо ћи, Ко ми си ја за хит ну 
ме ди цин ску по моћ до не ла је од лу ку да је при о ри тет у 
пред сто је ћем ра ду Ко ми си је – де фи ни са ње но вих за
кон ских и под за кон ских ака та, ко ји се од но се на ор га
ни за ци ју де лат но сти хит не ме ди цин ске по мо ћи у си
сте му здрав стве не за шти те Ре пу бли ке Ср би је.

За кључ ци са свих кон гре са и сим по зи ју ма Ур гент не 
ме ди ци не са др жа ва ли су део ко ји се од но си на уна пре
ђи ва ње спе ци ја ли стич ких сту ди ја Ур гент не ме ди ци не, 
и до во ђе ње у по ло жај ко ји за слу жу ју спе ци ја ли за ци
ја и спе ци ја ли сти ур гент не ме ди ци не. Чла но ви ко ми
си је за Хит ну по моћ су пла ном ра да пред ви де ли и ак
тив но сти ко је се од но се на ту про бле ма ти ку. Оп ти ми сти 
смо у сми слу са рад ње са ка те дра ма Ур гент не ме ди ци
не, Ми ни стар ством про све те и у по гле ду шко ло ва ња 

ле ка ра, али и у по гле ду шко ло ва ња 
сред њег ме ди цин ског ка дра, ка ко 
би пру жа ње хит не ме ди цин ске по
мо ћи би ло што ква ли тет ни је и до
при не ло ве ћој успе шно сти ре ша ва
ња ур гент них ста ња.

Све сни смо да смо пред се бе по
ста ви ли те жак за да так и да је по
треб но и тру да и вре ме на да оства
ри мо за да те ци ље ве, али „и нај ду жи 
пут по чи ње пр вим ко ра ком.“

Ме ђу тим, си гур ни смо да део про
бле ма ко је су ле ка ри „из ли ста ли“ 
још 2010. го ди не на ини ци ја ти ву ко
ми си је из прет ход ног са зи ва, има
ју лак ши и кра ћи пут ре ша ва ња, а 

зна чај но би до при не ли по бољ ша њу ква ли те та услу га и 
усло ва ра да у ур гент ној ме ди ци ни. Та да је на са стан ци
ма ко је су ре а ли зо ва ле РЛК за ју го и сточ ну и цен трал ну 
и за пад ну Ср би ју, кон ста то ва но да ши ро ка па ле та про
бле ма про ис ти че из раз ло га што су слу жбе у по је ди ним 
оп шти на ма ор га ни зо ва не на раз ли чи те на чи не, као по
себ не слу жбе, од се ци при оп штој прак си, али смо по
ку ша ли да су ми ра мо за јед нич ке про бле ме и ци ље ве. 
Об зи ром да и две го ди не по сле, ве ћи на та да на ве де ног 
ни је ре ше на, пре но си мо вам до не се не зак ључ ке:

1.  По во дом Уред бе о Пла ну мре же здрав стве них уста
но ва, пред ло же но је да ле ка ри за по сле ни у слу жба
ма хит не ме ди цин ске по мо ћи у До мо ви ма здра вља, 
бу ду одво је ни од оста лих ле ка ра за по сле них у При
мар ној здрав стве ној за шти ти, од но сно да се на ле
ка ре ХМП не при ме њу ју про пи си о пред сто је ћој ка
пи та ци ји као но вом на чи ну пла ћа ња здрав стве них 
услу га,(иза бра ни ле кар оба вља по сао ле ка ра ХМП, не 
пла ћа се де жур ство ра ди се по сме на ма)

2.  Пред ла же се оба ве зно из јед на ча ва ње ле ка ра ХМП 
са оста лим ка те го ри ја ма ле ка ра у по гле ду пра ва на 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж и при па да ју ће ко е фи ци
јен те за утвр ђи ва ње за ра да за по сле них. Ле ка ри оп
ште прак се у по је ди ним уста но ва ма не оства ру ју те
рен ски до да так.

КА КО ДО БО ЉЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ХИТ НЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКЕ ПО МО ЋИ У СР БИ ЈИ

НО ВА ЗА КОН СКА И 
ПОД ЗА КОН СКА АК ТА 
– ПРИ О РИ ТЕТ
// „ХИТ НУ“ ОД 21. МА ЈА ГРА ЂА НИ ЗО ВУ НА БРОЈ 194 // НА КО ЈИ БРОЈ „ХИТ НА“ 
ДА ПО ЗО ВЕ У ПО МОЋ? //

ПОЗОВИ БРОЈ 194
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3.  Устро ји ти по себ не Про то ко ле збри ња ва ња хит них 
ме ди цин ских ста ња у Ре пу бли ци Ср би ји, про то ко
ле за при јем по зи ва, ре ви ди ра ти та бе ле по зи ва по 
сте пе ни ма хит но сти.

4.  Ра ди раз гра ни че ња над ле жно сти ле ка ра у ХМП од 
ле ка ра мр тво зор ни ка, пред ла же се да ле ка ри из 
ХМП не ма ју оба ве зу утвр ђи ва ња смр ти, с об зи ром 
на то да је иста већ уста но вље на по сто је ћим ак ти
ма као оба ве за ле ка ра мр тво зор ни ка.

5.  Пред ла же се да, ра ди опе ра тив но сти и де ло твор но
сти ра да Слу жби за ХМП, нај ма њи број за по сле них 
ле ка ра бу де пет плус је дан ле кар ко ји ће би ти нео
п хо дан у си ту а ци ја ко ри шће ња го ди шњих од мо ра, 
од су ства из дру гих раз ло га итд.

6.  Ра ди за шти те за по сле них у ХМП, пред ла же се оба
ве зно уво ђе ње ста ту са слу жбе ног ли ца у ва же ће за
кон ске про пи се, за ле ка ре у ХМП, као и уста но вља
ва ње кри вич не од го вор но сти, уме сто до са да шње 
пре кр шај не.

7.  Пред ла же се оба ве зно упо зна ва ње ле ка ра из ХМП 
са Стра те ги јом раз во ја ХМП у РС и ње но да ва ње на 
јав ну рас пра ву, ка ко би ле ка ри мо гли да ва ти сво је 
пред ло ге, ми шље ња и су ге сти је.

8.  По кре та ње ини ци ја ти ве за из ме ну про пи са у де ло
ви ма ко ји ре гу ли шу го ре на ве де не до ме не ра да и 
не ре ше не про бле ме ове ка те го ри је ле ка ра (За кон о 
здрав стве ној за шти ти; Пра вил ник о бли жим усло
ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти; Пра
вил ник о усло ви ма и на чи ну уну тра шње ор га ни
за ци је у здрав стве ним уста но ва ма).

9.  Уво ђе ње стан дар ди зо ва не опре ме у слу жба ма ХМП, 
про стор них ка па ци те та, тех нич ких ка рак те ри сти
ка са ни тет ских во зи ла, уни фи ци ра ње уни фор ми 
ле ка ра и уво ђе ње ло гоа, уста но вља ва ње оба ве зног 
са др жа ја ле кар ских тор би, оба ве зно сни ма ње по
зи ва упу ће ним хит ној по мо ћи, као и санк ци о ни са
ње ла жних по зи ва.

10.  Ка да се од ре ђу је број ти мо ва у де жур ству тре ба во ди
ти ра чу на не са мо о бро ју ста нов ни ка, већ и о раз у
ђе но сти те ре на, као и пут ној мре жи ко ју слу жба по
кри ва. 

12.  Уста но ви ти про то ко ле за ма сов не не сре ће на ре ги
о нал ном ни воу.

13.  Оте жа на на бав ка та бле ти ра не и ам пу ли ра не те ра
пи је на не га тив ној ли сти, а ко ја се ко ри сти у про
то ко ли ма за збри ња ва ње ур гент них ста ња (ан дол, 
на лок сон...)

14.  Кон ти ну и ра на еду ка ци ја  ко сно си тро шко ве? Ле ка
ри у ма њим слу жба ма на во де да ни су упо зна ти са 
ру ко ва њем опре мом у са ни тет ским во зи ли ма.

15.  Ор га ни зо ва ти слу жбе у окви ру за во да на ре ги о нал
ном ни воу.

16.  На пла ћи ва ње те ре на ко ји не спа да ју у до мен ра да 
СХМП (нео прав да них по зи ва, ко ји че сто бло ки ра
ју еки пу ко ја због то га не мо же да се ода зо ве по зи
ву пр вог сте пе на хит но сти).

17. Оба ве за пре гле да де це од ро ђе ња до 18 го ди на

18.  Ви со ка про сеч на ста рост за по сле них и уче ста ла по
ја ва обо ље ва ња ко је ће у до глед но вре ме пред ста
вља ти про блем у ор га ни за ци ји слу жбе. 

Чла но ви Ко ми си је за хит ну ме ди цин ску по моћ су се 
на пр вом са стан ку сло жи ли да је, у ци љу ре ша ва ња 
про бле ма ве за них за ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње 
Хит не по мо ћи, по треб но ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју са 
свим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве том про
бле ма ти ком. Са тог са стан ка упу ће на је ини ци ја ти ва 
ПО за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си ЛКС, да се за сле де ћи са ста нак Ко ми
си је, ко ји је одр жан у апри лу 2012. го ди не упу ти по зив 
др Ду брав ки Ша ра но вић, по моћ ни ци Ми ни стра здра
вља, ко ја се по зи ву ода зва ла. Са стан ку су при су ство
ва ли и Ма ри ја Ра ди во је вић ви ши са вет ник у Ми ни
стар ству здра вља, и др Не бој ша Јо кић, ви ши са вет ник 
за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту Ми
ни стар ства здра вља. 

Др Ду брав ка Ша ра но вић пре до чи ла је том при ли
ком да је Ми ни стар ство упо зна то са про бле ми ма ко
ји су ве за ни за ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње Хит
них слу жби, да је у фа зи из ра де Пра вил ник о бли жим 
усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти у здрав
стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци ма здрав стве не 
слу жбе, ко ји у се би са др жи нор ма ти ве ка дра и опре
ме, као и да оче ку ју пред ло ге и су ге сти је Ко ми си је на
длежне за област хит не ме ди цин ске по мо ћи. Јед на од 
ва жних обла сти тог Пра вил ни ка би ће град ски За во ди 
за хит ну по моћ. Во ди ће се ра чу на о уда ље но сти До мо
ва здра вља од се ди шта град ске хит не по мо ћи. По себ но 
ће се са гле да ти при град ске хит не по мо ћи гра да Бе о гра
да, ко је ни су у са став ном де лу бе о град ске хит не по мо
ћи. Што се ти че опре ме, др Ша ра но вић на ве ла је да се 
иде ка то ме да за во ди и слу жбе хит не по мо ћи бу ду из
дво је не и да ту не по сто ји ми ни мум и оп ти мум опре
ме, већ са мо оба ве зна опре ма. На по ме ну ла да је јед
на од иде ја, да сви ма ли До мо ви здра вља има ју хит ну 
по моћ, са ста вље ну од минималног броја екипа и да се 
тре нут но на том нор ма ти ву ра ди.

У свом из ла га њу др Ша ра но вић је ре кла и да би ле ка
ри хит не по мо ћи тре ба ло да има ју бе не фи ци ра ни рад
ни стаж и пр вен ство при до би ја њу спе ци ја ли за ци је, да 
се мо ра од ра ди ти на ци о нал на ли ста есен ци јал них ле
ко ва где би спа да ли и ле ко ви ко ји су по треб ни слу жба
ма хит не по мо ћи, да за све слу жбе хит не по мо ћи мо
ра ју по сто ја ти уни форм ни фор му ла ри и да ће За кон о 
еви ден ци ја ма тај про блем ре ши ти.

С дру ге стра не, чла но ви Ко ми си је упо зна ли су пред
став ни ке Ми ни стар ства са ци ље ви ма и при о ри те ти ма 
у ра ду Ко ми си је, за тим са нај ак ту ел ни јим про бле ми
ма у слу жба ма хит не ме ди цин ске по мо ћи и же љом да 
узму ак тив но уче шће у из на ла же њу нај бо љих ре ше ња, 
као и же љом за да љим уна пре ђи ва њем са рад ње. 

И за крај....

На хит ну по моћ се рет ко ми сли, али се оче ку је да 
ка да за тре ба истог тре нут ка бу де ту, ка дров ски и опре
мом оспо со бље на да пру жи нај бр жу и нај а де кват ни ју 
по моћ угро же ном па ци јен ту. На да мо се да ће Ле кар
ска ко мо ра сво јим ан га жо ва њем, уз са рад њу са дру
гим ре ле вант ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма, 
оства ри ти овај циљ.

Иако су сви чла но ви ко ми си је рад но ан га жо ва ни у 
слу жба ма и за во ди ма за хит ну по моћ и сва ко днев но се 
сре ћу са овом про бле ма ти ком, сва ка су ге сти ја и пред
лог за ре ша ва ње на бро ја них про бле ма је до бро до шла. 
По зи ва мо вас да нас кон так ти ра те.

 Др Гор да на Ђо кић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА WON CA 2012. ОДР ЖА НА У БЕ ЧУ ОД 4. ДО 7. ЈУ ЛА 

УМЕТ НОСТ И НА У КА 
У ОП ШТОЈ МЕ ДИ ЦИ НИ
// ШИ РОК ИЗ БОР ТЕ МА ПРИ ВУ КАО 2.783 УЧЕ СНИ КА ИЗ ЕВРО ПЕ И СВЕ ТА // ЛЕ КА
РИ ИЗ СР БИ ЈЕ ПРЕД СТА ВИ ЛИ 10 РА ДО ВА, А АУТО РИ ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА ЗВЕ ЗДА РА 
ОСВО ЈИ ЛИ ДРУ ГО МЕ СТО У ПО СТЕР СЕ СИ ЈИ //

Лекари у обиласку знаменитости Беча

К
он фе рен ци ја под на зи вом 
„Умет ност и на у ка у оп штој 
ме ди ци ни„одр жа на у Бе чу 
од 4. до 7. jула, у пот пу но

сти је би ла у скла ду тим на зи вом. 
Оку пив ши 2.783 уче сни ка из ра зних 
европ ских зе ма ља, али и са дру

гих кон ти не на та, Аустриј ско дру
штво за оп шту и по ро дич ну ме ди
ци ну ор га ни зо ва ло је и осми сли ло 
18. Европ ску кон фе рен ци ју по узо ру 
на по зна ту во шта ну фи гу ру у Јо зе
фи ну му. Фо кус увод них пре да ва ња 
био је ка ко на пра ви ти рав но те жу 

из ме ђу „умет но сти“ хо ли стич ког 
при сту па па ци јен ту (ин ту и ци је, са
о се ћа ња, при сту па па ци јент у цен
тру зби ва ња, му зи ко те ра пи ја и сл.) 
и „на у ке“ (ме ди ци на за сно ва на на 
до ка зи ма, кли нич ким во ди чи ма и 
„па пи ро ло ги ји”).
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По себ но ме сто да то је пре кон фе ре
ни ји, Вас ко де Га ма по кре ту мла дих 
док то ра ко ји има ју до пет го ди на ра
да у оп штој ме ди ци ни. Из сва ке зе
мље по слат је по је дан де ле гат овог 
„под млат ка“, са иде јом да уче ству
је у ме ђу на род ној и мул ти кул ту рал
ној раз ме ни ис ку ста ва, ка ко је би

ти по ро дич ни ле кар у раз ли чи тим 
окви ри ма у скла ду са де ви зом „ми
сли гло бал но, де луј ло кал но“.

На ша зе мља је ди рект ни члан 
WON CAe од 2007. пре ко сек ци је 
оп ште ме ди ци не Срп ског ле кар
ског дру штва и ак тив но уче ству је у 
ње ном ра ду (го то во 200 док то ра из 

Ср би је је при су ство ва ло кон фе рен
ци ји са де се так на уч них ра до ва). На 
за вр шној све ча но сти рад „Пре ди-
ја бе тес и ме та бо лич ки син дром“, 
ко ле ги ни ца из До ма здра вља Зве
зда ра, осво јио је дру го ме сто у по
стер се си ји. На та квим ску по ви ма 
ле ка ри има ју при ли ку да ис тра же 

Учесници овогодишње WONCA конференције
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при ро ду ра да у оп штој ме ди ци ни, 
усво је не ке оп ште стан дар де, чу ју 
ра зна ис ку ства дру гих зе ма ља у ор
га ни за ци ји слу жбе (и не е вроп ских 
Иран, Бо ли ви ја, Ко ре ја нпр.), са зна ју 
о ути ца ју ко мер ци ја ли за ци је у ме
ди ци ни, о ме наџ мен ту бо ла у ор ди
на ци ји оп ште ме ди ци не (пр во на гра

ђе ни по стер). С об зи ром на то да је 
по ље ра да и ин те ре со ва ња у оп штој 
ме ди ци ни ве о ма ши ро ко, та кав је и 
из бор те ма. 

Пре о ста ло вре ме бо рав ка у Бе
чу уче сни ци су оби ла то ко ри сти
ли за оби ла зак исто риј ских зна ме
ни то сти, фан та стич не ар хи тек ту ре 

из свих пе ри о да, до жи вљај град ске 
умет нич ке и ин те лек тул не ат мос
фе ре, је дин стве них улич них кон це
ра та кла сич не му зи ке по ко ји ма је 
Беч по знат, та ко да ће нам сви ма 
овај спој умет но сти и на у ке оста ти 
у пре ле пом се ћа њу.

 Др Бран ка Ла зић

Учесници овогодишње WONCA конференције Испред Конгресног центра у Бечу
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У
скла ђи ва ње на ших про пи са ко ји ре гу ли шу спе
ци ја ли стич ко обра зо ва ње ле ка ра са про пи си
ма Европ ске уни је до не ло би ле кар ству Ср би је, 
уз тра ја ње и са др жај спе ци ја ли за ци ја, пре ци

зно де фи ни са ње свих по ступ ка и про це ду ра ко је спе
ци ја ли зант мо ра да оба ви, де таљ но пра ће ње ње го вог 
на прет ка, сти ца ње од го вор но сти и са мо стал но сти у ра
ду, пре ла зак са кла сич ног обра зо ва ња на ис хо де уче ња 
и сти ца ње ком пе тен ци ја, и уне ло од го вор ност мен то ра 
и спе ци ја ли зан та у усва ја њу ком пе тен ци ја.

Ана ли за ди  рек ти ва и по ве ља ко је је до не ла ЕУ и но вог 
пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма ко ји је до не ла Хр ват
ска, упра во го во ре у при лог на ве де них кон ста та ци ја. 

ЕВРОП СКИ ДО КУ МЕН ТИ И РАЗ ВОЈ 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИч КОГ УСА ВР ША ВА њА ЛЕ КА РА

У про те клих два де сет го ди на Европ ска уни ја се, из
ме ђу оста лог, ба ви ла уре ђе ним про фе си ја ма. То су де
лат но сти за чи је је оба вља ње нео п ход но по се до ва ње 
струч них ква ли фи ка ци ја, по сто ја ње до ка за о фор мал
ној оспо со бље но сти  ди пло ма ко ју из да је над ле жна 
власт др жа ве. За те де лат но сти по сто ји за ко ном и про
пи си ма уре ђе но обра зо ва ње, од но сно из ри чи то усме
ре ње на оба вља ње од ре ђе не про фе си је кроз од го ва ра
ју ће про гра ме упот пу ње не струч ним оспо со бља ва њем, 
од но сно ве жба њем или струч ном прак сом.

Здра вље европ ске по пу ла ци је пред ста вља то ли ку 
вред ност да су за ни ма ња ко ја се ба ве здра вљем стро го 
ре гу ли са на и при па да ју гру пи уре ђе них про фе си ја.

Го ди не 2005. сту пи ла је на сна гу Ди рек ти ва 2005/36/
ЕC Европ ског пар ла мен та и Ве ћа о при зна ва њу струч
них ква ли фи ка ци ја. Ди рек ти ва про пи су је ми ни мум 
обра зо ва ња ле ка ра, са др жи кри те ри ју ме и до ка зе за 
при зна ва ње ди пло ме док то ра ме ди ци не, ујед на ча ва и 
ко ор ди ни ше тра ја ње спе ци ја ли за ци ја и сте пе не обра
зо ва ња.

Ди рек ти ва је при зна ла по сто ја ње 54 глав них спе ци
ја ли за ци ја, тач но од ре ђу је њи хо ве на зи ве и ми ни мум 
тра ја ња, про пи су је да се са сто је од те о риј ског и прак
тич ног уса вр ша ва ња ко је се оба вља у овла шће ним бол
нич ким и уни вер зи тет ским уста но ва ма.

Све оста ло у ве зи са спе ци ја ли стич ким уса вр ша ва
њем ле ка ра де фи ни са ла је Европ ска уни ја ме ди цин
ских спе ци ја ли ста (UЕМS).UЕMS је ор га ни за ци ја ко ја 
пред ста вља на ци о нал на удру же ња ме ди цин ских спе
ци ја ли ста и об је ди њу је ор га ни за ци је ко је пред ста вља
ју ле ка ре спе ци ја ли сте у др жа ва ма чла ни ца ма, са ве
то дав но је те ло Европ ске ко ми си је, Ве ћа и пар ла мен та 
за то под руч је. За да так UЕМS је да на ни воу це ле Евро
пе уна пре ђу је рад ле ка ра спе ци ја ли ста и ти ме оси гу
ра ва ви сок ни во здрав стве не за шти те. UЕМS са чи ња ва
ју спе ци ја ли стич ке сек ци је. Чла но ве сек ци је од ре ђу ју 
од го ва ра ју ће струч не ор га ни за ци је спе ци ја ли ста у др
жа ва ма у скла ду са пра вил ни ци ма UЕМS. Сек ци је рас
пра вља ју и до но се пред ло ге о пи та њи ма ко ји се ти чу 
њи хо ве спци јал но сти и сво ја ми шље ња под но се UЕМS 
ка ко би се ускла ди ла са ин те ре си ма дру гих спе ци јал
но сти и про фе си је у це ли ни.

Ве ће UЕМS до не ло je По ве љу о обра зо ва њу ле ка ра 
спе ци ја ли ста у Европ ској за јед ни ци. По ве ља де фи ни
ше: 

1.  др жав но те ло ко је упра вља обра зо ва њем ле ка ра 
спе ци ја ли ста на ни воу др жа ве;

2. оп ште аспек те обра зо ва ња спе ци ја ли ста; 
3.  усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва ју уста но ве у ко ји ма 

се оба вља обра зо ва ње спе ци ја ли ста;
4. усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва ју глав ни мен то ри;
5. усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва ју спе ци ја ли зан ти;
6. усло ве спе ци фич не за по је ди не спе ци јал но сти.

1. ГЛАВ НО ДР жАВ НО ТЕ ЛО ра ди у скла ду са на ци
о нал ним пра ви ли ма и за ко ни ма ЕУ узи ма ју ћи у об
зир пре по ру ке европ ског од бо ра UEMS, упра вља обра
зо ва њем спе ци ја ли ста, од го вор но је за из бор уста но ве 
и мен то ра, од го вор но је ства ра ње про гра ма ко јим се 
оси гу ра ва ква ли тет обра зо ва ња, уста но ва и мен то ра, 
у са рад њи са на ци о нал ним струч ним и на уч ним ор
га ни за ци ја ма раз ви ја по ли ти ку пла ни ра ња ка дро ва, у 
свр ху ујед на ча ва ња по тре ба и обра зо ва ња ка дро ва, во
ди ре ги стар спе ци ја ли ста.

2. ОП ШТИ АСПЕК ТИ ОБРА ЗО ВА њА ЛЕ КА РА об у
хва та ју из бор и име но ва ње спе ци ја ли за на та од стра

ИС КО РИ СТИ МО ПРЕД НО СТИ КО ЈЕ ДО НО СИ ХАР МО НИ ЗА ЦИ ЈА 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СА ПРО ПИ СИ МА ЕУ

УЈЕД НА ЧЕ НО 
И ФУНК ЦИ О НАЛ НО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ
// УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ НА ШИХ ПРО ПИ СА СА ЕВРОП СКИМ ДО НЕ ЛО БИ 
МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈУ И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРО ГРА МА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, 
А ПА ЦИ ЈЕН ТИ МА ВИ ШИ НИ ВО УСЛУ ГА //
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не мен то ра и уста но ва у скла ду са тран спа рент но ус по
ста вље ним по ступ ком из бо ра, тра ја ње обра зо ва ња ко је 
по кри ва сва под руч ја од ре ђе не спе ци јал но сти и омо гу
ћа ва са мо стал ни рад на кон за вр шет ка обра зо ва ња, де
фи ни ше за јед нич ки део спе ци ја ли за ци је за ин тер не и 
срод не гра не, хи рур шке и срод не, пе ди ја триј ске са оп
штим зна њи ма и ве шти на ма, де фи ни ше тра ја ње обра
зо ва ња пре ма ус по ста вље ном про гра му са спе ци фич
ним са др жа ји ма ста ди ју ми ма и ак тив но сти ма ко ји се 
упи су ју у днев ник обра зо ва ња.

3. УСЛО ВИ КО ЈЕ ТРЕ БА ДА ИС ПУ НЕ УСТА НО ВЕ У 
КО ЈИ МА СЕ СПРО ВО ДИ ОБРА ЗО ВА њЕ – Уста но ва тре
ба да бу де при зна та од др жав ног те ла на осно ву де
фи ни са них кри те ри ју ма. Ве ли чи на уста но ве тре ба да 
бу де та ква да спе ци ја ли зан ту омо гу ћи прак су у пу
ном оп се гу спе ци јал но сти са кон сул та ци ја ма и прак
тич ним по ступ ци ма ко ји дов ољно ра зно ли ки и у до
вољ ном бро ју, уз укљу че ње срод них спе ци јал но сти у 
до вољ ном оп се гу за раз вој ве шти на спе ци ја ли зан та у 
тим ском при сту пу. Уста но ва у ко јој се оба вља обра зо
ва ње спе ци ја ли зан та мо ра има ти уну тра шњи ме ди
цин ски над зор и си сте ма ква ли те та, од но сно кон тро
ле ква ли те та. Уста но ва мо ра да има до во љан про стор 
за прак тич но и те о риј ско уче ње уз при ступ до ма ћој и 
стра ној ли те ра ту ри.

4. УСЛО ВИ ЗА ПО ЛО жАЈ МЕН ТО РА – Нај ма ње пет 
го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа уз обављање специјал
ности у пу ном оп се гу, а од нос бро ја мен то ра и спе ци
ја ли зан та тре ба да омо гу ћи бли ско лич но пра ће ње 
спе ци ја ли зан та уз аде кват ну до ступ ност обра зо ва ња 
спе ци ја ли зан ту.

5. УСЛО ВИ КО ЈЕ МО РА ДА ИС ПУ НЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ
ЗАН ТИ – Да би сте кли ис ку ство мо ра да бу ду укљу че
ни у ле че ње до вољ ног бро ја бол нич ких и ам бу лант них 
па ци је на та. Сва ко днев но би тре ба ло да во де днев ник 
спе ци ја ли за ци је. 

6. УСЛО ВИ ЗА СПЕ ЦИ ФИч НА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИч КА 
ПОД РУч ЈА ко је де фи ни шу сек ци је UEMS. По сто ја ње 
глав ног над зор ног те ла за по је ди не спе ци ја ли за ци је 
на ни воу ЕУ – од ре ђи ва ње спе ци фич них пра ви ла за 
аде кват но тра ја ње спе ци ја ли за ци је, се лек ци ја док то ра 
за спе ци јал ност, за при ступ спе ци јал но сти, де фи ни са
ње за јед нич ког де ла обра зо ва ња спро во ђе ње про гра ма 
обра зо ва ња са спе ци фич ним са др жа ји ма, спро во ђе ње 
си сте ма кон тро ле ква ли те та и про це не обра зо ва ња по
је ди них спе ци јал но сти; 

У скла ду са по ме ну том ди рек тивм и по ве љом у Хр
ват ској је 2006. го ди не пот пи сан спо ра зум о са рад њи 
из ме ђу Де кан ске кон фе рен ци је ме ди цин ских фа кул
те та, Хр ват ске ле кар ске ко мо ре и Хр ват ског ле кар ског 
збо ра, ра ди из ра де пред ло га ускла ђи ва ња про пи са из 
обла сти здрав ства, као и пред ло га про гра ма спе ци ја
ли за ци ја са европ ским стан дар ди ма. 

Та ко ђе је фор ми ра но по ве ре ни штво Ми ни стар ства 
здра вља за ко ор ди на ци ју из ра де пред ло га пла но ва и 
про гра ма ле кар ских спе ци ја ли за ци ја са ста вље но од 
пред став ни ка ме ди цин ских фа кул те та, Ми ни стар ства 
здра вља, пред сед ни ка Хр ват ске ле кар ске ко мо ре, пред
сед ни ка Хр ват ског ле кар ског збо ра и дру гих.

По ве ре ни штво је до не ло од лу ку о осни ва њу по ве ре
ни шта ва за из ра ду с про гра ма сва ке спе ци ја ли за ци је 
у чи ји су са став по но во ушли сви са став ни де ло ви ле
кар ске про фе си је и из ра ди ло ме то до ло ги ју из ра де про
гра ма спе ци ја ли за ци ја.

У из ра ди сва ког про гра ма уче ство ва ли су (рав но прав
но за сту пље ни) пред став ни ци од го ва ра ју ћих ка те дри 
ме ди цин ских фа кул те та, Хр ват ског ле кар ског збо ра и 
Хр ват ске ле кар ске ко мо ре.

НО ВИ ПРО ГРА МИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
У ХР ВАТ СКОЈ

По ла зе ћи од то га да су ис хо ди уче ња ис ка зи о то ме 
шта спе ци ја ли зант тре ба да на у чи, раз у ме или да бу
де спо со бан да учи ни на кон за вр шет ка про гра ма спе
ци ја ли за ци је, да ком пе тен ци је пред ста вља ју ску по ве 
зна ња ве шти на и спо соб но сти, да кроз про гра ме спе
ци ја ли за ци ја ком пе тен ци је де фи ни шу ис хо де спе ци
ја ли за ци ја, нај ва жни је у но вим про гра ми ма упра во је 
њи хо ва усме ре ност пре ма сти ца њу ком пе тен ци ја (зна
ња, ве шти на и ста во ва).

За ви сно од сте пе на на прет ка ни во опис усво је не 
ком пе тен ци је мо же би ти 1. основ ни – спе ци ја ли зан ту 
је по треб на по моћ и струч ни над зор у ра ду и ре ша ва
њу про бле ма из не ког те мат ског под руч ја; 2. де ли мич-
ни – спе ци ја ли зант мо же ра ди ти и ре ша ва ти про бле ме 
уз де ли мич ну по моћ и де ли мич ни над зор и 3. пот пу-
ни – где спе ци ја ли зант мо же са мо стал но да ра ди и ре
ша ва про бле ме.

Но вим про гра ми ма де фи ни сан је број за хва та ко је 
спе ци ја ли зант мо ра да оба ви.

Са др жај спе ци ја ли за ци ја об у хва та сти ца ње зна ња ве
шти на и ста во ва. За ви сно од оба вље ног про гра ма спе
ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант сти че ни во усво је не ком
пе тен ци је, а на осно ву ње са мо стал ност и од го вор ност. 
За сти ца ње ком пе тен ци ја од го вор ни су глав ни мен тор, 
мен тор и спе ци ја ли зант.

По сто ји део спе ци ја ли за ци је ко ји је за јед нич ки за не
ко ли ко спе ци ја ли за ци ја (за јед нич ко де бло у ин тер ни
стич ким или хи рур шким спе ци ја ли за ци ја ма).Уса вр
ша ва њу у по себ ном де лу је по све ће но ви ше од 50 од сто 
спе ци ја ли за ци је.

Пред ви ђе ни су усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва уста
но ва у ко јој се оба вља спе ци ја ли за ци ја, што оси гу ра ва 
из во ђе ње про гра ма спе ци ја ли за ци је и они су оп шти, а 
сва ка спе ци јал ност има и сво је спе ци фич не: ка рак те
ри стич ну струк ту ру и ор га ни за ци ју уста но ве, опре му, 
по тре бан број бо ле сни ка ко је ће спе ци ја ли зант об ра
ди ти од но сно до во љан број за хва та у ко ји ма ће уче
ство ва ти.

Ви ше од 50 од сто од укуп ног тра ја ња спе ци ја ли за ци
је оба вља се у кли нич ким здрав стве ним уста но ва ма, а 
до 50 од сто се мо же оба ви ти ван кли ни ка, у здрав стве
ним уста но ва ма у ко ји ма се оба вља ци ља ни део спе
ци ја ли за ци је о че му се скла па спо ра зум о спро во ђе њу 
де ла спе ци ја ли за ци је, а ко ји га ран ту је из во ђе ње де ла 
спе ци ја ли за ци је са де фи ни са ним са др жа јем и ни вом 
ком пе тен ци ја ко ји се у њи ма оба вља.

По сто је ни вои од го вор но сти у над зо ру из во ђе ња спе
ци ја ли за ци је. На че лу сва ког спе ци ја ли стич ког про гра
ма је во ди тељ про гра ма на ни воу др жа ве ко ји ко ор ди
ни ше из во ђе ње про гра ма и над зи ре рад свих мен то ра 
те спе ци јал но сти. Сва ки спе ци ја ли зант има глав ног 
мен то ра ко ји је од го во ран за про пи са но спро во ђе ње 
це ло куп ног про гра ма, пра ти ње го во на пре до ва ње до 
по сти за ња же ље ног ни воа ком пе тен ци ја, од го во ран је 
за тач ност по да та ка у књи жи ци спе ци ја ли стич ког уса
вр ша ва ња и днев ни ку ра да спе ци ја ли зан та, ре дов но 
про ве ра ва сте че на зна ња и ве шти не.

Те о риј ско спе ци ја ли стич ко зна ње сти че се по сле
ди плом ским сту ди ја ма ко је за сва ку спе ци ја ли за ци ју 
ора ни зу је ме ди цин ски фа кул тет, као и ор га ни зо ва ним 
на став ним ра дом у уста но ви у ко јој се оба вља спе ци ја
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ли стич ки стаж. Уста но ва мо ра да омо гу ћи спе ци ја ли зан
ту уче ство ва ње на ре дов ним струч ним са стан ци ма и да 
нај ма ње два пу та го ди шње при ка жу слу чај бо ле сни ка.

Пра ће ње на пре до ва ња у сти ца њу ком пе тен ци ја се бе
ле жи у књи жи ци о спе ци ја ли стич ком уса вр ша ва њу и 
днев ни ку ра да. Књи жи ца спе ци ја ли стич ког уса вр ша
ва ња, осим оп штих де ло ва и рас по ре да, као и већ по
зна тих де ло ва са ми шље њем мен то ра са др жи пра ће ње 
на пре до ва ња у сти ца њу ком пе тен ци ја и пра ће ње оба
вље них за хва та. По сто ји обра зац на пре до ва ња у сти
ца њу ком пе тен ци ја са свим те ма ма. Еви ден ти ра ју се 
и пра те број оба вље них за хва та и ни во ком пе тен ци је, 
што све пот пи су је мен тор.

У дневнику рада евидентирају се све днев не ак тив
но сти спе ци ја ли зан та, про ве ре усво је них зна ња и ве
шти на, при ка зи слу ча ја бо ле сни ка.

УМЕ СТО ЗА КЉУч КА

Про пи си ЕУ ја сно де фи ни шу ко су уче сни ци у спе
ци ја ли стич ком обра зо ва њу ле ка ра, усло ве ко је мо ра
ју ис пу ња ва ти да би оба вља ли про пи си ма ре гу ли са не 

за дат ке, пре ци зи ра ју њи хо ве по сло ве ме ђу соб не од но
се и од го вор но сти, пре ци зно де фи ни шу зна ња ве шти не 
и спо соб но сти ко ји ма спе ци ја ли зант тре ба да овла да, 
број и струк ту ру ве шти на ко ји ма тре ба овла да ти.

Ускла ђи ва ње на ших про пи са ко ји ре гу ли шу спе ци ја
ли стич ко обра зо ва ње ле ка ра са про пи си ма ЕУ до не ло 
би ле кар ству Ср би је по бољ ша ње, мо дер ни за ци ју, уна
пре ђи ва ње про гра ма спе ци ја ли за ци ја, а па ци јен ти ма 
ви ши ни во здрав стве не за шти те.

Ле кар ска ко мо ра све сна је ве ли ке од го вор но сти за 
еду ка ци ју ле ка ра ко ји ће ле чи ти, не са мо ста нов ни
штво на ше зе мље, већ и ста нов ни ке Евро пе у бу дућ
но сти, због ауто мат ског при зна ва ња спе ци ја ли за ци ја 
сте че них у зе мљи ко ја је чла ни ца ЕУ, а ко је су ускла ђе
не са про пи си ма ЕУ. 

За то пред ла же мо ује ди ња ва ње струч не, стру ков не и 
ака дем ске за јед ни це, као са став них де ло ва про фе си је 
ле ка ра без чи јег уче ство ва ња се не мо же оства ри ти ква
ли  та тив ни по мак, на ускла ђи ва њу про гра ма спе ци ја
ли за ци ја са ЕУ ко је тре ба за по че ти што пре.

Др Ми лан Си мић,
члан УО ЛКС и

члан редакције Гласника

Пише: др Јасмина 
Кнежевић, редовни 

професор Медицинског 
фекултета у Крагујевцу

Д
и рек ти ва Европ ског 
пар ла мен та о при зна
ва њу струч них ква ли
фи ка ци ја ко ја се од но

си на ре гу ли са ње про фе си ја 
ме ђу ко ји ма је и ле кар ска, сту
пи ла је на сна гу 2005. го ди не 
са ци љем да по јед но ста ви уза јам
но при зна ва ње ква ли фи ка ци ја ме
ђу др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске 

уни је. При зна ва
њем спе ци ја ли за
ци ја омо гу ћа ва се 
ми гра ци ја ле ка
ра и ли бе ра ли за
ци ја кре та ња рад
не сна ге уну тар 
Европ ске уни је. 
Ди рек ти ва по зна је 
54 глав не спе ци ја
ли за ци је и из ме ђу 
оста лог од ре ђу је 
ми ни мум тра ја ња 

спе ци ја ли стич ког уса вр ша ва ња, а 
до ста то га се пре пу шта земљaма 
чла ни ца ма. 

Про гра ме спе ци ја ли стич ког уса
вр ша ва ња и стан дар де де фи ни са
ло је Европ ско удру же ње ле ка ра 
спе ци ја ли ста (UEMS). Ве ће UEMS 
је још 1993. го ди не при хва ти ло По
ве љу о обра зо ва њу ле кара спе ци
ја ли ста у Евро пи ко јом се оси гу
ра ва ју стан дар ди спе ци ја ли за ци је 
ле ка ра, кри те ри ју ми за ин сти ту ци
је у ко ји ма се уса вр ша ва ње спро
во ди, зах те ви за мен то ре и спе ци
ја ли зан те. Уса вр ша ва ње у окви ру 
по је ди них спе ци јал но сти је по сао 
ко ји су оба ви ле спе ци ја ли стич
ке сек ци је у окви ру UEMSа. Рад 
на про гра ми ма спе ци ја ли стич ког 

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КО УСА ВР ША ВА ЊЕ ДОК ТО РА МЕ ДИ ЦИ НЕ: 
ЕВРОП СКА УНИ ЈА, ЗЕ МЉЕ У ОКРУ ЖЕ ЊУ И СР БИ ЈА

НЕ ДО СТА ТАК 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА 
– ПРО БЛЕМ У РЕ ГИ О НУ
// ДА БИ ДО БИО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ЛЕ КАР У СР БИ ЈИ МО РА ДА ИМА ДВЕ ГО ДИ НЕ 
РАД НОГ ИС КУ СТВА ПО СЛЕ ПО ЛО ЖЕ НОГ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА // У ДЕ ФИ ЦИ ТАР НИМ 
ГРА НА МА МЕ ДИ ЦИ НЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПО СЛЕ ПРИ ПРАВ НИЧ КОГ СТА ЖА 
И ПО ЛО ЖЕ НОГ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА //
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уса вр ша ва ња тра јао je пет на е стак 
го ди на. 

Због по тре бе да се на пра ви но ви 
пра вил ник о спе ци ја ли стич ком уса
вр ша ва њу док то ра ме ди ци не ко ји је 
тре ба ло ускла ди ти са Ди рек ти ва ма 
2005/36EC Европ ског пар ла мен та, у 
Хр ват ској је 2006. го ди не фор ми ра
но те ло при Ми ни стар ству здра вља. 
Ово те ло су чи ни ли: пред став ни ци 
Де кан ске кон фе рен ци је ме ди цин
ских фа кул те та, пред став ни ци Ми
ни стар ства здра вља, Хр ват ске ле
кар ске ко мо ре, Хр ват ског ле кар ског 
дру штва, Ака де ми је ме ди цин ских 
на у ка. Пра вил ник је за вр шен 2011. 
го ди не, пред ви ђа 45 спе ци ја ли за
ци ја и у ње го вој из ра ди је уче ство
ва ло ви ше од 600 док то ра ме ди ци не, 
а са успе хом је при ка зан на ме ђу на
род ним кон фе рен ци ја ма о обра зо
ва њу ле ка ра у те ли ма UEMSа. 

Рад не гру пе за сва ку спе ци ја ли
за ци ју чи ни ла су по че ти ри пред
став ни ка ме ди цин ских фа кул те та, 
ле кар ске ко мо ре, ле кар ског дру
штва. У том пра вил ни ку на гла сак 
је ста вљен на ис хо де уче ња, сти ца
ња ком пе тен ци ја (скуп зна ња, ве
шти на и ста во ва) уз ис ти ца ње од го
вор но сти глав ног мен то ра, мен то ра 

и спе ци ја ли зан та. Спе ци ја ли зант је 
док тор ме ди ци не ко ји је за сно вао 
рад ни од нос на нео д ре ђе но вре
ме у здрав стве ној уста но ви чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка или у при ват
ној прак си уз уго во ре ни проб ни рад 
у тра ја њу од шест ме се ци. Пра вил
ни ком су пред ви ђе ни усло ви ко је 
мо ра да ис пу ња ва уста но ва у ко јој 
се оба вља спе ци ја ли стич ко уса вр
ша ва ње. Пред ви ђе на је и го ди шња 
на кна да за рад мен то ра. 

Сло ве ни ја је ускла ди ла спе ци ја
ли за ци је и пре ула ска у ЕУ, ко ја је 
зах те ва ла да оне тра ју из ме ђу три 
и пет го ди на. У Сло ве ни ји спе ци ја

ли за ци је тра ју шест го ди на и због 
ду гог тра ја ња Сло ве ни ји не до ста ју 
спе ци ја ли сти. Сло ве нач ка ле кар ска 
ко мо ра је за ду же на за ме наџ мент 
спе ци ја ли за ци ја, број спе ци ја ли за
ци ја, одо бра ва ње спе ци ја ли за ци ја 
и рас пи си ва ње кон кур са по ре ги
о ни ма.

Оп ште и по себ не 
спе ци ја ли за ци је

У Ср би ји је кра јем 2010. го ди
не до нет но ви Пра вил ник о спе
ци ја ли за ци ја ма и ужим спе ци ја
ли за ци ја ма здравствних рад ни ка. 

Хирурзи и анестезиолози међу најдефицитарнијим

>>> Од бор за обра зо ва ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
за по чео је ак тив но сти у ве зи са пред ло гом из ме на 
Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма и пред ло жио 
Ми ни стар ству здра вља да се фор ми ра рад на гру па 
ко ја ће ра ди ти на ускла ђи ва њу пра вил ни ка 
са Европ ским смер ни ца ма. Мо дел Хр ват ске по ка зао се 
као до бар и рад ну гру пу тре ба да чи не пред став ни ци 
Ме ди цин ских фа кул те та, Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
Срп ског ле кар ског дру штва и Ака де ми је 
ме ди цин ских на у ка? <<<
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По чет ком 2011. го ди не За јед ни ца 
ме ди цин ских фа кул те та је тра
жи ла да се од ло жи при ме на истог 
пра вил ни ка, што на во ди на за кљу
чак да са фа кул те ти ма ни је по стиг
нут до го вор. 

Од лу ком Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је од 29. сеп тем
бра 2011. од ре ђе не су обла сти де
фи ци тар них гра на ме ди ци не у ко
ји ма здрав стве ни рад ник мо же да 
се упу ти на спе ци ја ли за ци ју по сле 
за вр ше ног при прав нич ког ста жа и 
по ло же ног струч ног ис пи та и то за 
сле де ће обла сти: кар ди о хи рур ги
ја, ане сте зи о ло ги ја, ре а ни ма то ло
ги ја и ин тен зив на те ра пи ја, ра ди
ја ци о на он ко ло ги ја, ра ди о ло ги ја, 
па то ло ги ја. Та ко ђе је ис так ну то да, 
уко ли ко је у здрав стве ној уста но
ви ста ро сна струк ту ра за по сле них 
спе ци ја ли ста не ке обла сти ме ди ци
не та ква да по сле од ла ска у пен зи
ју јед ног или ви ше спе ци ја ли ста те 
обла сти здрав стве на уста но ва не
ће би ти у мо гућ но сти да обез бе ди 
пру жа ње здрав стве не за шти те из те 
обла сти, у том слу ча ју та област ме
ди ци не мо же би ти де фи ци тар на за 
ту здрав стве ну уста но ву. Да би му 
би ла одо бре на спе ци ја ли за ци ја, у 

Ср би ји је по треб но да ле кар има две 
го ди не рад ног ис ку ства после по ло
же ног струч ног ис пи та. 

Но ви пра вил ни ци ускла ђе ни са 
пре по ру ка ма Европ ске уни је до
ве ли су до про ме на бро ја и вр сте 
спе ци ја ли за ци је. Спе ци ја ли за ци
ја ин тер не ме ди ци не је оста ла као 
оп шта ин тер на ме ди ци на, али су 
кар ди о ло ги ја, пул мо ло ги ја, хе ма
то ло ги ја, не фро ло ги ја, ре у ма то
ло ги ја  по себ не спе ци ја ли за ци је. 
Све ин тер ни стич ке спе ци ја ли за ци
је има ју за јед нич ке две или три го
ди не, а за тим сле ди уско усме ра ва
ње. Исто се до го ди ло са хи рур ги јом 
ко ја, осим оп ште хи рур ги је, има и 
оста ле хи рур шке ди сци пли не ко је 
су са да по себ не спе ци ја ли за ци је. 
Број спе ци ја ли за ци ја се раз ли ку је 
од зе мље до зе мље, та ко да Хр ват
ска има 45, Сло ве ни ја 43, а Ср би ја 
52. Тра ја ње спе ци ја ли за ци ја се та
ко ђе раз ли ку је. У Сло ве ни ји не ма 
суб спе ци ја ли за ци ја, јер спе ци ја ли
за ци је тра ју шест го ди на, али на сто
је да уве ду ли цен це за ле че ње од
ре ђе них бо ле сти или ди јаг но стич ке 

про це ду ре. Пра вил ник о спе ци ја ли
за ци ја ма у Ср би ји не са др жи де та
ље око усло ва за глав ног мен то ра 
и оста ле мен то ре, усло ва ко је тре
ба да ис пу ни уста но ва у ко јој се спе
ци ја ли за ци ја оба вља и мно ге дру
ге де та ље. 

Ло ша ста ро сна струк ту ра 
спе ци ја ли ста

Од бор за обра зо ва ње Ле кар ске ко
мо ре Ср би је за по чео је ак тив но сти у 
ве зи са пред ло гом из ме на Пра вил
ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма и пред
ло жио Ми ни стар ству здра вља да се 
фор ми ра рад на гру па ко ја ће ра ди
ти на ускла ђи ва њу пра вил ни ка са 
Европ ским смер ни ца ма. Мо дел Хр
ват ске по ка зао се као до бар и рад ну 
гру пу тре ба да чи не пред став ни ци 
Ме ди цин ских фа кул те та, Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, Срп ског ле кар ског 
дру штва и Ака де ми је ме ди цин
ских на у ка. Сва ка спе ци ја ли за ци
ја тре ба ло би да бу де раз ма тра на у 
окви ру рад них гру па по спе ци јал
но сти ма. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је пред ла
же уку да ње усло ва за до би ја ње спе
ци ја ли за ци је ко ји се од но си на две 

го ди не рад ног ис ку ства, већ да ус
лов бу де по ло жен струч ни ис пит и 
стал ни рад ни од нос у др жав ној или 
при ват ној уста но ви (уз проб ни рад 
у тра ја њу од шест ме се ци). Не до ста
так спе ци ја ли ста је про блем у ре ги
о ну са ко јим ће се убр зо су о чи ти и 
Ср би ја. Ста ро сна струк ту ра спе ци
ја ли ста је ско ро у свим гра на ма не
повoљна, јер су у свим уста но ва ма 
у ве ли ком про цен ту спе ци ја ли сти 
ста ри ји од 55 го ди на. Да би на ме
сто спе ци ја ли сте ко ји од ла зи у пен
зи ју до шао ком пете нтaн спе ци ја ли
ста по треб но је да про ђе 10 го ди на. 
Спе ци ја лиз ци је трaју петшест го
ди на и по треб но је и од ре ђе но спе
ци ја ли стич ко ис ку ство. 

Тре ба раз мо три ти и мо гућ ност 
уво ђе ња во лон тер ских спе ци ја ли
за ци ја, што би омо гу ћи ло мла дим 
ле ка ри ма ко ји не ма ју по сла да на
ста ве уса вр ша ва ње у стру ци. Ка да 
се ука же по тре ба за при је мом но вог 
спе ци ја ли сте, у обо стра ном ин те ре
су је да бу де при мљен ле кар ко ји је 
на дру гој или тре ћој го ди ни спа ци
ја ли за ци је. //

>>> Ле кар ска ко мо ра Ср би је пред ла же уку да ње 
усло ва за до би ја ње спе ци ја ли за ци је ко ји се од но си 
на две го ди не рад ног ис ку ства, већ да услов бу де 
по ло жен струч ни ис пит и стал ни рад ни од нос 
у др жав ној или при ват ној уста но ви, уз проб ни рад 
у тра ја њу од шест ме се ци <<<

П
ре око го ди ну да на Ре пу
блич ки фонд за здрав стве
но оси гу ра ње до нео је од
лу ку да на кна ду за рад 

ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји и све 
оста ле тро шко ве у ве зи са спе ци ја
ли за ци јом (шко ла ри на, се ме страл
на на ста ва, спе ци ја ли стич ки ис пит, 
пут ни тро шко ви, одво је ни жи вот, и 
др.) здрав стве на уста но ва обез бе
ђу је на те рет соп стве них сред ста
ва. Том од лу ком ве ћи на здрав стве
них уста но ва су о чи ла се са ве ли ким 
про бле мом фи нан си ра ња ле ка ра 
на спе ци ја ли за ци ји, с об зи ром на 
то да су вла сти та сред ства, на ко је 
се по зи ва РФ ЗО, не до вољ на за по
ме ну та фи нан си ра ња.

У прак си се де ша ва да ле ка ри не 
мо гу да иза ђу по не ко ли ко ме се
ци на по ла га ње спе ци ја ли стич ког 
ис пи та, јер уста но ва не ма ре ал них 
сред ста ва ода кле би упла ти ла за 
по ла га ње истог. По је ди ни спе ци ја
ли зан ти не  мо гу до би ти упут за оба
вља ње спе ци ја ли стич ког ста жа за 
од ре ђе ну кли ни ку, а пре ма пла ну 
спе ци ја ли за ци је од стра не струч
них слу жби ме ди цин ског фа кул те
та, све док не до не су до каз о упла
ти шко ла ри не из сво је здрав стве не 
уста но ве, та ко да им се ја вља пре
кид у ста жу.

На пи та ње Фон ду здрав стве ног 
оси гу ра ња да ли се сма тра не на
мен ским тро ше ње сред ста ва ка да 
се тро шко ви у ве зи са спе ци ја ли
за ци јом рад ни ка ис пла ћу ју из на
ме не – оста ли тро шко ви. Од го вор 
РФ ЗО је: У су шти ни ко ри шће ње 
сред ста ва до би је них као на кна да 
за оста ле тро шко ве ни је де фи ни
са на. Мо же се ре ћи да се ра ди о 
услу га ма ко је здрав стве на уста но
ва ко ри сти да би из вр ши ла уго вор 
са Ре пу блич ким фон дом, од но сно 
да би пружи ла услу ге оси гу ра ним 
ли ци ма. Сред ства за оста ле тро
шко ве здрав стве не уста но ве ни су 
пред ви ђе на за тро шко ве фи нан си
ра ња спе ци ја ли за ци ја.

У не ку ру ку мо жда се став РФ ЗО 
мо же и оправ да ти, јер је у осно ви 
Фон да бри га за оси гу ра ног па ци јен
та, тро шко ве њго вог ле че ња и ква
ли тет пру же них здрав стве них услу
га. Али би он да бри гу о шко ло ва њу 
тј. спе ци ја ли за ци ји но вих ка дро
ва мо рала да пре у зме др жа ва пре
ко Ми ни стар ства здра вља ко је би 
тре ба ло да из на ђе дру ге мо гућ но
сти фи нан си ра ња, јер се ра ди о ши
рем на ци о нал ном ине ре су и стра
те шком пи та њу ве за ном за здра вље 
на ци је. 

По след њих де це ни ја све до ци смо 
не план ског шко ло ва ња ка дро ва у 
на шој зе мљи и озбиљ ног не до стат
ка по је ди них ка дро ва као, на при
мер, ане сте зи о ло га, ра ди о ло га, ва
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ску лар них хи рур га итд. Тај про блем 
еви ден тан је чак и у кли нич ким 
цен три ма.

Од лу ком РФ ЗО да фи нан си ра ње 
спе ци ја ли за ци ја пад не на те рет 
здрав стве них уста но ва, а све до ци 
смо из у зет но те шког ма те ри јал ног 
ста ња у ко ји ма се те уста но ве на ла
зе, по сто ји ре ал на мо гућ ност да ће 
вре ме ном до ћи до не до стат ка ле

ка ра спе ци ја ли ста, упр кос ве ли ком 
бро ју не за по сле них ле ка ра у Ср би
ји. Здрав стве не уста но ве не ма ју ре
ал не мо гућ но сти сла ња и фи нан
си ра ња ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји 
ко је РФ ЗО у овом тре нут ку ни на ко
ји на чин не пре по зна је у си сте му 
здрав стве не за шти те. 

Све то мо же се од ра зи ти у бу дућ
но сти и на ква ли тет и обим пру

жа ња здрав стве них услу га ста нов
ни штву. Ка ко до све га овог не би 
до шло, по треб но је да Ми ни стар ство 
здра вља у до го во ру са РФ ЗО из на ђе 
мо гућ но сти за фи нан си ра ње ле ка ра 
на спе ци ја ли за ци ји, што и је сте од 
ши рег дру штве ног ин те ре са.

Др М. Миљ ко вић,
хи рург

НЕ БРИ ГА РФ ЗО ЗА ЛЕ КА РЕ НА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ

ДА НАС УШТЕ ДА – 
СУ ТРА ПО СЛЕ ДИ ЦЕ 
// ПРЕ БА ЦИ ВА ЊЕ ФИ НАН СИ РА ЊА ЛЕ КА РА НА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ 
НА ТЕ РЕТ СРЕД СТА ВА УСТА НО ВА, МО ЖЕ ЗА ПО СЛЕ ДИ ЦУ ИМА ТИ 
ПАД КВА ЛИ ТЕ ТА И ОБИ МА ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСЛУ ГА //

Савремена универзитетска читаоница у Берлину
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К
ао што очи ма ви ди мо и слу
хом чу је мо, та ко и ми сли ма 
схва та мо се бе и свет око се
бе, али по на шем те ле сном 

му дро ва њу. Кроз Пи смо са зна је мо 
Бо жан ску исти ну, али и за то ко ри
сти мо мо зак и чу ла. Ви дом чи та
мо, гле да мо и са зна је мо свет око 
се бе. Исто та ко до жи вља ва мо свет 
око се бе и дру гим чу ли ма. Пи та ње 
ко је оста је не раз ја шње но је: да ли 
по сто је и „чу ла“ ко ји ма са зна је мо 
„оно стра ни свет“?

Не у роп си хо ло ги ја је на у ка ко ја се 
ба ви ди на мич ком ло ка ли за ци јом 
ви ших мо жда них функ ци ја (Па
вло вић, 2011). То зна чи да сва ки део 
мо зга уче ству је у бар јед ној спе ци
фич ној функ ци ји или не ко ли ко њих 
за јед но. Сва ка функ ци ја је ор га ни зо
ва на као си стем не у рон ских мре жа. 
Не у рон ске мре же су ме ђу соб но по
ве за не нер вне ће ли је у мо згу и оне 
су но си о ци не ке функ ци је: па жње, 
го во ра, пам ће ња, опа жа ња, ми шље
ња, над зо ра, де ло ва ња окре ну тог ка 
од ре ђе ном ци љу итд.

У струч ној ли те ра ту ри сре ћу се 
кри ти ке ре ли ги је за сно ва не на ор
га ни за ци ји мо жда них функ ци ја. 
Че сте су те жње да се, нат при род не, 
бо жан ске по ја ве све ду на ма те ри
јал на ту ма че ња. На при мер, aко не
ко има ви зи ју то се об ја шња ва вид
ном ха лу ци на ци јом ко ја на ста је 
надражајeм од го ва ра ју ћих де ло ва 
мо зга и ту ма че ћи се кao де ша ва ње 
то ком епи леп тич ког на па да. Осно
ва та квих ту ма че ња је су си сте мат
ска дражењa мо жда не ко ре то ком 
не у ро хи рур шких опе ра ци ја. На тај 
на чин ка над ски не у ро хи рург Пен
филд, три де се тих го ди на 20. ве ка, 
„ма пи рао“ је мо зак, бе ле же ћи ре
ак ци је ко је су при то ме на ста ја ле 
(Па вло вић, 2011). Ре ак ци је дра же ња 
по је ди них де ло ва мо зга би ле су мо
тор не, сен зор не, емо ци о нал не итд. 

Чи ње ни ца да дра же ње мо зга елек
тро дом у то ку опе ра ци је или спон
та но елек трич но пра жње ње у то ку 
епи леп тич ког на па да мо гу да иза зо
ву по кре те или чул не ути ске, па чак 
и ви зи је, не мо же се упо тре би ти као 
до каз да по крет, чул ни ути сци или 
ви зи је не по сто је ван бо ле сти или 
екс пе ри мен та. Исто та ко, ка да дра
же ње не ких обла сти мо зга до во ди до 
ис ку ста ва ко ја се мо гу кла си фи ко
ва ти као ре ли гиј ска, ово се не мо же 
упо тре би ти као ар гу мент да аутен
тич на ре ли гиј ска ис ку ства не по сто
је ван бо ле сти или екс пе ри мен та.

Ре ли ги о зна осе ћа ња ве ре у Бо га 
пред ста вља ју жи вот ни сми сао за 
мно ге љу де и осло ба ђа ју их анк си
о зно сти, док дру ги у ре ли ги ји не на
ла зе свој мир. Те чи ње ни це имаjу 
и не у роп си хо ло шке ко ре ла те и од
но се се на рад кри тич них мо жда

С
ту диј ски бо ра вак, би ло у зе
мљи или ино стран ству, пред
ста вља од ла зак на кра ће или 
ду же вре ме у ре фе рент ну 

уста но ву. То је по се бан вид кон ти ну
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (КМЕ) 
где је ле кар у при ли ци да се упо зна 
са но ви на ма у ме ди ци ни ко је су по
ста ле део стан дар них про то ко ла ре
фент не уста но ве.

Још на по чет ку свог ра да су срео сам 
се са два по све опреч на ми шље ња о 
сту диј ским бо рав ци ма, пре вас ход но 
у ино стран ству. Ве ћи део ко ле га по
здра вљао је сва ку ини ци ја ти ву да се 
оде и ви ди ка ко се не што ра ди у свет
ским цен три ма. Је дан ма њи број ко
ле га оспо ра вао је зна чај од ла за ка и 
сма трао да се ра ди о гу бље њу вре
ме на. Пре ма њи хо вом ми шље њу, све 
што нам је по треб но мо же се на у чи
ти из ли те ра ту ре и ви де ти код нас. 

При кло нив ши се пр вој гру пи, ис
ко ри стио сам пар при ли ка ко је су 
ми се пру жи ле. Бо ра ве ћи у не ко ли
ко на вра та у не у ро хи рур шким кли
ни ка ма Кли нич ких цен та ра у Ер
лан ге ну (СР Не мач ка) и Љу бља ни 
(Сло ве ни ја), пру жи ла ми се мо гућ
ност, не са мо да ви дим ка ко се не
где ра ди не што но во и ка ко се при
ме њу ју но ви про то ко ли, већ и да 
не по сред но ви дим и про ди ску ту
јем са ко ле га ма о ре ша ва њу од ре
ђе них ком пли ка ци ја, што је од ве
ли ког зна ча ја у ра ду. Од ве ли ког 
зна ча ја би ла је мо гућ ност ко ри
шће ња од лич но опре мље них ка ко 
кли нич ких, та ко и уни вер зи тет ских 
би бли о те ка, где сам бес плат но ко
пи рао члан ке из ча со пи са ко ји су 
на ма у Ср би ји те шко до ступ ни. 

Са мо је тач ке гле ди шта, сту диј ски 
бо ра вак, ако је аде кват но ис пла ни
ран, да је ве ли ке мо гућ но сти ле ка
ру у ње го вом лич ном уса вр ша ва њу. 
Оно што је про чи та но у ли те ра ту
ри, а на ма прак тич но не до ступ но, 
на овај на чин се при бли жа ва. Да
је нам се мо гућ ност да ба рем не
што од ви ђе ног и прак тич но на у
че ног при ме ни мо по по врат ку у 
на шој сре ди ни. Ди ску си је „ка ко и 

за што“ о ди јаг но сти чим и те ра пиј
ским про то ко ли ма, као и ком пли
ка ци ја ма од не про це њи вог су зна
ча ја, јер на ли цу ме ста мо же те да 
раз ја сни те мно ге не до у ми це.

Је ди ни про блем овог ви да КМЕ 
је ње гов фи нан сиј ски аспект. Би
ло да иде те у ре фе рент ну ку ћу у зе
мљи или у ино стран ство нео п ход но 
је по кри ти тро шко ве пу то ва ња, бо
рав ка, ис хра не, а не рет ко ви зе и до
пун ског оси гу ра ња. Ови нема ли фи
нан сиј ски из да ци мо гу би ти ве ли ка 
пре пре ка у оства ри ва њу пла ни ра
ног сту диј ског бо рав ка. У слу ча ју да 
ле кар и уста но ва у ко јој ра ди ни су 
у мо гућ но сти да ис фи нан си ра ју пу
то ва ње, оста је је ди на мо гућ ност да 
се кон ку ри ше за не ку од сти пен ди ја. 
Тре нут но, на ма у Ср би ји до ступ не су 
сти пен ди је не ко ли ко фон да ци ја по
пут DAAD, Hu boldt, AAF, ITO...

Уко ли ко ус пе те да ре ши те про блем 
фи нан си ра ња и оба ви те пла ни ра ну 
КМЕ ја вља се још је дан, нема ли про
блем, а то је ва ло ри за ци ја овог ти па 
КМЕ. За ко но да вац је пред ви део сту
диј ски бо ра вак у ре фе рент ној уста
но ви као вид КМЕ, али ако се од ви ја 
у зе мљи он се бо ду је са три по е на не
дељ но, а ако оде те у ино стран ство са 
пет по е на не дељ но. Овим је, ако гле
да мо кроз кван ти фи ка ци ју и по тре
бан број по е на ко ји се ску пља на го
ди шњем ни воу (24 по е на), овај вид 
КМЕ пот пу но обез вре ђен, јер као па
си ван слу ша лац на до ма ћем јед но
днев ном кру су пр ве ка те го ри је мо
же те до би ти петшест по е на. У СР 
Не мач кој за не де љу да на про ве де
них у ре фе рент ној уста но ви до би је
те 40 по е на, а на го ди шњем ни воу 
по треб но је ску пи ти 50 (250 бо до ва 
за пе то го ди шњи пе ри од), што је, сло
жи ће мо се, мно го по ште ни је.

Но, и по ред то га ми слим да је сту
диј ски бра вак сја јан вид КМЕ на ко
ме се, и по ред све му ке око пла ни
ра ња и из на ла же ња фи нан сиј ских 
сред ста ва, мно го до би ја. Не бу ди те 
ле њи, по тра жи те аде кват ну уста но
ву и сти пен ди ју.

 Др Игор Ни ко лић

СТУ ДИЈ СКИ БО РА ВАК КАО ВИД 
КОН ТИ НУ И РА НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ

Та мо ви ђе но 
и на у че но, ов де 

при ме ње но
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ПРЕ ДА ВА ЊЕ ОДР ЖА НО У ВР ШЦУ,25. МА ЈА, У ОКВИ РУ СА СТАН КА 
ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКЕ СЕК ЦИ ЈЕ НА ТЕ МУ РЕ ЛИ ГИ ЈА И ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈА

ВЕ РА У БО ГА СМА ЊУ ЈЕ 
АНК СИ О ЗНОСТ
// РЕ ЛИ ГИ О ЗНА ОСЕ ЋА ЊА ПРЕД СТА ВЉА ЈУ ЗА МНО ГЕ ЉУ ДЕ ЖИ ВОТ НИ СМИ САО 
И ОСЛО БА ЂА ЈУ ИХ АНК СИ О ЗНО СТИ, ДОК ДРУ ГИ, КО ЈИ ТА ОСЕ ЋА ЊА НЕ МА ЈУ, 
У РЕ ЛИ ГИ ЈИ НЕ НА ЛА ЗЕ СВОЈ МИР //

них струк ту ра (In zlicht et al, 2009). 
Кључ на мо жда на ареа у оба, ре ли
ги о зна или не ре ли ги о зна осе ћа
ња, је сте пред ња цин гу лар на ко ра 
(ПЦК). Пре ма не ким про це на ма, 
око 85 од сто осо ба у све ту су ре ли
ги о зне (Zuc ker man, 2005). U Сје ди
ње ним аме рич ким др жа ва ма про
це нат ре ли ги о зних je око 94 (Gal lup 
Poll, 2008). Ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да је ја че ве ро ва ње у Бо га праћенo 
ма њом ак ти ва ци јом ПЦКa и да је 
број прављењa гре ша ка ма њи.

Утвр ђе но је да је ПЦК кор ти кал ни 
си стем ко ји по сре ду је у ре гу ла ци ји 
ког ни тив них и емо ци о нал них про
це са. То ука зу је на по се бан си стем 
раз у ме ва ња око ли не и спро во ђе ња 
ак ци је у њој ко ји чо ве ку омо гу ћа ва 
сма ње ње анк си о зно сти и пра вље
ња гре ша ка. 

Са мо ре гу ла ци ја ко ја се од ви ја 
у ПЦKу под ра зу ме ва ме то де по
врат не спре ге ко је имаjу за циљ да 
смањe мо гућ ност гре шке. Основ не 
ком по нен те та квог си сте ма су: 
1.  стан дар ди (иде а ли) од но сно ког

ни тив не ма пе ко је да ју пред ви
ђа ња;

2.  ком па ра то ри ко ји пре тра жу ју ак
ту ел на ста ња ка ко би уочи ли од
сту па ња од стан дар да (пред ви ђа
ње гре шке);

3.  из вр ши о ци, ко ји се 
ак ти ви ра ју ка ко би 
ми ни ми зо ва ли гре
шке у пред ви ђа њу 
(In zlicht et al, 2009). 
Анк си о зност се ја

вља ка да се уоча ва ју 
дис кре пан це из ме ђу 
оче ки ва ног стан дар да 
и ак ту ел не си ту а ци је, 
a то je пра ће но до жи
вља јем не си гур но сти, 
исто вре ме ном ак ти
ва ци јом кон фликт них 

ци ље ва и по гре шним ре ак ци ја ма. 
Код љу ди је у мо згу, за сва де ша ва
ња у том си сте му, „aлармно зво но“ 
је ПЦК. Она је над ре ђе на сеп тохи
по кам пал ном си сте му и ре гу ли ше 
ка ко ап стракт не, та ко и кон крет не 
ци ље ве. Чи ње ње гре шке, уоча ва ње 
кон флик та, до жи вљај не из ве сно
сти и дру ги до га ђа ји ко ји иза зи ва ју 
анк си о зност ак ти ви шу ПЦК. Ве ра у 
Бо га сма њу је анк си о зност и су зби
ја афек тив не од го во ре на гре шке и 
не из ве сност ко ји су, на жа лост, то ли
ко при сут ни у на шем жи во ту. Ово 
је, ве ро ват но, по сле ди ца по сто ја ња 
си сте ма вред но сти ко ји да ју прав це 
ак ци ји и преусмераваju ми шље ње 
од по гре шних пред ви ђа ња. 

Цр ква је то ком чи та вог свог по сто
ја ња пру жа ла мир но уто чи ште, што 
се на ро чи то ви ди у смут ним вре ме
ни ма ко ја ни ка ко не пре ста ју. Ре ли
ги ја пру жа сми сао жи во та, мо ти ва
ци ју и схе ме за ак ци ју (He i ne, Pro ulx, 
Vohs, 2006). Ве ра у основ не по сту ла
те ре ли гиј ског си сте ма омо гу ћа ва 
раз ли ко ва ње ко ји су по ступ ци ис
прав ни, а ко ји ни су, што сма њу је до
жи вљај не из ве сно сти и мо гућ ност 
пра вље ња гре шке, пру жа ју ћи исто
вре ме но за до во ља ва ју ћа об ја шње
ња за де ша ва ња око нас и у на ма. 
Пре ве де но на је зик по врат не спре

ге, вер ска убе ђе ња да ју пре дик ци је 
ко је су до вољ но ја ке да из др же би ло 
ко ју дис кре пан цу којa би на ру ши ла 
ком па ра тор ски си стем. 

Од су ство ког ни тив них ма па, ко је 
би да ле ја сне стан дар де по на шња 
и оства ри ва ња циљевa, иза зи ва код 
љу ди осе ћај не при јат но сти. Они то 
по ку ша ва ју да решe тра же њем си
сте ма ве ро ва ња (In zlicht et al, 2009). 
По сто ја ње си сте ма ве ро ва ња усме
ра ва па жњу на ми сли кон зи стент не 
са да тим си сте мом. Ти ме се су зби
ја ју дис кре пант не ми сли. Си сте ми 
(ре ли ги ја, по ли тич ка убе ђе ња, лич
ни ста во ви) ко ји не ре ша ва ју успе
шно не из ве сност, мо гу да до ве ду 
до екс трем них убе ђе ња са по тен
ци јал ним из би ја њем кон фли ка та.

Успе шан ре ли гиј ски си стем и ве
ра у Бо га су при ми шу ре ак ци ју на 
не си гур ност и смањују дис трес да
ју ћи стан дар де ког ни ци је и по на
ша ња. На кра ју, опет, тре ба на гла
си ти зна чај ПЦК пре ко ко је се та 
ак тив ност од ви ја.
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Па вло вић

Пр ва по сла ни ца 
Ко рин ћа ни ма,8–2 гла си:

„Ако ли не ко ми сли 
да не што зна, још ни шта 
ни је са знао као што 
тре ба зна ти“
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С
пе ци јал на хи рур шка бол ни ца Све ти Јо ван у Зре
ња ни ну осно ва на је 2001. го ди не као јед на од 
пр вих хи рур шких бол ни ца у ре ги о ну. У вре ме 
ка да је при ват но здрав ство би ло ре ла тив на но

ви на на на шем тр жи шту, бол ни ца Све ти Јо ван ус пе ла 
је да се по зи ци о ни ра као ли дер у при ват ном здрав ству 
у ре ги о ну. На кон не ко ли ко го ди на успе шног по сло ва
ња, ве ће по тра жње па ци је на та и по ве ћа ног оби ма по
сла, бол ни ца пре ра ста у здрав стве ну уста но ву, тј. оп
шту бол ни цу. 

Од мо мен та из град ње оп ште бол ни це Све ти Јо ван у 
2009. го ди ни и ком плет ног пре се ље ња у но ву згра ду, 
број пре гле да, ин тер вен ци ја и опе ра ци ја је по рас тао 
за го то во 100 од сто. Те број ке сва ко днев но ра сту ка ко 
се бол ни ца раз ви ја и про ши ру је сво је де лат но сти. Но
ва бол ни ца про сти ре се на 1.300 ква драт них ме та ра са 
три ком плет но опре мље не опе ра ци о не са ле, 10 ам бу
лан ти и ра ди о ло шком ди јаг но сти ком. Бол ни ца има ка
па ци тет од 20 кре ве та у осам со ба. У окви ру бол ни це 
на ла зи се и би о хе миј ска ла бо ра то ри ја. Згра да бол ни

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА СВЕ ТИ ЈО ВАН У ЗРЕ ЊА НИ НУ

КВА ЛИ ТЕТ УСЛУ ГА У 
СКЛА ДУ СА СВЕТ СКИМ 
СТАН ДАР ДИ МА
// КА ПА ЦИ ТЕ ТИ ЈЕ ДИ НЕ ПРИ ВАТ НЕ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У РЕ ГИ О НУ 
ОМО ГУ ЋА ВА ЈУ ПА ЦИ ЈЕН ТУ ДА НА ЈЕД НОМ МЕ СТУ ОБА ВИ СВЕ ПО ТРЕБ НЕ 
ПРЕ ГЛЕ ДЕ И ЛА БО РА ТО РИЈСКЕ АНА ЛИ ЗЕ //
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це из гра ђе на је пре ма свим свет ским стан дар ди ма, са 
ло ка ци јом у цен тру Зре ња ни на и је ди на је при ват на 
оп шта бол ни ца у це лом ре ги о ну.

Бол ни ца је осно ва на на те ме љи ма ви ше де це ниј ског 
ле кар ског ис ку ства осни ва ча с ци љем пру жа ња ме ди
цин ске не ге свет ског стан дар да. Осни ва чи бол ни це Св. 
Јо ван су ула га њем соп стве ног ка пи та ла, зна ња и тру да 
до сти гли ква ли тет здрав стве них услу га ко ји омо гу ћу
је пре вен ци ју и ле че ње бо ле сти у скла ду са нај ви шим 
свет ским стан дар ди ма.

У бо га та ис ку ства и број на при зна ња ула зе и ус ко спе
ци ја ли зо ва не услу ге из оп ште хи рур ги је у чему велике 
заслуге има мр сци. мед. др Ми ро слав Да ви дов, ле кар 
спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је ко ји је је дан од не ко ли
ко хи рур га у зе мљи ко ји оба вља ју опе ра ци је ре сек ци је 
је тре, же лу ца, и де бе лог цре ва. Ка ко је Све ти Јо ван по
чео као хи рур ска бол ни ца, све вр сте кла сич не и ла па ро
скоп ске хи рур ги је су за сту пље не и ре дов но се из во де.

Из обла сти естет ске и ре кон струк тив не хи рур ги је, мр 
сци мед др. Пре драг Ма те јин, ле кар спе ци ја ли ста пла
стич не, естет ске и ре кон струк тив не хи рур ги је, ула зи у 
ред не ко ли ко нај бо љих струч ња ка за те обла сти.

Из обла сти ин тер не ме ди ци не, га стро ен те ро ло ги је, у 
оп штој бол ни ци Све ти Јо ван пре гле де и ин тер вен ци је 
оба вља еки па га стро ен то ро ло га. Oни оба вља ју све ен
до скоп ске пре гле де, укљу чу ју ћи и ЕRCP.

Јед на од раз ви је ни јих слу жби у оп штој бол ни ци Св. 
Јо ван, је сте и ги не ко ло ги ја. Уз на ше стал но за по сле не 
ле ка ре, и ве ли ки број ре дов них кон сул та на та, оба вља
ју се сви ги не ко ло шки пре гле ди, укљу чу ју ћи и екс перт
ски ул тра звук, као и опе ра ци је кла сич ном и ла по ро
скоп ском ме то дом.

Оп шта бол ни ца Све ти Јо ван та ко ђе се мо же по хва
ли ти и но ви јим ме то да ма ко је се оба вља ју на са мо не
ко ли ко ме ста у Ср би ји. Јед на од ових ме то да је ен до
скоп ска хи рур ги ја си ну са ((FESS – Fun cti o nal En do sco pic 
Si nus Sur gery), где ли де ри у ОРЛ опе ра ти ви, на брз и без
бо лан на чин оба вља ју ен до скоп ске опе ра ци је.

Та ко ђе, из обла сти не у ро ло ги је, на ши ле ка рикон
сул тан ти пру жа ју све вр сте пре гле да укљу чу ју ћи ЕЕГ 
и ЕМГ ди јаг но сти ку.

Оп шта бол ни ца Све ти Јо ван пла ни ра да у на ред них 
не ко ли ко ме се ци пу сти у рад маг нет ну ре зо нан цу. Маг
нет мар ке Си менс од 1.5 Т ком пле ти ра ће ди јаг но стич
ку слу жбу, а ујед но ће пред ста вља ти ве ли ко олак ша ње 
свим ле ка ри ма и па ци јен ти ма у це лом Сред ње ба нат
ком ре ги о ну.

Уз ви со ко струч не ле ка ре, оп шта бол ни ца Све ти Јо ван, 
одр жа ва успе шну са рад њу са мно го број ним здрав стве
ним цен три ма у Ср би ји, као и ди рект ну са рад њу са ве
ли ким бро јем ле ка ра из тих уста но ва. Оп шта бол ни ца 
Све ти Јо ван од са мог по чет ка те жи ка уса вр ша ва њу у 
пру жа њу ме ди цин ских услу га. У мно го број не про јек
те ко ји су успе шно ре а ли зо ва ни то ком про те кли их го
ди на ула зе и:

– Са рад ња са аме рич ким уни вер зи те том и кли нич ким 
цен тром Darthmouth Hitchcock Me di cal Cen ter (DHMC) у 
ко јој је по пр ви пут у Ср би ји ре а ли зо ва на те ле ра ди о ло
ги ја, тј. ди рек тан realtimе пре нос пре гле да па ци је на та 
из бол ни це Св. Јо ван на ДХМЦ ме ди цин ски цен тар.

– Ху ма ни тар ни рад ОБ Све ти Јо ван кроз ко ји је бол
ни ца обез бе ди ла бес плат не пре гле де за сву де цу пред
школ ског уз ра ста у гра ду Зре ња ни ну. У окви ру тог про
јек та, бес плат но је пре гле да но го то во 750 де це, про је кат 
је вре дан ви ше од ми ли он и по ди на ра.

– Осни ва ње Ам бу лан те за ди ја бет, пр ве ам бу лан те за 
па ци јен те обо ле ле од ди ја бе та за сно ва на на свет ским 
стан дар ди ма и нај но ви јим прин ци пи ма ко је на ла же 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја.

– Ак тив но уче ство ва ње у ме ди цин ском ту ри зму у ви ду 
пру жа ња ме ди цин ских услу га стра ним др жа вља ни ма.

– Уво ђе ње ISO 9001:2008 i ME ES стан дар да за уна пре
ђе ње оп штег струч ног по сло ва ња бол ни це.

У бол ни ци Св. Јо ван укуп но ра ди 42 стал но за по сле
них и ви ше од 80 кон сул та на та и спољ них са рад ни ка. 
Па ци јен ту је на рас по ла га њу сред ње ме ди цин ско осо
бље, тех ни ча ри, као и ле ка ри спе ци ја ли сти из обла сти 
хи рур ги је, пла стич не хи рур ги је, ги не ко ло ги је, ра ди о ло

ги је, оф тал мо ло ги је, ане сте зи је, ОРЛ, не у ро ло ги је, пси
хи ја три је, пе ди ја три је, ор то пе ди је, кар ди о ло ги је, ин
тер не ме ди ци не, уро ло ги је, ре у ма то ло ги је, он ко ло ги је, 
пул мо ло ги је, и оста лих ме ди цин ских гра на. На зах тев 
па ци јен та бол ни ца обез бе ђу је при су ство и оста лих ле
ка ра спе ци ја ли ста и кон сул та на та.

Ка па ци те ти бол ни це ну де па ци јен ту да на јед ном 
ме сту из вр ши све по треб не пре гле де и ла бо ра то риј ске 
ана ли зе. Пе ри од за ка зи ва ња пре гле да, а и опе ра ци је 
је, у ве ћи ни слу ча је ва, око 24 ча са.

Др сци. Вла ди мир По пов,
ди рек тор бол ни це,

Оп шта бол ни це Све ти Јо ван
Зре ња нин



66 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2012

У 
згра ди Срп ског ле кар ског 
дру штва, у Ули ци Џор џа 
Ва шинг то на 19, отво ре на 
је 27. мар та но ва стал на 

по став ка Му зе ја на у ке и тех ни ке – 
Оде ље ња Му зеј Срп ског ле кар ског 
дру штва. Аутор из ло жбе под на зи

вом Ме ди ци на у Ср би ји кроз ве ко
ве је др Је ле на Јо ва но вић Си мић, 
а аутор по став ке Зо ран Ђор ђе вић, 
ака дем ски сли кар.

Му зеј Срп ског ле кар ског дру штва 
осно ван је 1955. го ди не на ини ци
ја ти ву проф. др Вла ди ми ра Ста

но је ви ћа, на шег по зна тог ле ка ра 
и исто ри ча ра ме ди ци не. Осни ва
њем Му зе ја на ста вље на је тра ди
ци ја при ку пља ња и чу ва ња ме
ди цин ских пред ме та у Срп ском 
ле кар ском дру штву, ко ја да ти ра од 
1872. го ди не. Од 2007. Му зеј Срп ског 

НО ВА СТАЛ НА МУ ЗЕЈ СКА ПО СТАВ КА 
У ЗГРА ДИ СРП СКОГ ЛЕ КАР СКОГ ДРУ ШТВА

МЕ ДИ ЦИ НА У СР БИ ЈИ 
КРОЗ ВЕ КО ВЕ
// ИЗ ЛО ЖБА ОБ У ХВА ТА ПЕ РИ ОД ОД КА СНОГ ПА ЛЕ О ЛИ ТА ДО ДА НА ШЊИХ ДА НА 
// НАЈ СТА РИ ЈИ ЕКС ПО НАТ ЈЕ ЛА КАТ НА КОСТ КРО МА ЊОН ЦА СА СА НИ РА НИМ 
ПРЕ ЛО МОМ, СТАР ВИ ШЕ ОД 7.000 ГО ДИ НА //
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ле кар ског дру штва на ла зи се у са
ста ву Му зе ја на у ке и тех ни ке.

Из ло жба Ме ди ци на у Ср би ји 
кроз ве ко ве об у хва та пе ри од од ка
сног па ле о ли та до да на шњих да
на. Пред ме ти ма из збир ки Па ле о
па то ло ги ја и Рим ски ме ди цин ски 
ин стру мен ти, ко ји све до че о по сто
ја њу бо ле сти и на чи ни ма ле че ња 
љу ди, пред ста вље ни су пе ри о ди на 
овом про сто ру пре на се ља ва ња Ср
ба. Нај ста ри ји екс по нат на из ло жби 
је ла кат на кост Кро ма њон ца са са
ни ра ним пре ло мом, чи ју је ста рост 
од ре дио проф. др Ср бо љуб Жи ва но
вић ра ди о кар бон ском ме то дом да
ти ра ња (ви ше од 7.000 го ди на).

Пред ста вље ни су ви со ки до ме ти 
сред њо ве ков не срп ске ме ди ци не, 
чи ји је за чет ник Све ти Са ва, али и 
тра ди ци о нал ни на чи ни ле че ња.

До ку мен ти ма, фо то гра фи ја ма, 
ме ди цин ским ин стру мен ти ма, 
апа ра ти ма и при бо ром при ка зан је 
раз вој ни пут здрав ства и ме ди ци не 
у об но вље ној Ср би ји, ко ји об у хва та 
фор ми ра ње ле кар ског ка дра и до
ла зак у Ср би ју пр вих на ших док то
ра ме ди ци не, као и осни ва ње пр вих 
здрав стве них уста но ва – бол ни ца, 
ка ран ти на, апо те ка...

Ис так нут је зна чај Срп ског ле кар
ског дру штва, ко је је осно ва но 1872. 
го ди не ини ци ја ти вом др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа. Дру штво је до осни ва ња 
пр вог ме ди цин ског фа кул те та би ло 
је ди но ме сто струч ног уса вр ша ва
ња ле ка ра у Ср би ји, а ње гов рад је 
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пред ста вљен пр вим ме ди цин ским 
пу бли ка ци ја ма, фо то гра фи ја ма, 
док тор ским ди пло ма ма и лич ним 
пред ме ти ма чла но ва.

Из ло жбом су об у хва ће на ве ли ка 
ме ди цин ска от кри ћа 19. ве ка – ане

сте зи ја, ан ти сеп са и асеп са, ренд
ген ски зра ци и њи хо во уво ђе ње у 
ме ди цин ску прак су код нас.

О здрав стве ном про све ћи ва њу и 
раз во ју уста но ва пре вен тив не ме
ди ци не, осни ва њу бе о град ског Ме

ди цин ског фа кул те та и Ми ни стар
ства здра вља, ко ји су обе ле жи ли 
пр ве де це ни је 20. ве ка, све до че пу
бли ка ци је, до ку мен та, скрип та с 
пре да ва њи ма, ме ди цин ски уре ђа
ји и апа ра ти ле ка ра и пр вих про
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фе со ра овог фа кул те та – Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Ба ту та, Ни ка Ми ља ни
ћа, Алек сан дра Ко сти ћа, Ђор ђа Не
ши ћа...

Сво је ме сто на из ло жби на шли су 
ин стру мен ти и апа ра ти ко ји се да

нас не ко ри сте, као што су бри зга
ли ца за ди рект ну тран сфу зи ју кр ви, 
апа рат за ве штач ки пне у мо то ракс, 
ин стру мен ти за ем бри о то ми ју, али 
и ори ги нал ни ин стру мен ти из ра ђе
ни по иде ја ма на ших ле ка ра. По себ

но је ва жан ин стру мент за ем бри о
тран сфер – аспи ра тор бла сто ци сте, 
па тент др Пе тра Ра до ви ћа, ко ји је 
пр ви у све ту до шао на иде ју тран
сплан та ци је људ ског ем бри о на. У 
по став ци су и па тен ти проф. Мит
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ко ви ћа и проф. Ба шча ре ви ћа (фик
са то ри за ле че ње по вре да ду гих 
ко сти ју), као и пред ме ти ко је је ко
ри стио у свом ра ду ака де мик Са ва 
Пе ро вић.

У окви ру по себ не це ли не при ка
за ни су раз вој вој но са ни тет ске слу
жбе и њен рад то ком ра то ва у 19. и 
20. ве ку.

Срп ско ле кар ско дру штво из ра жа
ва ве ли ку за хвал ност мно го број ним 
ле ка ри ма, сво јим чла но ви ма, као и 
њи хо вим по ро ди ца ма, за тим ме ди
цин ским фа кул те ти ма, Кли нич ком 
цен тру Ср би је и свим здрав стве ним 
уста но ва ма, чи јим је по кло ни ма то
ком де це ни ја фор ми ран му зеј ски 
фонд, што је омо гу ћи ло да да нас 
има мо бо гат и леп му зеј.

Др Је ле на Јо ва но вић Си мић
Фо то гра фи је: Зо ран Ђор ђе вић
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Н
а вр ши ло се пет го ди на од 
ка да нас је на пу стио је дан 
од го ро ста са срп ске хи рур
ги је, наш дра ги учи тељ, 

проф. др Ми лош Ја ни ћи је вић.
Ро ђен је 1947. го ди не у Вр би (оп

шти на Кра ље во), где је по ха ђао 
основ ну шко лу. За вр шио је гим на
зи ју у Кра ље ву 1966. го ди не, и по
том упи сао Ме ди цин ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду школ ске 
1966/67.го ди не. То ком сту ди ја ра дио 
је че ти ри го ди не као де мон стра тор 
на пред ме ту Хи сто ло ги ја са ем бри
о ло ги јом. Уче ство вао је са струч ним 
ра до ви ма на XII, XI II и XIV кон гре су 
сту де на та ме ди ци не и сто ма то ло
ги је Ју го сла ви је и на гра ђи ван На
гра дом Ме ди цин ског под млат ка. 
Ди пло ми рао је 1973. го ди не. 

На кон од слу же ног вој ног ро ка за
по слио се у Кли ни ци за не у ро хи
рур ги ју у Бе о гра ду (да нас у са ста ву 
Кли нич ког цен тра Ср би је) 6. ја ну
а ра 1975. го ди не. Спе ци ја ли стич ки ис пит из не у ро хи
рур ги је по ло жио је 17. сеп тем бра 1980. го ди не са од лич
ним успе хом. Ма ги стри рао је ју на 1979. на те му „Ка сни 
ре зул та ти опе ра тив ног ле че ња хи дро це фа лу са у де це 
ме то дом вен три ку о сто ми је“, а ју ла 1986. го ди не од бра
нио док тор ску ди сер та ци ју на те му „Гли о ми хе мис фе
ра ве ли ког мо зга“.

Бо ра вио је на струч ном уса вр ша ва њу у: Na ti o nal Ho
spi tal у Лон до ну (код проф. L. Su mona), Uni ve ri stat spial 
у Ци ри ху (код проф. M. G. Yasar gila), Ин сти ту ту за не
у ро хи рур шка ис тра жи ва ња у Ки је ву, Ин сти ту ту за не
у ро хи рур ги ју Co lo ra do Uni ver sity у Њу јор ку (код проф. 
B. Steina). 

У то ку сво је ка ри је ре про шао је све фа зе са рад нич
ких и на став нич ких зва ња на Ме ди цин ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У зва ње аси стен та при прав
ни ка иза бран је 1979. го ди не, 1982. и 1985. го ди не би ран 
и ре и за бран у зва ње аси стен та, а 1988. у зва ње до цен та. 
Ван ред ни про фе сор по стао је 1993, а 1997. го ди не име
но ван је за ре дов ног про фе со ра Ме ди цин ског фа кул
те та. У пе ри о ду од ју на 1995. го ди не до ју на 2001. го ди не 
био је дир ек тор Ин сти ту та за не у ро хи рур ги ју Кли нич
ког цен тра Ср би је, а по том, све до сво је смр ти, на чел
ник „А оде ље ња“ кли ни ке.

Био је ин струк тор на пр вом кур су из ми кро хи рур ги је 
ко ји је одр жан 1980. го ди не, као и пре да вач на спе ци
ја ли стич ком кур су „Ла се ри и апли ка ци је“ 1989. го ди не. 
Ме ђу пр ви ма је упо тре био CO2 ла сер у хи рур ги ји ин
тра кра ни јал них ту мо ра мо зга. Го ди не 1990. био је ор га
ни за тор осмог са стан ка Ин тер на ци о нал ног удру же ња 
не у ро хи рур га за при ме ну ла се ра (Len si 90).

Од 1992. го ди не био је се кре тар 
Удру же ња не у ро хи рур га Ју го сла ви
је, а 1996. го ди не иза бран је за чла на 
На уч ног дру штва Ср би је. Исте го
ди не име но ван је за чла на: струч
не ко ми си је Ми ни стар тва здра вља 
за ма лиг на обо ље ња, струч не ко ми
си је Ми ни стар ства здра вља за хи
рур шке гра не ме ди ци не, Суд ско
ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду и Етич ког ко
ми те та СЛД. Био је члан уре ђи вач
ког од бо ра ча со пи са Ју го сло вен ског 
дру штва за не у ро на у ке, кли нич ку и 
екс пе ри мен тал ну не у ро ло ги ју, као 
и Ac tae In fec to lo gi cae Yugo sla vi cae. 
Об ја вио је 212 струч них и на уч них 
ра до ва и осам књи га – мо но гра фи
ја. По след ња мо но гра фи ја (Не у ро
хи рур ги ја у Ср би ји) об ја вље на је 
пост хум но.

Ме ђу пр ви ма у зе мљи увео је ми
кро хи рур шку тех ни ку опе ра ци ја 
гли о ма мо зга. За ту мо ре ло ка ли зо

ва не уну тар и у бли зи ни мо тор не зо не увео је ме тод 
ди рект не елек тор кор ти кал не сти му ла ци је ин тра о пе
ра тив но у ци љу иден ти фи ка ци је при мар ног мо тор ног 
по ља. По се бан до при нос дао је раз во ју хи рур ги је ту мо ра 
мо жда ног ста бла и ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја мо
зга. У са рад њи са ото ри но ла рин го ло зи ма уста но вио је 
ин тер ди сци пли нар ни при ступ ту мо ри ма ба зе ло ба ње 
(ком би но ва на тран скра ни јал натран сфа ци јал на опе
ра ци ја у истом опе ра тив ном ак ту).

Аутор је про то ко ла за не у ро хи рур шко ле че ње ма лиг
них ту мо ра мо зга. За струч нона уч ни до при нос у обла
сти хи рур шког ле че ња ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја 
мо зга до де ље на му је по ве ља по во дом 65го ди шњи це 
не у ро хи рур шке стру ке у Ју го сла ви ји, а за мо но гра фи
ју „Ту мо ри мо зга“ на гра ђен је Ок то бар ском на гра дом 
гра да Бе о гра да за 1994. го ди ну. 

Био је ру ко во ди лац и ко ор ди на тор у три про јек та фи
нан си ра на од стра не Ми ни стар ства за на у ку и тех но
ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је: „Би о ло шки по тен ци јал ин
тра кра ни јум ских ту мо ра“, „Од ло же но по гор ша ње ста ња 
на кон ане у ри змал не су ба рах но и дал не хе мо ра ги је, ана
ли за чи ни ла ца и мо гућ но сти ле че ња“ и „Фар ма ко ки
не ти ка ти о зо фу ри на у цен трал ном нер вном си сте му 
код љу ди, по сле ин тра ар те риј ске апли ка ци је – пи лот 
кли нич ке сту ди је“.

Про фе сор Ми лош Ја ни ћи је вић, не у ро хи рург, ре дов
ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, пре
ми нуо је 28. апри ла 2007. го ди не у Бе о гра ду.

Доц. др Го ран Та сић
Др Игор Ни ко лић

In me mo rI am

ПРОФ. ДР МИ ЛОШ ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ (1947–2007.)

Го ро стас срп ске хи рур ги је
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Пи ше: 
прим. др Пре драг То јић

И 
нај ча сни је на
ме ре и до бро
чи ње ње иде о
ло шки обо је но 

мо же би ти ску по пла ћа
но у не ра зум ном вре ме
ну. Нај ве ћа це на то га је 
жи вот. Је дан од мно го
број них при ме ра жр та
ва у не ра зум ном вре ме ну је и др Бо ра Ти рић, 
пр ви ле кар спе ци ја ли ста пе ди ја три је у Под ри
њу и За пад ној Ср би ји, из Шап ца. Др Ти рић стре
љан je у Шап цу у но ћи из ме ђу 20. и 21. ав гу ста 
1941. го ди не као жр тва не мач ке ка зне не екс пе
ди ци је у Ср би ји. 

У че му је био ње гов грех да ова ко скон ча? 
Ње го ва при вр же ност иде ја ма ко му ни зма за

че ла се још за вре ме сту дент ских да на у Пра гу, 
где је од мах по ди пло ми ра њу 1926. го ди не при
мљен у Ко му ни стич ку пар ти ју Че хо сло вач ке. 
Као де мон стра тор на Ме ди цин ском фа кул те
ту и аси стент на Деч јој кли ни ци у Пра гу на го
ве шта вао је бли ста ву ака дем ску ка ри је ру. Али, 
не одо лев ши сна жној но стал ги ји за за ви ча јем 
и као пли ма на до шлој пре о ку па ци ји да се као 
ле кар и ко му ни ста ста ви у слу жбу сво га на ро
да, већ 1930. го ди не вра ћа се у Ша бац као пр ви 
спе ци ја ли ста пе ди ја три је у овом гра ду, али и у 
це лој За пад ној Ср би ји. Због при вр же но сти ко
му ни стич кој иде о ло ги ји опре де лио се за при
ват ни рад, ка ко би био сло бод ни ји у сво јој по
ли тич кој ак тив но сти.

У дво ри шту по ро дич не ку ће у Ка ра ђор ђе вој 
47 у Шап цу отво рио је при ват ну ор ди на ци ју и 

у на ред ној де це ни ји ра дио као оми ље ни на род
ни ле кар.

Ис пред ње го ве ор ди на ци је би ла је че ка о ни
ца и у њој ове ћа пик сла са нов ча ним при ло зи
ма па ци је на та. Ако се де си да не ки бо ле сник 
не ма но вац да ку пи лек, др Бо ра би узи мао но
вац из те пик сле и да вао бо ле сни ку да га ку пи 
у обли жњој апо те ци. Он да шњи Ша бац је то до
бро знао.

Иако је при ват на ле кар ска прак са у то вре ме 
би ла уно сна, др Бо ра се за ра де од ри цао да би 
де мон стри рао ко му ни стич ку со ци јал ну прав
ду и по моћ си ро ма шни ма. У Ср би ји у то вре ме 
ни је би ло ор га ни зо ва не Ко му ни стич ке пар ти је, 
али он ни је пре ки дао сво ју ве зу са КП Че хо сло
вач ке и Ко мин тер ном. Ве ро вао је да је у ду бо
кој иле га ли и да оба ве штај не слу жбе ни су упу
ће не у ње гов рад. На рав но, пре ва рио се у то ме 
што се по ње га коб но за вр ши ло по до ла ску Не
ма ца 1941. го ди не.

У ав гу сту 1941. го ди не, уочи при пре ме на па да 
на Ша бац здру же них сна га пар ти за на и ЈВуО, 
Нем ци су спро ве ли од ма зду над ци вил ним ста
нов ни штвом Шап ца. Др Ти рић се још јед ном 
пре ва рио. На и ме, ве ро вао је да га као је ди ног 
деч јег ле ка ра у гра ду Нeмци не ће стре ља ти. И 
кад су сат и по иза по но ћи 21. ав гу ста 1941. го
ди не не мач ки вој ни ци сна жно за лу па ли у кућ
на вра та, др Бо ра је мир но кре нуо низ сте пе ни
це. По се ти о ци су му ре кли ка ко им је по тре бан 
да би ука зао по моћ њи хо вом ра ње ном вој ни ку, 
али ка да је при по ла ску за мо лио су пру гу да му 
из спа ва ће со бе до не се та ба ке ру, не мач ки офи
цир му је на бес пре кор ном срп ском је зи ку од
бру сио: „Док то ре, не ће вам тре ба ти!“ 

Од ве ли су га и убр зо су се пу шча ни пуц њи раз
ле гли усну лим Шап цом. Пу ца но му је у по ти љак 
и био је ме ђу пр вим жр тва ма Дру гог свет ског ра

>>> ДА СЕ НЕ ЗА БО РА ВИ >>>

ЖР ТВА НЕ РА ЗУМ НОГ ВРЕ МЕ НА:
ДР БО РА ТИ РИЋ

Не за бо ра вље но
до бро чин ство

ша бач ког пе ди ја тра
Од ли чан ле кар и ча стан чо век, др Ти рић, по гу бљен 1941.

због при вр же но сти ко му ни стрич кој пар ти ји,
а остао је упам ћен по ху ма ним де ли ма
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та у Шап цу. Са др Ти ри ћем 
исте но ћи уби је но је осам 
осо ба и сви су ују тро по ве
ша ни по гра ду на елек трич
ним сту бо ви ма. Би ла је то 
на ме ра да се ста нов ни штво 
још ви ше за стра ши. До да
нас, ме ђу тим, оста ла је за го
нет ка ко је на пра вио спи сак 
тих љу ди и за што баш њих. 
Мо же мо прет по ста ви ти да је 
Ге ста по имао сво је „кр ти це“ 
ме ђу ко му ни сти ма. 

Нем ци су на ре ди ли из
бе глим Је вре ји ма да уби је
не пред ве че ски ну са ве ша
ла и од ве зу на До њо шор ско 
гро бље у Шап цу. Гро ба ри ма 
су на ре ди ли да их ба це у за
јед нич ку гроб ни цу, по кри ју 
не га ше ним кре чом и са хра
не без ика квог обе леж ја. Оп
штин ски ле кар у Шап цу др 
Ни ко ла Ми ла но вић (чи ји ће 
син Ми ле та пет го ди на иза ра та за су пру гу узе
ти упра во Бо ри ну ћер ку Све тла ну), ис ко ри стио 
је крат ко од су ство не мач ких воjника, на го во рио 
гро ба ре да на уби је не су гра ђа не на ба ца ју са мо 
зе мљу и за пам тио ме сто ових не срећ ни ка у за
јед нич кој гроб ни ци. То је по мо гло да се по сле 
ра та њи хо ви по смрт ни оста ци иден ти фи ку ју и 
до стој но са хра не.

Ово је крај ту жне при че, а по че так?
Др Бо ра Ти рић је ро ђен 1897. го ди не у Ми ша

ру „по љу ши ро ко ме“ по зна тог из Пр вог срп ског 
устан ка, на до мак Шап ца. Основ ну шко лу за вр
шио је на Ори ду 1909. го ди не и по чео да по ха ђа 
на ста ву у ша бач кој Гим на зи ји, сва ко днев но пе

ша че ћи из ме ђу ку ће и шко
ле. Због не ра да Гим на зи је у 
пр ве три го ди не ра та Бо ра 
Ти рић по крат ком по ступ
ку за вр ша ва ше сти и сед ми 
раз ред гим на зи је 1918. го ди
не, а по чет ком 1919. го ди не 
и осми раз ред. Као од ли чан 
ђак осло бо ђен је по ла га ња 
ма ту ре и те го ди не по ста је 
сту дент Ме ди цин ског фа
кул те та у За гре бу. 

Ме ђу тим, ње му је би ла 
обе ћа на сти пен ди ја за сту
ди је хе ми је у Ен гле ској, вра
ћа се у Ми шар и Ша бац, где 
пом но учи ен гле ски је зик и 
пр ви пут до ла зи у кон такт 
са марк си стич ком ли те ра
ту ром. Сти пен ди ју ни је до
био, те се 1920. го ди не упи сао 
на Ме ди цин ски фа кул тет у 
Пра гу. О за вр шет ку сту ди ја, 
пре ки ду бли ста ве ака дем

ске ка ри је ре и по врат ку у до мо ви ну већ је би
ло ре чи. 

Др Бо ру Ти ри ћа Ша бац је за пам тио као од
лич ног ле ка ра пе ди ја тра, ча сног чо ве ка и не
се бич ног до бро чи ни те ља. О ње го вој иде о ло шкој 
опре де ље но сти ма ло је ко знао. Ша бац и ње гов 
род ни Ми шар га ни су за бо ра ви ли. У Ми ша ру 
јед на ули ца је по не ла ње го во име, а у Шап цу та
ко ђе јед на ули ца и апо те ка у цен тру гра да. Ша
бац и Ми шар су по твр ди ли да до бро чин ство у 
не ра зум ном вре ме ну мо же да се по ни шти, али 
и да се не за бо ра ви, ка да не ра зум но вре ме про
ђе. И овај текст је по твр да да до бро чин ство ни
ка да не оста је у за бо ра ву. //

Ис пред ње го ве ор ди на ци је би ла је че ка о ни ца 
и у њој ове ћа пик сла са нов ча ним при ло зи ма па ци је на та. 

Ако се де си да не ки бо ле сник не ма но вац да ку пи лек, 
др Бо ра би узи мао но вац из те пик сле и да вао бо ле сни ку 

да га ку пи у обли жњој апо те ци

Др Бо ра Ти рић
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Пи ше: Бра на Ди ми три је вић, 
по ча сни члан Ака де ми је 
ме ди цин ских на у ка СЛД, 

пред сед ник Сек ци је за 
исто ри ју ме ди ци не 

У 
тек сто ви ма ко ји се ти
чу исто ри је ме ди ци не 
сре ћу се ома шке ко је 
по ти чу од „ши ре ња са

да шњо сти“, тач ни је од пре сли
ка ва ња са да шњег ста ња у њу, 
ко је је че шће ме ха нич ко (не све сно) не го све сно, али 
на но си не про це њи ве ште те исто риј ској исти ни. Оп ште 
је по зна то да тек у дру гој по ло ви ни 19. ве ка хи рур ги
ја на ве ли ка вра та ула зи у свет ме ди ци не, а да је пре 
то га би ла не ка вр ста ни же, за нат ске де лат но сти. У 18. 
и 19. ве ку у Аустри ји су по сто ја ли ма ги стри и па тро
ни хи рур ги је.

Ма ги стри су се шко ло ва ли у по себ ним шко ла ма, док 
су па тро ни ра ди ли уз не ког, па по сле по ло же ног ис пи
та сти ца ли пра во да се и са ми ба ве по слом хи рур га. У 
сво јим Ме мо а ри ма Лин ден ма јер* ка же: да су се и од 
не свр ше них сту де на та ме ди ци не та ко ђе мо гли ре гру
то ва ти и хи рур зи. 

У сво јој књи зи др Дра ги ша Ђор ђе вић (1) ка же и ово: 

По чет ком 19. ве ка Пан че во је по тре бо ва ло ба рем три 
ле ка ра; јед ног за ла за рет (кон ту мац, ка ран тин), дру
гог за вој ску и тре ћег град ског. По тре бо ва ло је и град ског 
хи рур га. И до би ја га. Бе ше то Ба зи ли ус Тир ви дар ем пи
рик. Во дио је бол ни цу, био мр тво зо рац, оба вљао је са
ни тар не и ве те ри нар ске пре гле де, вр шио вак ци на ци ју 
про тив ве ли ких бо ги ња, ле чио ра не, пре ло ма, иш ча ше
ња, из да вао ле кар ска уве ре ња о те жи ни и по сле ди ца ма 
на не се них по вре да. Ни је имао пра ва да прoписује ре цеп
те, али је и то прак ти ко вао... 

У об но вље ној Ср би ји не до ста так шко ло ва них ле ка
ра (док то ра оп ште ме ди ци не) из и ски вао је по ста вља

ње на ме сто окру жних ле ка ра и хи рур га, ко ји су сти за
ли ма хом из Аустри је.

Ево Лин ден ма је ро вог спи ска „ле кар ских сна га“ из 
1839. го ди не:

1.  Др Па цек, 
двор ски и лич ни ле кар кне за Ми ло ша.

2.  Др Ни ко лићМи шко вић, 
двор ски ле кар кне жев ске по ро ди це 
у По жа рев цу.

3.  Др Лин ден ма јер, 
гар диј ски ле кар у Кра гу јев цу.

4.  Др Бе ло ни, 
ле кар ко ман де у Чач ку.

5.  Др Ре брић, 
при ват ни ле кар у Бе о гра ду.

6.  Др Мај нерт, 
гар диј ски ле кар у Бе о гра ду.

7.  Др Му шиц ки, 
ка ран тин ски ле кар у Алек син цу.

8.  Др Ми хај ло вић, 
ка ран тин ски ле кар у Ра ду јев цу.

9.  Ма ги стар хи рур ги је Сла вуј, 
дру ги гар диј ски ле кар у Бе о гра ду.

10.  Хи рург Ђо ко Но ва ко вић, 
ни жи гар диј ски ле кар у По жа рев цу.

11.  Ем пи ри чар Ка па рис, 
та ко ђе код гар де у По жа рев цу.

12.  Ем пи ри чар Са ва Јо ва но вић, 
до де љен ка ран ти ну.

13.  При ват ни апо те кар Ма та Ива но вић у Бе о гра ду.
14.  Двор ски апо те кар и апо те кар вој не гар де Па вле 

Илић у Кра гу јев цу.
15.  Др Ште кер, 

ле кар тур ског гар ни зо на у твр ђа ви Бе о град
16.  Ма ги стар хи рур ги је Фло ри јан Бирг, 

дру ги ле кар тур ског гар ни зо на и апо те кар тур ске 
бол нич ке апо те ке.

Тре ба ре ћи да су се у овај спи сак упле ле и „спе ци
фич но срп ске при ли ке“. Ем пи ри ча ри, ка ко их ов де на

О ХИ РУР ЗИ МА У 19. ВЕ КУ, ПРЕ И ПО СЛЕ 
ПО БЕ ДЕ ПА СТЕ РО ВЕ НА У КЕ

ОПЕ РИ СА ЛИ И 
НЕ СВР ШЕ НИ СТУ ДЕН ТИ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ
// ТЕК У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ 19. ВЕ КА ХИ РУР ГИ ЈА НА ВЕ ЛИ КА ВРА ТА 
УЛА ЗИ У СВЕТ МЕ ДИ ЦИ НЕ, ДОК ЈЕ ПРЕ ТО ГА БИ ЛА НЕ КА ВР СТА 
НИ ЖЕ, ЗА НАТ СКЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ //
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зи ва др Лин ден ма јер, Ка па рис и Са ва Јо ва но вић, ни су 
има ли баш ни ка кве ме ди цин ке шко ле (за раз ли ку од 
Ба зи ли ју са Ти ра ко ји је имао по ло жен ис пит и био – 
па трон хи рур ги је). Слич но је и са хи рур гом Ђо ком Но
ва ко ви ћем, ко га ће Лин ден ма јер доц ни је свр ста ти у – 
„упо тре бљи ве ем пи ри ча ре“.

Го ди не 1852. Лин ден ма јер да је овај спи сак ле кар ских 
сна га:

– у алек си нач ком окру гу: др Мих. Шу лек
– у бе о град ском окру гу: др Хер. Мај нерт
– у гур гу со вач ком окру гу: хи рург Ри ву ла
– у ја го дин ском окру гу: др Јеф ти ми ја дес
– у кра гу је вач ком окру гу: др Пан чић
– у кру ше вач ком окру гу: др Чер ни 
– у кра јин ском окру гу (Не го тин): др Ра ди во је вић
– у под рињ ском окру гу (Ло зни ца): ем пи ри чар Са ва 

Јо ва но вић
– у по жа ре вач ком окру гу: др Ми хај ло вић
– у руд нич ком окру гу: хи рург Зи бер
– у ша бач ком окру гу: др Гро дер
– у сме де рев ском окру гу: др Ва лен та
– у ћу приј ском окру гу: хи рург Ка па рис
– у ча чан ском окру гу: хи рург Јо ван Пе тро вић (Ј. Ша

у енгл)
– у ужич ком окру гу: др Не тер
– у ва љев ском окру гу: др Ма шин
– у цр но реч ком окру гу: хи рург Ма ћај
–  у гра ду Бе о гра ду: др Га де ши пр ви, 

др Ан ђел ко вић дру ги град ски ле кар 
штаб ски ле кар: др Бе ло ни 
штаб ски хи рург: хи рург Бирг и др Ле пеш 
ле кар ски по моћ ник: Ђо ко Ђор ђе вић 
штаб ски ве те ри нар: Те о до ро вић

– у ка ран ти ну Алек си нац: ди рек тор др Те о до ро вић
– у ка ран ти ну Ра ду је вац: хи рург Би хе ле, ка ран тин

ски ди рек тор
– у ка ран ти ну Ра ча: хи рург Сла вуј, ка ран тин ски ди

рек тор
– у руд ни ку Мај дан пек: хи рург Трен чи ни

При ме ти ће мо да је Ка па рис „уна пре ђен“ ба рем на 
овом спи ску у – хи рур га, али да ни је дан хи рург не ма 
док тор ску ти ту лу.

Пр ви управ ник Гу бе рев ца, „До ма за с ума си шав ше“, 
био је хи рург Фло ри јан Бирг. 

У об но вље ној Ср би ји Бол ни ца за с ума си шав ше осно
ва на је у Бе о гра ду 1861. го ди не, тру дом већ оста ре лог др 
Еме ри ха Лин ден ма је ра, ко ји ви ше не бе ше на чел ник Вој
ног са ни те та. Пи та ње је по кре нуо сре ди ном 1839. го ди
не, али су рас пра ве по тра ја ле три го ди не. За бе ле же на 
су још два Лин ден ма је ро ва енер гич на по ку ша ја 1854. и 
1856. По устро је ни ју за вр ши о ца ду жно сти управ ни ка 
по ста вљен је Фло ри јан Бирг, фи зи кус Окру га бе о град ског, 
ко ји не бе ше уни вер зи тет ски обра зо ван ле кар... Бирг је 
од мах уочио да та ква бол ни ца не сме но ћу оста ти без 
над зо ра. Пред у зе те су ме ре да се ле кар ски по моћ ник и 
еко ном ту на ста не и де жу ра ју. Бирг је бо ра вио у тој 
бол ни ци пре ко чи та вог да на оба вља ју ћи по сло ве окру
жног ле ка ра: ре гру та ци ју, ка ле мље ње (вак ци на ци ју) ве
ли ких бо ги ња, пре гле де по вре ђе них… (2) 

Не по сто ји, да кле, осно ва да се не ка да шњи ма ги стри 
и па тро ни хи рур ги је из прет па сте ров ског до ба про гла
ша ва ју док то ри ма оп ште ме ди ци не, и да им се „ве ли
ко ду шно“ ис пред име на и пре зи ме на ста вља „др“. Исто 
та ко не по сто ји осно ва да се за ми сле опе ра ци о не са
ле тих хи рур га, и све оно што уз то да нас иде, ма кар и 

у нај е ле мен тар ни јем, ем бри о нал ном, об ли ку. А то се, 
ипак, чи ни.

Хи рур ги ју у да на шњем сми слу ре чи, у Ср би ју је до нео 
др Вла дан Ђор ђе вић, али је ни је уко ре нио. (Не ма баш 
на том по љу ње го вих уче ни ка). Не ве лик број опе ра ци ја 
– са да на шње тач ке гле ди шта, али за оно до ба зна тан – 
др Вла дан Ђор ђе вић, ни је из вр шио чак све ни у бол ни
ци, већ не ке код сво је или у ку ћи опе ри са ног. 

Опе ра ци је је из во дио у Бе о град ској ва ро шкој бол ни ци, 
у Вој ној бол ни ци, у соп стве ној ку ћи... и по при ват ним 
ку ћа ма, соп стве ним ин стру мен ти ма ко је је на ба вио 
у Бе чу и Пру ској (3).

Тек до ла ском др Во ји сла ва Су бо ти ћа, уко ре њу је се – у 
да на шњем сми слу ре чи – хи рур ги ја и у Ср би ји.

Вој ни пак хи рур зи, из тог „прет па сте ро вог“ до ба зва
ли су се – фел че ри. 

У срп скотур ском ра то ви ма 1876/77. мно ги од та да
шњих ру ских хи рур га би ли су, уства ри, фел че ри, ма
да је би ло и пост па сте ров ских ле ка ра хи рур га. У ру ској 
вој сци фел че ри су по сто ја ли и то ком Пр вог свет ског 
ра та, али та да у ран гу бол ни ча ра, об у че них за збри
ња ва ње рат них по вре да. Фор ма циј ски, ру ски ла за ре
ти (рат не пољ ске бол ни це) има ле су че ти ри ста ри ја и 
шест мла ђих фел че ра (ру ски: фељ чер). У свом рат ном 
днев ни ку о зби ва њи ма у До бру џи (1916.) та да ме ди ци
нар др Ми лу тин Ве ли ми ро вић нај по хвал ни је се из ра
жа ва о њи ма: 

Ра ди ли смо це лог ју тра. Ра ње ни ци стал но до ла зе... 
Нај ви ше нам по ма жу ру ски фељ че ри, до бри рад ни ци... 
Ме ни у све му по ма же фељ чер Ку драј цев, сим па ти чан 
мла дић ко ји сва ког да на пи ше сво јој ве ре ни ци...(4) 

За уте ху, гре ше и нај ве ћи: 

Ка ко у до ба, кад је отво рен „Дом за с ума си шав ше“ 
ни је би ло струч них и ина че по де сних ле ка ра... на ре ђе
но је да фи зи кус бе о град ског окру га др Фло ри јан Бирг вр
ши ду жност управ ни ка... Док тор Бирг..(5).и та ко да ље... 
За чу ђу ју ће од др Во ји сла ва Ми ха и ло ви ћа, ко ји је Лин
дер ма је ра чи тао у ори ги на лу (на не мач ком), и о ње му 
на пи сао низ од лич них чла на ка, али – де ша ва се.

Сто га опре зно, јед ном ство ре ну за блу ду те шко је ис
ко ре ни ти.

* На по ме на: Ме мо а ри др Еме ри ха Лин ден ма је ра: Ср
би ја њен раз вој и на пре дак у са ни те ту са на по ме на
ма о це ло куп ном са ни тет ском ста њу на Ори јен ту, 
Те ми швар, 1876. пре ве де ни су, али још не ма ју из да ва ча, 
сто га је уоби ча је но по зи ва ње на стра ни це не мо гу ће. 
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НО ВА МИ НИ СТАР КА 
ЗДРА ВЉА

Проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић иза бра на је крајем 
јула за ми ни стар ску здра вља у Вла ди, ко ју пред во ди пре
ми јер Иви ца Да чић. Проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић 
ро ђе на је 4. ју ла 1951. у Ра чи. У Кра гу јев цу је за вр ши ла 
основ ну и сред њу шко лу, а у Бе о гра ду је ди пло ми ра ла 
на Ме ди цин ском фа кул те ту. Ма ги стри ра ла је 1983, а 
док то ри ра ла 1986. го ди не. На кра гу је вач ком Ме ди цин
ском фа кул те ту по че ла је као аси стент ки ња 1982, да би 
1992. би ла уна пре ђе на у ван ред ну, а 1996. у ре дов ну про
фе сор ку. Упо ре до са ле кар ском, гра ди ла је и по ли тич
ку ка ри је ру. Чла ни ца Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
по ста ла је 1990. У пе ри о ду 1995–2001. би ла је ди рек тор
ка Кли нич кобол нич ког цен тра Кра гу је вац, а у Пре ла
зној Вла ди Ср би је (ок то бар 2000  ја ну ар 2001.) би ла је 
ми ни стар ка за бри гу о по ро ди ци. По сла ни ца у Скуп
шти ни Ср би је би ла је у два ман да та, као и у са ве зном 
пар ла мен ту. Од 5. апри ла, на кон остав ке пред сед ни ка 
Ср би је Бо ри са Та ди ћа, због кан ди до ва ња на пред сед
нич ким из бо ри ма 6. ма ја, оба вља ла је ду жност пред
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је. Уда та је и има си на.

На са мом по чет ку ман да та, ми ни стар ка Ђу кић Де ја
но вић из ја ви ла је да ће „бо љом ор га ни за ци јом и ве ћом 
ди сци пли ном мо ћи да се ура ди ви ше у здрав ству“, на
ја ви ла је из ме не за ко на о здрав стве ној за шти ти и оси
гу ра њу, про це су и ра ње ко руп ци је ко јом тре ба да се ба
ви ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, као и да не ће 
сме њи ва ти ди рек то ре здрав стве них уста но ва због „пар
тиј ске бо је“, ако ко рект но ра де свој по сао.

DILS: ПО ДР ШКА 
АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈИ ЈОШ 

35 УСТА НО ВА
У ци љу уна пре ђе ња ква ли те та здрав стве них услу га, 

Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, кроз ре а ли
за ци ју про јек та „Пру жа ње уна пре ђе них услу га на ло

кал ном ни воу“ – DILS, фи нан сиј ски је по др жа ло акре ди
та ци ју још 35 уста но ва при мар не здрав стве не за шти те 
у Ср би ји (До мо ви здра вља Пе тро вац на Мла ви, Ма ли 
Звор ник, Га џин Хан, Кур шу мли ја, Пре ше во, Ме ро ши на, 
Алек си нац, Ра жањ, Ба ји на Ба шта, Мај дан пек, Бач ки Пе
тро вац, Бо га тић, Бе ла Цр ква, Но ви Кне же вац, Ћу при ја, 
Сме де рев ска Палaнка, Ло зни ца, Бач, Бо ље вац, Вр њач ка 
Ба ња, Срем ска Ми тро ви ца, Сом бор, Кру ше вац, Ја го ди
на, Ки кин да, По жа ре вац, Пан че во, Чу ка ри ца, Па ли лу
ла, Зре ња нин, Пе ћин ци и За вод за здрав стве ну за шти
ту сту де на та Бе о град). Уго во ри о до де ли гран то ва за 
ула зак у по сту пак акре ди та ци је, укуп не вред но сти око 
146.000 евра, пот пи са ни су на све ча ном ску пу у Бе о гра ду. 
Кроз ре а ли за ци ју ак тив но сти про јек та „Пру жа ње уна
пре ђе них услу га на ло кал ном ни воу“  DILS од 2010. го
ди не фи нан сиј ски је по др жа на акре ди та ци ја укуп но 78 
до мо ва здра вља у Ср би ји као и За во да за здрав стве ну 
за шти ту сту де на та Бе о град. До са да је 16 до мо ва здра
вља, ко ји су та сред ства до би ли у пр вом ци клу су, успе
шно за вр ши ло про цес и до би ло акре ди та ци ју на пе ри
од од три го ди не.

ВАН ТЕ ЛЕ СНА 
ОПЛОД ЊА ОПЕТ 
У ПРИ ВАТ НИМ 
КЛИ НИ КА МА

Ван те ле сна оплод ња о тро шку др жа ве уско ро ће по но
во мо ћи да се оба вља и у при ват ним кли ни ка ма, по сле 
об ја вљи ва ња тен де ра у Слу жбе ног гла сни ку. На те рет 
Фон да здрав стве ног оси гу ра ња, у при ват ним здрав стве
ним уста но ва ма би ће омо гу ће на ван те ле са на оплод
ња за 350 па ро ва.

Да при ват не кли ни ке бу ду по но во укљу че не у про
грам од лу че но је, ка ко на во де у РФ ЗО, јер су у др жав ним 
уста но ва ма по че ле да се ства ра ју ли сте че ка ња. Ван те
ле сну оплод њу др жа ва фи нан си ра од 2006. го ди не, а до 
сре ди не про шле го ди не па ро ви су упу ћи ва ни и у шест 

ВЕ СТИ И ЗА НИ МЉИ ВО СТИ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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при ват них кли ни ка. На кон то га, уго вор ни је об но вљен, 
јер је про це ње но да све при ја вље не па ро ве мо гу да при
ме др жав не кли ни ке. У др жав ним здрав стве ним уста
но ва ма, пре ма ре чи ма ди рек то ра Ин сти ту та за ги не ко
ло ги ју и аку шер ство КЦС, проф. др Алек сан дра Љу би ћа, 
на ту ин тер вен ци ју че ка се до по ла го ди не.

До са да је ви ше од 7.000 па ро ва упу ће но на про грам 
и про це њу је се да ско ро 30 од сто њих оства ри по том
ство, што је у скла ду са свет ским стан дар ди ма. Па ро ви 
у Ср би ји има ју пра во на два бес плат на по ку ша ја ван
те ле сне оплод ње, док Град Бе о град фи нан си ра и тре
ћи. Скла па ње уго во ра РФ ЗО и при ват них кли ни ка оче
ку је се кра јем ме се ца.

ОКО 500 ЛЕ КО ВА 
ПО НО ВО 

У АПО ТЕ КА МА
Ми ни стар ка здра вља Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић да

ла је по чет ком ав гу ста на лог да се за две не де ље ре ши 
про блем фор ми ра ња це на за око 500 ле ко ва ко јих го
ди ну да на не ма у апо те ка ма. Она је на ја ви ла да ће се 
ти ле ко ви већ сле де ћег ме се ца на ћи у апо те ка ма. Пре
ма ње ним ре чи ма, за фор ми ра ње це на ле ко ва за ду же
на су два ми ни стар ства  тр го ви не и здра вља. 

– Вла да Ср би је је ди на мо же да ме ња курс евра по ко
ме се вр ши об ра чун и ка да то бу де ура ди ла, то ће се до
го ди ти за све про из во де, па и ле ко ве. Но, чи ње ни ца је 
да у овом мо мен ту на ши па ци јен ти већ го ди ну да на 
че ка ју огро ман број тих ле ко ва и очи глед но је по сто ја
ла ба ри је ра да се то ре ши. С дру ге стра не, за и ста не ма 
ни јед ног раз ло га да сви ти ме ди ка мен ти не бу ду у на
шој зе мљи. Од 525 ле ко ва, у про те клом пе ри о ду је са
мо за пет да та са гла сност о фор ми ра њу це на, ре кла је 
Ђу кић Де ја но вић. Пред став ни ци ми ни стар ста ва здра
вља и тр го ви не до го во ри ли су се пре ви ше од 20 да на 
да од лу ка о ко рек ци ји це на за ви ше од 400 ле ко ва бу
де до не та по сле фор ми ра ња но ве вла де.

НО ВА КО РО НАР НА 
ЈЕ ДИ НИ ЦА 

У КА МЕ НИ ЦИ
У Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во ди не 

(ИКВБ) у Срем ској Ка ме ни ци 24. ју ла отво ре на је мо
дер на ко ро нар на је ди ни ца, у ко ју је уло же но ви ше од 
70 ми ли о на ди на ра. При су ству ју ћи том до га ђа ју, пред
сед ник Вла де Вој во ди не Бо јан Пај тић је под се тио да је 
по сле 35 го ди на ИКВБ до био мо дер ну ко ро нар ну је ди
ни цу и на гла сио да је то „из у зет но ва жно, јер се про
це њу је да ће до кра ја го ди не око 2.500 па ци је на та са 
озбиљ ним здрав стве ним про бле ми ма про ћи кроз ту 
је ди ни цу“. Ди рек тор ка Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар
не бо ле сти др На да Че мер лић Ађић ис та кла је да је у 
про те клих шест го ди на из по кра јин ског бу џе та у ко
ро нар ну је ди ни цу уло же но пре ко 70 ми ли о на ди на ра, 
од че га је 50 ми ли о на усме ре но у на бав ку но ве опре
ме, док је ви ше од 20 ми ли о на уло же но у гра ђе вин ску 
ре кон струк ци ју. 

ЛЕ КАР ВМА 
НА ГРА ЂЕН 

НА КОН ГРЕ СУ
Ле ка ри Кли ни ке за оп шту хи рур ги ју Вој но ме ди цин

ске ака де ми је уче ство ва ли су на 44. Кон гре су Европ ског 
пан кре а сног клу ба (Euro pean Pan cre a tic Club – EPC) и 
7. Интернационалнoм сим по зи ју му сте че них бо ле сти 
пан кре а са (In ter na ti o nal Sympo si um on In he ri ted Di se a ses 
of the Pan cre as  ISIDP), ко ји су одр жа ни од 20. до 23. ју на 
у Пра гу, Ре пу бли ка Че шка. Мул ти ди сци пли нар на пре
да ва ња об ра ђи ва ла су ужа под руч ја ди јаг но сти ке и кон
зер ва тив ног и хи рур шког ле че ња акут ног и хро нич ног 
пан кре а ти ти са и ту мо ра пан кре а са, а ме ђу пре да ва чи
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ма и уче сни ци ма би ли су ис так ну ти свет ски хи рур зи, 
га стро ен те ро ло зи, ге не ти ча ри и па то фи зи о ло зи.

Ове го ди не Кли ни ка за оп шту хи рур ги ју ВМА по пр ви 
пут је на са стан ку има ла при хва ће не три пре зен та ци је 
ко је се ба ве те ма ти ком ди јаг но сти ке, про це не те жи не и 
ле че ња акут ног пан кре а ти ти са, а ко је су пре зен то ва ли 
проф. др Дар ко Мир ко вић и др Ми ха и ло Без ма ре вић. 
За рад под на сло вом „Ра ни ре зул та ти јед но цен трич
не де ком пре сив не сту ди је“ (Де ком пре сив на ла па ро то
ми ја са при вре ме ним за тва ра њем аб до ме на на су прот 
пер ку та ној пунк ци ји уз пла си ра ње аб до ми нал ног ка
те те ра код па ци је на та са аб до ми нал ним ком парт ман 
син дро мом у то ку акут ног пан кре а ти ти са), др Ми ха и
ло Без ма ре вић је на гра ђен од стра не струч не ко ми си
је Кон гре са за нај бо љег мла дог ис тра жи ва ча.

ОЖИ ВЕ ЛИ 
ПРАБАК ТЕ РИ ЈУ

У ла бо ра то ри ји ма Ин сти ту та за тех но ло ги ју Џор џи
је, на уч ни ци су ожи ве ли бак те ри је ста ре 500 ми ли о на 
го ди на. Ген стар 500 ми ли о на го ди на на уч ни ци су уба
ци ли у мо дер ну бак те ри ју Еше ри хи је ко ли и до са да је 
у ла бо ра то ри ји Џор џи ја Те ка на ста ло ви ше од 1.000 ге
не ра ци ја пр во бит не бак те ри је, пре но се аген ци је. На уч
ни ци же ле да уста но ве да ли ће та бак те ри ја ево лу и ра
ти на исти на чин на ко ји је ево лу и ра ла и пр ви пут, или 
ће кре ну ти не ким но вим ево лу тив ним пу тем.

– Мо гућ ност по сма тра ња древ ног ге на у мо дер ном 
ор га ни зму док ево лу и ра нам да је при ли ку да ви ди мо 
да ли ће се ево лу тив ни пут по но ви ти или ће тај ор га
ни зам сле ди ти не ки дру ги пут. Из ме ње ни ор га ни зам 
на по чет ку ни је био здрав и јак као ње го ве мо дер не 
вер зи је, ре као је на уч ник на Џор џи ја Те ку Бе тил Ка
чар. Но ва бак те ри ја му ти ра ве о ма бр зо и не са мо да је 
до сти гла сна гу мо дер них бак те ри ја, већ су не ке ње не 
под вр сте по ста ле здра ви је и мно го сна жни је од мо дер
них бак те ри ја. Ка чар је ре као да ће ње гов тим по мо ћу 
тог про це са би ти у мо гућ но сти да од го во ри на број на 
пи та ња ево лу тив не и мо ле ку лар не би о ло ги је, као на 
при мер, да ли исто ри ја ор га ни зма огра ни ча ва ње го ву 
бу дућ ност и да ли ево лу ци ја увек во ди ка ис тој, уна
пред де фи ни са ној тач ки или има раз ли чи та ре ше ња 
за исти про блем.

СТРАН ЦИ 
МЕ ЊА ЈУ ПОЛ 

У СР БИ ЈИ
Ср би ја је про те клих го ди на по ста ла уто чи ште за све 

оне ко ји же ле да про ме не пол, јер је тај за хват мно
го јеф ти ни ји и јед но став ни ји не го у дру гим зе мља ма. 
Ка ко пи ше New York Ti mes, про шле го ди не се у на шој 
зем лји опе ра ци ји про ме не по ла под вр гло око сто ти ну 
стра них и срп ских др жа вља на. Кан ди да ти за тај за хват 
до ла зе из Фран цу ске, Ру си је и Ира на али и из САД, Ју
жно а фрич ке Ре пу бли ке, Син га пу ра и Аустра ли је.

У Ср би ји, опе ра ци ја тра је 
шест са ти, при че му па ци
јент не про ла зи кроз тра у му 
ви ше стру ких за хва та. У ком
пли ка ци је спа да ју по сто пе
ра тив но ка ја ње, про бле ми са 
функ ци о нал но шћу или упа
ла. Да би ис пу нио усло ве за 
опе ра ци ју, па ци јент тре ба да 
има два пи сма пре по ру ке од 
пси хи ја триј ских спе ци ја ли
ста у ко јем све до че да он или 
она па те од по ре ме ћа ја иден ти те та. Нео п ход на је и нај
ма ње го ди на да на са ве то ва ња и го ди ну да на хор мон
ске те ра пи је.

Стра ни па ци јен ти на во де да од ла зе у Ср би ју ра ди це
не опе ра ци је од око 10.000 до ла ра што је мно го јеф ти
ни је у по ре ђе њу са 50.000 до ла ра и ви ше у по је ди ним 
кли ни ка ма у САД за ком пли ко ва ни ји за хват пре ла ска 
са жен ског на му шки пол.

ДНК АНА ЛИ ЗА 
УЗ ПО ПУСТ

UNI QA оси гу ра ње и ком па ни ја Ge no lab, је ди на у Ср
би ји ко ја пру жа услу ге при ба вља ња лич не ана ли зе, за
кљу чи ле су уго вор о са рад њи на осно ву ко га сви кли
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јен ти Мed Uniqа до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња, 
али и свих оста лих вр ста оси гу ра ња ко је пру жа UNI QA, 
има ју пра во на по пуст при ли ком из ра де ана ли за.

Те сти ра ње је јед но став но, пу тем узи ма ња узор ка пљу
вач ке ко ји се про сле ђу је углед ним ла бо ра то ри ја ма у 
ино стран ству, а на кон ко млет не ДНК ана ли зе, ко ри
сник до би ја ре зул та те у ви ду Лич не ге нет ске књи ге, у 
ко јој је на ја сан и пре ци зан на чин пред ста вљен ри зик 
од до би ја ња ана ли зи ра них бо ле сти. За ту ма че ње ре зул
та та за ду же ни су еми нент ни ле ка ри, а уко ли ко се уста
но ви да је ри зик од до би ја ња од ре ђе не бо ле сти по ве
ћан, ко ри сник се упу ћу је ле ка ру спе ци ја ли сти ка ко би 
се на пра вио план за евен ту ал но ле че ње.

Лич на ге нет ска ана ли за тре ти ра са мо оне бо ле сти ко
је мо гу да се пре ве ни ра ју. Ge bo lab ну ди лич ну ге нет ску 
ана ли зу ДНК на 15 обо ље ња, лич ну ге нет ску ана ли зу за 
де цу ко ја об у хва та 17 бо ле сти, лич ну ге нет ску ана ли зу 
за ме на џе ре ко ја об у хва та ДНК ана ли зу на 21 бо лест и 
на де вет гру па ле ко ва, као и лич ну ге нет ску ана ли зу на 
де вет гру па ле ко ва. Осим то га, омо гу ћа ва нам да иза
бе ре мо ис пра ван лек и да на тај на чин скра ти мо вре
ме ле че ња и по бољ ша мо учи нак ле ко ва.

СЕ ДЕ ЊЕ 
ШТЕТ НО КО ЛИ КО 

И ПУ ШЕ ЊЕ?
Се де ње ду же од три са та днев но мо же да скра ти оче

ки ва ни жи вот ни век за две го ди не, чак и ако осо ба ре
дов но ве жба, по ка зу је јед на но ва сту ди ја. Гле да ње те ле
ви зи је ду же од два са та днев но мо же до дат но да скра ти 
жи вот ни век за 1,4 го ди не. Та от кри ћа по ка зу ју да, иако 
фи зич ка ак тив ност знат но до при но си здра вљу, ни је до
вољ но са мо по што ва ти пре по ру че ни днев ни „па кет“ 
ве жби од по ла са та днев но уме ре ним ин тен зи те том. 
Ис тра жи ва чи ка жу да је ва жно што ма ње пре о ста лог 
вре ме на про во ти у се де њу.

Пе тер Кац мар жик, про фе сор епи де ми о ло ги је у Цен
тру за би о ме ди цин ска ис тра жи ва ња Пе нинг тон и глав
ни аутор но вог ра да об ја вље ног у on li ne из да њу BMJ 
Оpen, и ње го ве ко ле ге су, ка ко би ис пи та ли ефе кат се
ден тар ног по на ша ња, ко ри сти ли по дат ке из пет сту ди
ја у ко ји ма су уче сни ци да ва ли ин фор ма ци је о сво јим 

се ден тар ним на ви ка ма. На те по дат ке ис тр жи ва чи су 
до да ли ри зик од смрт но сти по ве зан са се ден тар ним 
по на ша њем и из ра чу на ли ко ли ко го ди на жи во та би се 
до би ло ако би се ови фак то ри ри зи ка ели ми ни са ли. За
кљу чи ли су да се де ње мо же да скра ти оче ки ва ни жи
вот ни век ско ро исто ко ли ко и пу ше ње, што по ка зу је ко
ли ко је опа сна не ак тив ност, на ро чи то за ср це.

Из вор: http//he al thland.ti me.com

ЛЕК ЗА 
ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ ХИВ

Аме рич ка Упра ва за хра ну и ле ко ве (FDA) одо бри ла 
је упо тре бу ле ка Тру ва да, пр вог ле ка за ко ји је утвр ђе
но да сма њу је ри зик од ин фек ци је ви ру сом ХИВ, чи ме 
је по ста вљен ка мен те ме љац у 30го ди шњој бор би про
тив иза зи ва ча си де.

FDA је одо бри ла лек Тру ва да, ко ји про из во ди Gi lead 
Sci en ces, као пре вен тив ну ме ру за љу де ко ји су под ви
со ким ри зи ком да пу тем сек су ал ног од но са уне су у 
огра ни зам ХИВ, по пут оних ко ји има ју парт не ре ин
фи ци ра не тим ви ру сом. Ис тра жи ва ња из 2010. го ди
не су по ка за ла да лек код здра вих хо мо сек су а ла ца и 
хе те ро сек су а ла ца ко ји има ју од но се са ХИВ по зи тив
ним осо ба ма сма њу је ри зик од ин фек ци је од 44 од сто 
до чак 73 од сто.

Ак ти ви сти за јав но здра вље сма тра ју да би но ви лек 
мо гао да успо ри ши ре ње ХИВа, ко јим се го ди шње у 
САД ин фи ци ра но вих 50.000 љу ди. Ме ђу тим, по је ди
не гру пе и ме ди цин ске ин сти ту ци је се про ти ве одо
бра ва њу Тру ва де јер љу ди ма мо же да ти ла жан осе ћај 
си гур но сти и сма њи ти упо тре бу кон до ма, ко ји су, пре
ма њи хо вим ре чи ма, нај по у зда ни ја пре вен тив на за
шти та од ХИВа.

Gi lead ci en ces је од 2004. ре кла ми рао Тру ва ду као лек 
за љу де ко ји су већ ин фи ци ра ни ХИВом. Ис тра жи ва ња 
ко ја су по че ла 2010, ме ђу тим, по ка за ла су да би тај лек, 
за пра во, мо гао да бу де од лич на пре вен ти ва.

НА НО РЕ ТИ НА 
ВРА ЋА ВИД?

Ми ли о ни љу ди ко ји су оста ли без ви да због бо ле сти 
или ста ро сти уско ро ће има ти шан су да по но во про
гле да ју. Тре нут но по сто је два ре ше ња за вра ћа ње ви да 
пре ко им пла на та, и оба мо гу да из ле че сле пи ло ко је је 
на ста ло због де ге не ра тив ног про па да ња ре ти не услед 
ста ро сти (Agere la ted Мacular Дegeneration  АМД), ка
та рак те, гла у ко ма или про бле ма са ди ја бе те сом.

„Adrus II“ од про из во ђа ча Se cond Sight ну ди ре ше ње 
ко је ко шта 115 хи ља да до ла ра и са со бом до но си че тво
ро сат ну опе ра ци ју ста вља ња ре цеп то ра на зад њи део 
ока, и спе ци јал ни пар на о ча ра ко је у се би има ју ка ме ре 
и ода ши ља че ко ји ша љу бе жич ни сиг нал до им план та. 
На жа лост, им плант има са мо 60 елек тро да ко је оства ру
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ју ин тер ак ци ју са нер вним тки вом, што до во ди до при
ка зи ва ња сли ке ква ли те та 60 пик се ла цр но бе ле бо је у 
мо згу. Са ова ким ре ше њем „би о нич ког ока“, ко ри сни
ци мо гу ви де ти гру бе објек те и чи та ти ве ли ке тек сто
ве са ве ли ким фон том.

Мно го за ни мљи ви је ре ше ње је „BioRe ti na“ из фир ме 
Na no Re ti na. За 60 хи ља да до ла ра и три де се то ми нут ном 
опе ра ци јом под ло кал ном ане сте зи јом, ко ри сник ће у 
по за ди ни ока до би ти ма ле ни чип са 576 елек тро де ко
је мо гу да при ка жу раз ли чи те ни вое цр но бе ле бо је. Са 
сли ком од 24 x 24 пи ске ла, пот пу но слеп ко ри сник ће 
ите ка ко мо ћи да ефек тив но ви ди свет око се бе. За нај
а па ње се ко ри сти пар на о ча ра, са ба те ри јом ко ја ша ље 
благ и не при ме тан ин фра цр ве ни ла сер ко ји не мо же 
да по вре ди. Оче ку је се да ће до кра ја 2013. го ди не би ти 
за вр ше на те сти ра ња на па ци јен ти ма у Евро пи. 

НА ПРА ВЉЕН 
НАЈ ЗДРА ВИ ЈИ ОБРОК 

НА СВЕ ТУ
Le at her head Food Re se arch, не за ви сна ис тра жи вач ка 

ком па ни ја из Ве ли ке Бри та ни је, упо тре би ла је ви ше од 
200 са ве та ну три ци о ни ста ко ји су одо бре ни од стра не 
Европ ске ко ми си је и на пра ви ла оброк за ко ји сма тра ју 
да је нај здра ви ји на све ту. Пол Бе ри мен, ди рек тор ове 
ком па ни је ре као је да то ни је би ло јед но став но, али да 
су то ус пе ли у не де љу да на. Оброк, за ми шљен да се слу
жи у ави о ни ма, са сто ји се од три је ла.

Пр во је ло се са сто ји од све жег и ди мље ног ло со са са 
хле бом са раз ли чи тим се мен ка ма, ко ји је бо гат влак
ни ма. На кон то га до ла зи пи ле ти на са со чи вом и ме
ша ним по вр ћем и зе ле на са ла та са ма сли но вим уљем. 
За де серт је на ме ни ју млеч ни же ле са ора си ма и ка
ра ме лом. На уч ни ци ис ти чу да је сва ки од са сто ја ка ту 
због не ког раз ло га, по чев ши од оме га3 ма сти, ко ја су 
до бре за хо ле сте рол, пре ко про те и на за ми шић ну ма
су, па до ора ха ко ји по бољ ша ва ју ел са стич ност крив
них су до ва.

МИ ЛИ ОН СКА 
ОД ШТЕ ТА ЗБОГ 

ЛА ЖНИХ НА ВО ДА
Ду го го ди шње про мо ви са ње ла жних на во да о ле ко ви

ма Gla xo Smit Kli ne ко шта ће три ми ли јар де до ла ра. Реч је 
о нај ве ћој ка зни ко ју је у Аме ри ци ика да пла тио је дан 
про из во ђач ле ко ва. По зна та бри тан ска фар ма це ут ска 
ком па ни ја те ре ти се да је пре кр ши ла аме рич ке за ко не 
при ли ком пла си ра ња на тр жи ште два по пу лар на ле ка 
(Pa hil, Wеllbu trin), те да ни је от кри ла бит не ин фор ма
ци је о тре ћем ле ку за ди ја бе тес (Аvandia). 

Из GSK су при зна ли под сти ца ње антидепресивa Pa
hil и Wеllbu trin за нео до бре ну на ме ну, укљу чу ју ћи и ле
че ње де це и адо ле сце на та. На и ме, по ме ну ти су ле ко
ви одо бре ни за ко ри шће ње са мо код од ра слих осо ба. За 
вре ме тра ја ња пар ни це у GSK су са мо на ле ку Аvandia 
за ра ди ли 10 ми ли јар ди до ла ра. Слич на за ра да је би ла 
и на Pa hi lu, ви ше од 10 зе ле них нов ча ни ца. На Well bu
tri nu су за ра ди ли ви ше од шест ми ли јар ди до ла ра. 

КА РИ ЈЕ РА ПРЕ ЧА 
ОД ЗДРА ВЉА 

Бри тан ски Daily Mail об ја вио је не дав но ре зул та те сту
ди је пре ма ко јој успе шне по слов не же не ко је оба вља ју 
кључ не функ ци је у прав ном си сте му, ме ди ци ни и би
зни су по ста ју све мр ша ви је. Пре ма ре зул та ти ма но ве 
сту ди је, же не ко је ра де ви ше од 35 са ти не дељ но ће то ком 
вре ме на нај ве ро ват ни је на ку пи ти ви шак ки ло гра ма, јер 
се због по слов них оба ве за не мо гу по све ти ти здра вој ис
хра ни и ве жба њу. Сту ди ја је тре ба ло да до ку чи  ка ко рад
ни ста тус и број рад них са ти ути чу на те жи ну, а ис тра
жи ва чи из Мел бур на су ана ли зи ра ли 9.276 же на у до би 
од 45 до 50 го ди на. Ре зул та ти су по ка за ли да су же не ко је 
су ра ди ле ви ше од 35 са ти не дељ но за две го ди не има ле 
50 од сто ве ћу ки ла жу од по чет не. Во де ћа аутор ка сту ди
је, др Ни кол Ау, ка же да ви ше вре ме на на по слу зна чи и 
ма ње вре ме на за себе, за при пре ма ње здра ве хра не, ве
жба ње и до вољ но са ти сна. Ре зул та ти су та ко ђе по ка за
ли да ће се же не ко је ра де ви ше од 49 са ти не дељ но ве
ро ват но „ухва ти ти“ и ал ко хо ла и ци га ре та. //
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Члан 1. 
СвакаРегионалналекарскакомораизса

ставаЛекарскекомореСрбије,напосебним
подрачунимаводесредствакојасеиздвајају,
намесечномнивоу,уФонднамењензасо
лидарнупомоћчлановимаРЛКичлановима
њиховеужепородице.

Средстваизпретходногставаовогчлана
Правилникасеиздвајајуодсредставаприку
пљенихинаплаћениходчлановаЛекарске
комореСрбије,анаимечланарине.

Члан 2. 
СвакаРегионалналекарскакоморамесеч

ноиздвајаиуплаћујенапосебанподрачуну
користовогФондаизносод2,5%одукупног
износасредставакојанаплатиодчлановаКо
море,анаимечланарине.

Укупаночекиваниизноссреставакојаће
битиуплаћенауовајФондјесаставнидеоФи
нансијскоггодишњегпланаЛекарскекоморе
Србијезанареднугодину

Евентуалнукорекцијувисинесредставаиз
става1.овогчланаПравилника,којасеиз
двајајууовајФонд,утокупословнегодине
одређујеУправниодборсвојимодлукама,ана
писмени,образложенипредлогпредседника
барједнеРегионалнелекарскекоморе.

ОдлукуУправногодбораЛекарскекоморе
СрбијеизпретходногставаовогчалнаПравил
никаверификујеСкупштиналекарскекоморе
СрбијенаседницинакојојсеусвајаИзвештај
опословањузатекућуиФинансијскипланЛе
карскекомореСрбијезанареднугодину.

Члан 3.
НадзорнадприкупљањемсредставауФонд

намењеногзасолидарнупомоћчлановимаКо
мореињиховимкоришћењемврши,поправилу,
периодично,апоуказанојпотребииванредно,
НадзорниодборсвакеРегионалнелекарскеко
море,анагодишњемнивоу,узразматрањегоди
његИзвештајаорадуЛекарскекомореСрбије,и
НадзорниодборЛекарскекомореСрбије.

Члан 4.
Правонановчанупомоћимасвакичлан

ЛекарскекомореСрбије,којиредовноплаћа
чланарину.

ПравонановчанупомоћизовогФонда
имајуичлановиужепородицечланаЛекар
скекомореСрбијеито:брачнииливанбрач
нидругииздржаванабрачна,ванбрачнаили
усвојенадеца.

УслучајусмртичланаЛекарскекомореСр
бије,којинијеживеоубрачнојиливанбрачној
заједницинитијеимаоиздржаванебрачне,
ванбрачнеилиусвојенедеце(породица),пра

вонановчанупомоћизовогФондаимајуроди
тељи,којејепреминуличланЛекарскекоморе
Србијезасвогаживотаиздржаваоисакојима
јеживеоузаједничкомдомаћинству.

ЧлануКоморесолидрнапомоћсеможеодо
бритипоистомосновумаксималноједному
двегодине.

Члан 5.
НадлежнаКомисијаРегионалнелекарске

комореједужнадапописменомзахтевучлана
ЛекарскекомореСрбије,којисеналазиуеви
денцијитеРегионалнелекарскекоморе,одо
бриисплатусолидарнепомоћиподусловом
дајечланКоморередовноплаћаочланарину,
уследећимслучајевимаиподусловомдасе
испунеследећикритеријуми:

1.Засветежеболестисакомпликацијама
којеизискујуповећанетрошковелечењаузи
мајућиуобзирмеђународнукласификацију
болести(МКБ)чланаЛекарскекомореСрбије
иличланањеговеужепородице(брачниили
ванбрачнидругидецачланаКоморе),акочлан
ужегпородичногдомаћинстванијезапослен
илинемапримањапонекомдругомоснову.

Уовомслучају,узписменизахтевзаодо
брењеиисплатусолидарнепомоћи,именова
ничланЛекарскекомореСрбијеједужанда
доставивалиднумедицинскудокументацију,
азачланаужепородицеиизводизматичне
књигевенчаних,забрачногдруга,односно
уверењеозаједничкомдомаћинствузаван
брачногдруга,изводизматичнекњигерође
нихзабрачнуиливанбрачнудецу,адоказо
усвајањузаусвојенудецу,каоидоказдаје
чланужепородиценезапослен;

2.Запотребездравственерехабилитације
чланаЛекарскекомореСрбије,акоуззах
тев,чланКоморедоставиважећезванично
мишљењенадлежнездравственеустановео
неопходностидаљегбањскоклиматскогле
чењаиопоравкаипотврда–односноизвештај
данепостојимогућностплаћањатрошковале
чењаодстраненадлежнихфондова;

3.Наступањатежеинвалидности,акојеин
валидностнаступилакаопоследицаповреде
нарадуилипрофесионалногобољења,каои
дајеповредаизазвалатежетелеснооштеће
њеизнатноумањилараднуспособностчлана
Комореизахтеваповећанетрошковеуфунк
цијиодржавањаздравствених,професионал
нихираднихспособности.

Уовомслучају,узписменизахтевзаодо
брењеиисплатусолидарнепомоћи,именова
ничланЛекарскекомореСрбијеједужанда

доставиважећерешењенадлежнеустанове
оутврђеномстепенуинвалидности;

4.Ублажавањапоследицаелементарних
непогода,акосечланКомореобратиозахте
вомнепосреднонаконелементарненепогоде,
чијимпоследицамајепогођен(поплава,по
жар,олујниветар,земљотресисл.),анајка
снијеурокуод30данаодданапредметног
штетногдогађајаиуззахтевдостављадоказ
опоследицамаелементарненепогоде:слике,
записникисл.;

5.Запружањепомоћипородициумрлог
чланаКоморедовисинеизносадефинисаног
учлану6.овогПравилника.

Узписменизахтевзаисплатуовепомоћи,
подносилацприлажеифотокопијуизводаиз
матичнекњигеумрлихзапокојногчланаКо
море,каоиизводизматичнекњигевенчаних,
уколикозахтевподносибрачнидруг,односно
уверењеозаједничкомдомаћинству,уколико
захтевподносиванбрачнидругилиизводизма
тичнекњигерођених,односнодоказоусвојењу,
уколикозахтевподносеиздржаванадеца;

6.Занакнадутрошковапогребнихуслугау
случајусмртичланаужепородицечланаКо
море(родитеља,брачногдругаилииздржава
неприроднеилиусвојенедеце)подусловомда
накнадапогребнихтрошкованијеостварена
наначин.

Уовомслучају,узписменизахтевзаодо
брењеиисплатусолидарнепомоћи,имено
ваничланЛекарскекомореСрбијеједужан
дадоставиизводизматичнекњигеумрлихза
покојникаиизводизматичнекњигерођених
засебе(услучајукадмујеумронекоодроди
теља),односноизводизматичнекњигерође
нихзадетеуслучајусмртидететаилиизвод
изматичнекњигевенчанихуслучајусмрти
брачногдруга,односноуверењеозаједнич
комдомаћинству,услучајусмртиванбрачног
другаипотврдуиздатуодстранеустановеу
којојјечланКоморезапослен,дакодњихније
поовомосновуоствариоправонасолидарну
помоћ,илипотврдуданијеоствариоправона
накнадутрошковапогребнихуслугакоднадле
жнефилијалеРепубличкогфондазапензијско
иинвалидскоосигурање;

Члан 6.
Солидарнапомоћзаслучајевеутврђене

одредбамачлана5.одобраваседовисине
износаједнепросечнемесечнебрутозара
деисплаћенеуРепублици,премапоследњем
податкурепубличкогоргананадлежногзапо
словестатистике.

Наосновуодредабаизчлана34.Законаокоморамаздравственихрадника(„Сл.гласникРС“,број107/2005)ииз
члана11.став1.тачка15.ичлана59.став7.и8.СтатутаЛекарскекомореСрбије,СкупштинаЛекарскекомореСр
бијејенаседнициодржанојдана23.децембра2009.годинеуБеоградуиседнициодржаној22.јуна2012.годинеу
Београду,донелајеследећи

ПРА ВИЛ НИК 
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82 >



82 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2012

Члан 7.
Оподнетимзахтевимазадоделусолидарне

помоћиизФондаоузајамнојпомоћичлано
ваЛекарскекомореСрбијеодлучујеКомисија
Фонда,којуименујеИзвршниодборРегионал
нелекарскекоморе,напериодод2године.

Комисијаима5члановаодкојих,приликом
конституисањабира1председникаи1под
председникаКомисије.

Комисијазаседанајмањеједному2месеца,
односноичешће,попотреби.

Члан 8.
Попријемуписменогзахтевазадоделуи

исплатуузајамнесолидарнепомоћиодстра
нечланаКоморе,Стручнаслужбаиспитује
формалнуиспуњеностусловатаквогзахтева
иодмахобавештавапредседникаКомисијеиз
члана7.овогПравилника.

ПредседникКомисијестављапредметни
захтевнадневниредредовнеилизаказује
ванреднуседницуКомисије,узависностиод
хитностииприродезахтева.

ОподнетомзахтевуКомисијадоносиодлуку.
УколикојенезадовољанодлукомКомисије,

подносилацзахтеваможеурокуод15дана
попријемуписменоготправкаодлуке,изјавити
писменужалбунадлежномИзвршномодбору
Регионалнелекарскекоморе.

ИзвршниодборРегионалнелекарскекомо
реобавезанједадонесеодлукупожалбина
првојредовнојседнициИзвршногодбора.

Члан 9.
ЧланКоморекојијеоствариосолидарнупо

моћнепосредномисплатомновчаногизноса,
дужанједаурокуод60данаодданадобија
њановчаногизносадоставистручнојслужби

надлежнeРегионалнелекарскекоморедоказе
дајеисплаћенасредстваискористиоусврху
закојусуодобрена(рачуни,извештајиздрав
ственеилидругеустановеидр.),надлежним
стручнимслужбама.

Члан 10.
ОвајПравилникступанаснагуданомдо

ношења.
ИзменеидопунеовогПравилникадоносе

сепопоступкупредвиђеномзањеговодоно
шење.

Председник
СкупштинеЛекарскеКомореСрбије
Проф.дрМаринаДељанинИлић

Члан 1.
Застручногнадзорниказаредовнуиван

реднуспољнуконтролустручноградаздрав
ственихустановаможесепријавитисваки
чланКоморе,којипоредстеченогобразова
њадокторамедицинеиспуњаваиследеће
услове:

1.даималиценцузарадиздатуодстра
неЛКС;

2.дајеизмириообавезепремаЛКС;
3.дасепротивњеганеводипоступакпред

судомчастиЛКС;
4.даимаположениспецијалистичкиили

субспецијалистичкииспитизнекеобласти
здравственезаштите;

5.даиманајмање10годинаспецијалистич
коградногискустваизобластизакојујеструч
нооспособљен;

6.даима2препорукеколегаеминентних
стручњакаистогиливишегранга,изобласти
закојесестручнинадзорницибирајуилипре
порукустручногудружења;

Члан 2.
Поступакименовањастручнихнадзорни

ка

Пријаванаконкурсзаименовањестручног
надзорникасаприлозимакојимаседоказује
испуњеностусловаподносисеРегионалној
лекарскојкомори,премаместуучлањења
чланаКоморе.

Узахтевусенаводеличниподаци,радна
биографија,ужаспецијалност,библиографија
(списакобјављенихиреферисанихрадована
конгресимаисимпозијумима).

КонкурсрасписујеУправниодборЛКСсеп
тембрамесецазанареднугодинуиобјављује
насајтуЛКСиРЛК.

Конкурсјеотворендвамесеца.

Предлоглистестручнихнадзорникaобух
ватaлекаресвихспецијалностикаоињихову
заступљеностпотериторијалномпринципу,а
посвимокрузимананивоусвакеРегионалне
коморе.

Предлоглистестручнихнадзорникапред
лажеПосебанодборзастручнапитањаи
стручнинадзорЛКС,УправномодборуЛКС,
наосновузахтеваипријаванаконкурсизРе
гионалнихлекарскихкомора,најкасниједо
15.12.2012године,занареднугодину.


Предлоглистестручнихнадзорника,којије

утврдиоУправниодборЛКСдиректорКоморе
прослеђујеМинистарствуздрављанаконачно
утврђивање.

Члан 3.
Стручнинадзорникједужандаопромени

податакавезанихзаадресупребивалишта
обавестиЛКСнајкаснијеурокуод8дана,од
данапромене.

Члан 4.
Стручнинадзорникможебитиразрешен:
а)насопственизахтев;
б)акосеутврдиданисупостојали,одно

снодасупресталиусловинаосновукојихје
именован;

ц)акобудеосуђеннакривичноделокојега
чининедостојнимилинеподобнимзавршење
пословастручногнадзорника;

д)акомубудеизреченазаштитнмамера
забранеобављањаделатностиуоблатиукојој
обављанадзор;

е)акомунаосновусудскеодлукебудеоду
зетаилиограниченапословнаспособност;

ф)аконеуредно,несавесноилинестручно
обављанадзор(акосенеодазиванапозиве
занадзор,одбиједавршинадзор,необави
надзоруроку).

Члан 5.
НацртпредлогазаразрешењедајеПосе

банодборзастручнапитањаистручниназор
ЛКС,аодлукуопредлогуразрешењадоноси
УОЛКС,којидостављаМинистарствуздравља
наконачнуодлуку.

Члан 6.
Правилникступанаснагуданомдоношења.

ПредседникСкупштинеЛКС
Проф.дрМаринаДељанинИлић

Наосновучлана209став2Законаоздравственојзаштити(„СлужбенигласникРС“бр.107/2005,88/2010и99/2010),
члана8став1тачка4Законаокоморамаздравственихрадника(„СлужбенигласникРС“број107/2005и99/2010)
ичлана11став1тачка4ичлана27СтатутаЛекарскекомореСрбије(„СлужбенигласникРС“бр.111/2006,68/200
8,14/2010,36/2011и22/2012),СкупштинаЛекарскекомореСрбијејанасвојојVIIредовнојседници,одржаној22јуна
2012годинеуБеограду,донела

ПРА ВИЛ НИК

ОУТВРЂИВАЊУКРИТЕРИЈУМА
ЗАПРЕДЛАГАЊЕСТРУЧНИХНАДЗОРНИКА
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