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По што ва не ко ле ги ни це 
и ко ле ге,
дра ги чла но ви Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је

Ж
 
 
 
е лим да вам че сти

там Но ву 2014. годину и пред сто
је ће пра зни ке, да по же лим ва
ма и ва шим по ро ди ца ма сре ћу, 
здра вље и дуг жи вот, да по же лим 
да нам на ред на го ди на бу де бо
ља и успе шни ја и на шем на ро ду 
мир и на пре дак.

На на шој на слов ној стра ни на ла зи се Оп шта бол
ни ца у Ћу при ји ко ја има ду гу тра ди ци ју збри ња ва ња 
ста нов ни штва шест оп шти на По мо ра вља уз при ме ну 
са вре ме них ме ди цин ских тех но ло ги ја и кон ти ну и
ра но ме ди цин ско уса вр ша ва ње, ме сто где Ле кар ска 
ко мо ра и Срп ско ле кар ско дру штво де ле про сто ри је 
и опре му и са ра ђу ју по свим пи та њи ма. 

У овом бро ју про чи та ће те о че му се го во ри ло и 
до го ва ра ло на Окру глом сто лу Да на срп ске ме ди
цин ске ди ја спо ре, од ака де ми ка проф. др Вла ди ми ра 
Ко сти ћа за што је не у ро ло ги ја на у ка ко ја је ин те лек
ту ал ни иза зов, ка ко је ју би леј про сла ви ла Не у ро хи
рур шка кли ни ка, а ка ко Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је, ка ко је отво
ре на пр ва при ват на здрав стве на плат фор ма у Ср би
ји, ка кав ће би ти Пра вил ник о ли ста ма че ка ња на 
ме ди цин ске про це ду ре...

На на шу ве ли ку жа лост, у овој го ди ни смо оста
ли без че тво ро на ших дра гих ко ле га: пред сед ни ка 
Ре ги о нал не ЛК Бе о гра да, прим. др Спа се Ан ђе ли
ћа, пред сед ни це од бо ра за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си РЛК Бе о гра да, др Зо ри
це Ди нић, пред став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је у 
Здрав стве ном Са ве ту Ср би је, др Злат ка Спа си ћа и 
др Ми хај ла До ди ћа, по зна тог бе о град ског ра ди о ло
га. Се ћа ње на њих и њи хо во де ла ће нам убу ду ће би
ти пу то каз, сла ва им!

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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Етич ки аспек ти 
тран сплан та ци је ор га на

Реч ди рек то ра

Пи ше: 
 прим. др Та тја на 

Ра до са вље вић

Б
рој на су етич ка пи та ња ве
за на за област тран сплан та
ци је, али се она мо гу по де
ли ти у не ко ли ко сег ме на та, 

и то:– Етич ка пи та ња ве за на за 
фор ми ра ње ли сте че ка ња на ор
га не (ин ди ка ци је, про то ко ли, во
ди чи),– Етич ки аспек ти ве за ни за 
тран сплан та ци ју ор га на умр лих 
осо ба  етич ки аспек ти пост мор
тал ног до нор ства ор га на,– Етич
ки аспек ти ве за ни за ди јаг но зу 
мо жда не смр ти,– Етич ки аспек ти 
тран сплан та ци је ор га на од жи вих 
осо ба,– Етич ки аспек ти ало ка ци
је ор га на,– Прав ноетич ки аспек
ти тр го ви не ор га ни ма.

Де кла ра ци ја Свет ске ме ди цин
ске асо ци ја ци је о до на ци ји ор га на 
и тки ва усво је на је на 63. сед ни ци 
Ге не рал не скуп шти не Свет ске ме
ди цин ске асо ци ја ци је у Банг ко ку 
на Тај лан ду ок то бра 2012. го ди не. 
На пре дак у ме ди цин ским на у ка
ма, а по себ но у хи рур шким тех ни
ка ма, ти пи за ци ји тки ва и иму но
су пре сив ним ле ко ви ма, омо гу ћио 
је зна чај но по ве ћа ње сто пе успе
шно оба вље них тран сплан та ци
ја људ ских ор га на и тки ва. Ипак, 
у свим зе мља ма, не до ста так ор га
на до на то ра ре зул ти ра гу бит ком 
жи во та, што се по тен ци јал но мо
же из бе ћи. 

Ка да се го во ри о ли сти че ка ња 
на тран сплан та ци ју ор га на, мо гу 
се по ста ви ти сле де ћа пи та ња:

• Да ли је ли ста че ка ња исто што 
и ранг ли ста?

• Да ли тре ба да по сто ји јед на ли
ста или ви ше ли ста на на ци о нал
ном ни воу?(За  тран сплан та ци ју 
ср ца тре ба да по сто ји јед на ли ста, 
си гур но)

• Ко је су то бо ле сти, ин ди ка ци је 
за тран сплан та ци ју (тре ба да по сто
је ја сни во ди чи и про то ко ли).

На че ло ме ди цин ске оправ да но
сти тран сплан та ци је оства ру је се 
спро во ђе њем по ступ ка тран сплан
та ци је ра ди ле че ња са мо у слу ча ју 
ка да ни је мо гу ће пред у зе ти друк
чи ји на чин ле че ња, ко ји има упо ре
ди ву ефи ка сност, од но сно уко ли ко 
тран сплан та ци ја не до во ди до не
при хва тљи вог ри зи ка за жи вот да
ва о ца и при ма о ца ор га на и уко ли ко 
су прет ход но, у скла ду са пра ви ли
ма стру ке, оба вље на сва по треб на 
ме ди цин ска ис пи ти ва ња по мо ћу 
ко јих је мо гу ће са ве ли ком ве ро
ват но ћом пред ви де ти без бед ност 
за да ва о ца и за при ма о ца ор га на 
и успех ме ди цин ске ин тер вен ци
је. Исто вре ме но, пра ви ла ко ја ре
гу ли шу упра вља ње ли ста ма че ка
ња тре ба да обез бе де ефи ка сност и 
пра вич ност. 

Кри те ри ју ми ко је тре ба узе ти у 
об зир за рас по де лу ор га на или тки
ва об у хва та ју:

• озбиљ ност и хит ност ме ди цин
ске по тре бе 

• ду жи ну че ка ња на ли сти 
• ме ди цин ску ве ро ват но ћу успе

ха ме ре ну фак то ри ма као што су 
ста рост, вр ста бо ле сти, ве ро ват но
ћа по бољ ша ња ква ли те та жи во та, 
дру ге ком пли ка ци је и хи стоком
па ти бил ност. 

Не тре ба да по сто ји дис кри ми на
ци ја на осно ву со ци јал ног ста ту са, 
на чи на жи во та и по на ша ња. Не ме
ди цин ски кри те ри ју ме не би тре
ба ло узи ма ти у об зир. По треб но је 
ја сно по ста ви ти кри те ри ју ме да би
сте иза бра ли при ма о це или по тен
ци јал не при о ри те те. Ово мо же да 
отво ри не ка етич ка пи та ња:

• Да ли је пра вед но да се да пред
ност мај ка ма ма ле де це или успе
шном ле ка ру над не ким ко је не
за по слен?
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• Тре ба ли пен зи о нер ко ји је умно
го ме до при нео за јед ни ци да има 
пред ност у од но су на мла ду осо бу 
ко ја се још ни је до ка за ла? 

• Тре ба ли не ко ме ко је ра ни је ко
ри стио ал ко хол, или се хра нио не
здра во, ус кра ти ти је тру, плу ћа или 
ср це?

Ве ћи део струч не јав но сти, ина че, 
не по др жа ва ова кве и дру ге кри те
ри ју ме, као што су бо гат ство, ра са, 
ре ли ги ја, пол и ста рост, као укљу чи
ва ње би ло ка кве дис кри ми на ци је. 

Ак ту ел на је ре фор ма за ко на у Не
мач кој ини ци ра на от кри ћем ма ни
пу ла ци ја, јед ним де лом у да ва њу 
по вла сти ца имућ ним па ци јен ти
ма, али и због сум њи да је до шло 
до пре пли та ња ин те ре са са тр го
ви ном ор га ни ма. Но вим за кон
ским ре ше њи ма пред ла же се уво
ђе ње стро жих од ред би о над зо ру и 
кон тро ли рас по де ле ор га на ко ји су 
ме ди цин ски нај не оп ход ни ји, а са 
ци љем да се под стак ну по тен ци јал
ни до на то ри.

Још не ка етич ка пи та ња се мо гу 
по ста ви ти у ве зи са ли ста ма че ка
ња:– Ка ко про це њи ва ти ред хит но
сти па ци је на та на ли ста ма че ка ња 
на тран сплан та ци ју; – Да ли ра ди
ти тран сплан та ци ја за оне ко ји не
ма ју оси гу ра ње (САД);– Ка ко ура ди
ти про це ну за бо ле сни ка ко ји ни су 
ја сно при ста ли на тран сплан та
ци ју;– Ка ко про це ни ти да ли да се 
тра сплан та ци ји под вр га ва ју и па
ци јен ти са ло шим на ви ка ма  ал
ко хо ли ча ри и је тра.

ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ 
ПОСТ МОР ТАЛ НОГ 
ДА РИ ВА ЊА ОР ГА НА
До на ци ја ор га на пре ми ну лог мо

ра би ти за сно ва на на иде ји по кло
на, сло бод но и до бро вољ но. То би 
тре ба ло да под ра зу ме ва до бро вољ
ни при ста нак, без ика квог при ти
ска на по је дин ца, дат пре смр ти (по 
опре де ље њу или ис кљу че њу из до
на ци је у за ви сно сти од над ле жно
сти) или до бро вољ ног овла шће ња 
бли жњи ма пре ми ну лог па ци јен та 
уко ли ко су же ље тог ли ца не по зна
те јав но сти. 

Ако се раз мо тре по сто је ћи мо де
ли до пу сти вог узи ма ња ор га на од 
умр лих да ва ла ца по сто је:

1) Си стем opt in или си стем из ри
чи те са гла сно сти: де ло ви те ла умр
лог не мо гу би ти узе ти ако он ни је 
дао из ри чи ти при ста нак на на чин 

про пи сан за ко ном (Дан ска, Не мач
ка, Хо лан ди ја, Швај цар ска, Ау стра
ли ја и САД).

Ти ме се знат но су жа ва круг по
тен ци јал них да ва ла ца ор га на и сто
га су за ко но дав ци тих зе ма ља про
ши ри ли мо гућ ност са гла сно сти на 
род би ну пре ми ну лог

Род би на има пра во суп си ди јар
ног од лу чи ва ња уко ли ко се умр ли 
ни је из ја снио.

2) Си стем opt out или си стем прет
по ста вље не са гла сно сти: са умр лог 
је до зво ље но узи ма ти ор га не, ако се 
он то ме ни је про ти вио за жи во та.

Не из ја шња ва ње се сма тра при
стан ком, од но сно при ста нак се 
прет по ста вља. Узи ма ње је до пу
ште но чак и ка да по сто ји сум ња у 
по гле ду во ље умр лог. То зна чи да 
узи ма ње ор га на од умр лих ли ца у 
на че лу ни је за бра ње но, већ до пу
ште но. Ти ме се по ве ћа ва број по
тен ци јал них да ва ла ца, јер у њих 
спа да ју и они ко ји се ни су уоп ште 
из ја сни ли. За ко ни о тран сплан та
ци ји ве ћи не зе ма ља Европ ске уни
је при хва та ју овај мо дел (Ита ли
ја, Фран цу ска, Шпа ни ја, Бел ги ја, 
Пољ ска, Ау стри ја, Швед ска, Нор
ве шка, Хр ват ска).

Број не су окол но сти ко је ути чу на 
ма ли број до но ра, по го то во у Ср би
ји да нас. То мо гу би ти: страх, збу
ње ност, тра ди ци о нал не пред ра су
де. По сто ји по тре ба за еду ка ци јом 
у јав но сти и мно гих здрав стве них 
струч ња ка у обла сти тран сплан
та ци је ор га на и тки ва. Мно ги љу
ди ни су до бро ин фор ми са ни о по
тре ба ма, не до стат ку ор га на и тки ва, 
као и о ве ли кој по тен ци јал ној ко ри
сти тран сплан та ци је.

При сут ни су мно ги нео сно ва ни 
стра хо ви или ре зер ве или по сто ји 
збу ње ност о не ким пи та њи ма. У не
дав ном ис тра жи ва њу САД, два нај
че шћа раз ло га, од би ја ње за ве шта
ња ор га на би ли су: „ле ка ри мо гу да 
ура де не што за ме не пре не го што 
сам за и ста мр тав, уко ли ко ни сам 
до нор“ и „ле ка ри мо гу убр за ти мо
ју смрт, уко ли ко је сам до нор“.

Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци
ја се за ла же за ин фор ми са ни из бор 
до на то ра. С об зи ром на по ли ти ку „о 
прет по ста вље ној са гла сно сти“ (од
но сно оне мо гу ће њу), у ко јој по сто
ји прет по став ка да по је ди нац же ли 
да до ни ра уко ли ко не ма до ка за за 
су прот но или „оба ве зном из бо ру“, 
по ко јем би сва ли ца би ла у оба ве
зи да се из ја сне да ли же ле да до

ни ра ју, тре ба учи ни ти сва ки на пор 
ка ко би се оси гу ра ло да ови ста во ви 
бу ду аде кват но об ја вље ни, као и да 
не ума њу ју ин фор ми са ни из бор до
на то ра, укљу чу ју ћи и пра во па ци
јен та да од лу чи да не до ни ра.

У на шој јав но сти, по во дом кон
цеп та „прет по ста вље ног при стан ка“ 
из ри ца ни су лич ни ста во ви. Сле де
ћа два по ка зу ју два ди ја ме трал но 
су прот на на чи на раз ми шља ња:

• „...до зво ље но узи ма ње ор га на 
са умр лог ли ца уко ли ко се чо век 
за свог жи во та ни је то ме из ри чи то 
про ти вио“ пи сме ном из ја вом и уз 
при су ство два све до ка. Ва же ћи за
кон о тран сплан та ци ји, чла ном 50 
до зво ља ва узи ма ње ор га на са умр
лог ли ца због пре са ђи ва ња у те ло 
дру гог ли ца ра ди ле че ња, са мо уко
ли ко је да ва лац пре смр ти лич но 
пот пи сао пи сме ни при ста нак за до
ни ра ње из ра жа ва ју ћи сво ју сло бод
ну во љу, а при том, чак и на кон да
ва ња пи сме ног при стан ка чла но ви 
по ро ди це мо гу спре чи ти узи ма ње 
ор га на уз на во ђе ње ја сних и нео
спор них чи ње ни ца да је до нор у ме
ђу вре ме ну пр о ме нио став о до ни ра
њу. Пред лог про ме не За ко на, да кле, 
по ни шта ва сло бод ну во љу гра ђа на 
Ср би је, а ти ме по ти ре и са му иде ју 
до ни ра ња на ко ме се је ди но мо же 
и сме за сни ва ти тран сплан та ци о на 
ме ди ци на.“(текст об ја вљен у јед ном 
не дељ ни ку, ау тор со ци о лог).

• „ За кон тре ба од мах ме ња ти у 
сми слу ус по ста вља ња прет по ста
вље не са гла сно сти и мо гућ но сти 
раз ме не ор га на са зе мља ма у ре
ги о ну – пр вен стве но са Ау стри јом, 
Хр ват ском и Сло ве ни јом. До нор ске 
кар ти це тре ба за др жа ти као про мо
ци ју ху ма но сти, за ве шта ња и тран
сплан та ци је, али омо гу ћи ти пот пи
си ва ње на сва ком јав ном ме сту и 
оба ве зно уз из да ва ње лич них до
ку ме на та, по пи са ста нов ни штва, 
ре фе рен ду ма као и ра зних ур ба
ни стич ких и дру гих до зво ла“ (став 
па ци јен та ко ме је тран сплан ти ра
но ср це, из ре чен на кон фе рен ци ји 
за ме ди је). Бри тан ско ме ди цин ско 
удру же ње (БМА) твр ди да су мно ги 
хи рур зи ко ји ра де тран сплан та ци ју, 
као и не ке гру пе па ци је на та и не ки 
по ли ти ча ри су спрем ни да Бри та
ни ја усво ји си стем „прет по ста вље
ног при стан ка“, где се прет по ста вља 
да по је ди нац же ли да бу де до на тор, 
осим ако он или она има из ри чи то 
за бе ле же но од би ја ње.

До на ци ја ор га на пре ми ну лог мо
ра би ти за сно ва на на иде ји по кло на, 
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сло бод но и до бро вољ но. То би тре
ба ло да под ра зу ме ва до бро вољ ни 
при ста нак, без ика квог при ти ска на 
по је дин ца, дат пре смр ти (по опре
де ље њу или ис кљу че њу из до на ци је 
у за ви сно сти од над ле жно сти) или 
до бро вољ ног овла шће ња бли жњи ма 
пре ми ну лог па ци јен та уко ли ко су 
же ље тог ли ца не по зна те јав но сти. 
Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци ја се 
сна жно про ти ви ко мер ци ја ли за ци
ји до на ци је и тран сплан та ци је.

По тен ци јал ни до на то ри или они 
ко ји уме сто њих до но се од лу ке о 
здрав стве ној за шти ти тре ба да има
ју при ступ тач ним и ре ле вант ним 
ин фор ма ци ја ма пре ко сво јих ле
ка ра оп ште прак се. Обич но ће ово 
укљу чи ти ин фор ма ци је о:

• про це ду ра ма и де фи ни ци ја
ма ко је су укљу че не у кон ста то ва
ње смр ти,

• те сти ра њи ма ко ја се пред у зи
ма ју да би се утвр ди ла по год ност 
ор га на и/или тки ва за тран сплан
та ци ју би мо гло да от кри је ра ни је 
не сум њи ве здрав стве не ри зи ке код 
по тен ци јал них до на то ра и њи хо вих 
по ро ди ца

• ме рама ко је мо гу би ти по треб
не да се са чу ва функ ци ја ор га на 
до смр ти су про пи са не и до тран
сплан та ци је мо же да до ђе,

• шта ће се де си ти са те лом ка да 
се про гла си смрт,

• ко ји ор га ни и тки ва мо гу би ти 
до ни ра ни,

• пр о то колу ко ји ће би ти по што
ван у слу ча ју да се по ро ди ца ус про
ти ви до на ци ји као и мо гућ ност по
вла че ња са гла сно сти

На че ло со ли дар но сти из ме ђу да
ва о ца и при ма о ца ор га на оства ру је 
се ор га ни за ци јом по ступ ка до ни ра
ња, од но сно при ма ња ор га на ко ји се 
за сни ва на ува жа ва њу при о ри те них 
ин те ре са за о чу ва ње жи во та и здра
вља, од но сно ко ји се за сни ва на до
бро вољ но сти, не пла ће ном до ни ра њу, 
ано ним но сти да ва о ца и при ма оца 
ор га на, као и ал тру и зму да ва о ца.

Пра во на пи је тет

При узи ма њу ор га на, од но сно де
ло ва ор га на сви уче сни ци тог по
ступ ка ду жни су да те ло умр лог 
да ва о ца тре ти ра ју са по што ва њем 
до сто јан ства умр лог ли ца и чла но
ва по ро ди це умр лог, као и да пре
ду зму све по треб не ме ре ка ко би се 
по вра тио спо ља шњи из глед умр лог 
да ва о ца (ле ша).

ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ ДИ ЈАГ НО ЗЕ 
МО ЖДА НЕ СМР ТИ
Ле кар ко ји уче ству је или би мо

гао уче ство ва ти у по ступ ку пре
са ђи ва ња не мо же уче ство ва ти у 
од лу чи ва њу о мо жда ној смр ти да
ва о ца ор га на, тки ва и ће ли ја, због 
су ко ба ин те ре са. Од ре ђи ва ње тре
нут ка смрти по тен ци јал ног да ва о
ца има по се бан зна чај, јер је за хват 
у људ ско те ло ра ди тран сплан та ци
је до пу ште но из вр ши ти тек тог тре
нут ка. То пред ста вља исто вре ме но 
и вре ме ка да пре ста је оба ве за ле ка
ра да ли це код ко га се утвр ди та кво 
ста ње одр жа ва у жи во ту.

Про то ко ли ди јаг но зе тре ба да по
др же сле де ће кључ не прин ци пе:

• Од лу ке о при вре ме ној об у ста ви 
или уки да њу трет ма на ко ји одр жа
ва па ци јен та у жи во ту тре ба да се 
за сни ва на про це ни да ли ће ле
че ње би ти од ко ри сти па ци јен ту. 
Та кве од лу ке мо ра ју би ти пот пу
но одво је не од би ло ка кве од лу ке 
о до на ци ји.

• Кон ста то ва ње смр ти тре ба да бу
де у скла ду са на ци о нал ним смер
ни ца ма, као што је на ве де но у 
Сид неј ској де кла ра ци ји Свет ске ме
ди цин ске асо ци ја ци је о утвр ђи ва њу 
смр ти и екс трак ци ји ор га на.

Ту би тре ба ло на пра ви ти ја сно 
раз гра ни че ње из ме ђу ти ма за ду же
ног за ле че ње и тран сплан та ци о ног 
ти ма. Кон крет но, ле кар ко ји кон ста
ту је или по твр ђу је смрт по тен ци јал
ног до на то ра не тре ба да бу ду укљу
чен у по сту пак тран сплан та ци је, 
ни ти тре ба да во ди бри гу о при ма о
цу ора га на. Зе мље ко је спро во де до
на ци ју по сле ва ску лар не смр ти тре
ба да има ју спе ци фич не и де таљ не 
про то ко ле за ову прак су.

ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ 
ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈЕ ОР ГА НА 
ОД ЖИ ВИХ ОСО БА
До на ци је ор га на жи вих до на то

ра по ста ју све зна чај ни ја ком по
нен та про гра ма тран сплан та ци је 
у мно гим зе мља ма. Ве ћи на ова
квих до на ци ја се ус по ста вља ме ђу 
ро ђа ци ма или емо тив но бли ским 
по је дин ци ма, али ма ли број до на
то ра, ко ји се све ви ше уве ћа ва, да
ру је тки ва или ор га не љу ди ма ко је 
не по зна ју. С об зи ром на то да по
сто је здрав стве ни ри зи ци по ве за ни 
са до на ци ја ма жи вих до на то ра, од
го ва ра ју ће кон тро ле и за шти те су од 
су штин ског зна ча ја.

Ин фор ма ци је ко је има ју за циљ 
да оба ве сте љу де о мо гућ но сти ма 
до ни ра ња ор га на жи вог до на то ра 
тре ба да бу ду па жљи во ди зај ни ра
не ка ко не би вр ши ле при ти сак на 
њих. По тен ци јал ни до на то ри би 
тре ба ло да зна ју где мо гу да до би ју 
де таљ не ин фор ма ци је о то ме шта 
је све укљу че но, о свој стве ни ри зи
ци ма обез бе ђе њу на ли цу ме ста ка
ко би се за шти ти ли они ко ји ну де 
до на ци ју.

До на ци је жи вих до на то ра по ста ју 
све че шће, као на чин да се пре ва зи
ђе не ста ши ца ор га на пре ми ну лих 
до на то ра. У ве ћи ни слу ча је ва до ни
ра ју се ор га ни ро ђа ци ма или емо
тив но бли ским љу ди ма. Ма ли број 
по је ди на ца се од лу чу је да не се бич
но до ни ра ор ган стран цу. 

Према дру гом сце на ри ју је дан 
или ви ше па ро ва до на то ра и при
ма о ца ме ђу соб но ком па ти бил них 
до ни ра ју уна кр сно или по об је ди
ње ном си сте му до на ци ја (на при
мер: до на тор А до ни ра при ма о цу Б, 
до на тор Б до ни ра при ма о цу Ц и до
на тор Ц до ни ра при ма о цу А).

Свим по тен ци јал ним до на то ри
ма тре ба да ти тач не и ажур не ин
фор ма ци је о по ступ ку и ри зи ци ма 
до на ци је и да ти им при ли ку да раз
го ва ра ју по овом пи та њу на са мо са 
чла ном здрав стве ног ти ма или са
вет ни ком. Уо би ча је но је да ова ин
фор ма ци ја об у хва та:

• по зна те ри зи ке ко јим се из ла жу 
жи ви до на то ри,

• те сто ве ко ји су пред у зе ти да се 
про це ни по доб ност за до на ци ју и 
да то мо же да от кри је већ по сто је ће 
не сум њи ве здрав стве не пр о бле ме,

• шта ће се де си ти пре, за вре ме и 
по сле до на ци је, 

• у слу ча ју чи та вих ор га на, ду го
роч не им пли ка ци је жи во та без до
ни ра ног ор га на.

По тен ци јал ним до на то ри ма тре
ба да ти при ли ку да по ста ве пи та
ња о до на ци ји и да се на њи хо ва 
пи та ња од го во ри сен зи тив но и ра
зу мљи во. Про це ду ре тре ба да бу
ду та кве да би се оси гу ра ло да жи
ви до на то ри де лу ју до бро вољ но и 
без при ти ска или при ну де. Да би 
се из бе гло да до на то ри бу ду пла
ће ни, а за тим се пред ста ве као по
зна ти, тре ба уве сти не за ви сну про
ве ру као и ве ри фи ку ју од но са ко ји 
из ме ђу до на то ра и при ма о ца ко ји 
је на ве ден и где се ово не мо же до
ка за ти, не би тре ба ло да се на ста

7 <



8 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013 ДЕЦЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 9

ви са до на ци јом. Та кве про ве ре 
тре ба да бу ду спро ве де не не за ви
сно од тран сплан та ци о ног ти ма и 
оних ко ји бри ну за по тен ци јал ног 
при ма о ца.

До ни ра ње ор га на је до бро вољ но 
и без фи нан сиј ске на док на де, осим 
на док на де ну жних тро шко ва. Вр сту 
и ви си ну ну жних тро шко ва, као и 
на чин и по сту пак на док на де ну
жних тро шко ва из ста ва 1. овог чла
на про пи су је ми ни стар.

Из у зет но је ва жно на гла си ти да 
по сто ји не до бит ност пру жа ња услу
га у ве зи са тран сплан та ци јом. Услу
ге у ве зи са узи ма њем, ди стри бу ци
јом, пре са ђи ва њем, утвр ђи ва њем 
по ду дар но сти, од но сно ти пи за ци
јом тки ва, од но сно тран сплан та
ци јом оба вља ју се као не до бит не 
услу ге, осим ако овим за ко ном ни
је друк чи је пр о пи са но.

Члан 41. За ко на о тран сплан та ци
ји ор га на пред ви ђа сле де ће:

Узи ма ње ор га на од жи вог да ва о
ца ор га на због пре са ђи ва ња у те ло 
дру гог ли ца ра ди ле че ња до зво ље
но је ако су исто вре ме но ис пу ње ни 
сле де ћи усло ви:

1) ако не ма дру гог од го ва ра ју ћег 
ор га на ко ји је до сту пан од умр лог 
ли ца;

2) ако не по сто ји ал тер на тив ни 
ме ди цин ски по сту пак упо ре ди ве 
ефи ка сно сти за ле че ње при ма о ца 
ор га на;

3) ако тим за тран сплан та ци ју 
овла шће не здрав стве не уста но ве 
да ми шље ње да ће пре са ђи ва њем 
тог ор га на до ћи до из ле че ња, од но
сно по бољ ша ња здрав стве ног ста ња 
при ма о ца ор га на;

4) ако је из вр ше на про це на ри зи
ка по жи вот и здра вље да ва о ца ор
га на;

5) ако је дат пи сме ни при ста нак 
да ва о ца ор га на;

6) ако су ис пу ње ни дру ги усло ви 
про пи са ни овим за ко ном.

Да ва лац ор га на мо же би ти ли
це ко је је ста ри је од 18 го ди на жи
во та, под усло вом да има пот пу ну 
по слов ну спо соб ност, од но сно спо
соб ност за ра су ђи ва ње и до но ше ње 
од лу ка и ко је је срод ник при ма о ца 
у пра вој ли ни ји без об зи ра на сте
пен срод ства, као и по боч ни срод
ник за кључ но са тре ћим сте пе ном 
срод ства.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, 
да ва лац ор га на мо же би ти су пру
жник, од но сно ван брач ни парт нер, 
усво ји тељ, усво је ник, као и дру го 

бли ско ли це са ко јим је при ма лац 
ор га на у при сном лич ном од но су 
ко ји је сви ма очи гле дан, ако не по
сто ји мо гућ ност да ли це из ста ва 1. 
овог чла на бу де да ва лац ор га на.

Про це на ри зи ка по жи вот и здра
вље да ва о ца ор га на са гле да на је у 
чла ну 44, и то:

• Узи ма ње ор га на од жи вог да ва о
ца ор га на до зво ље но је ако је ри зик 
по жи вот и здра вље да ва о ца ор га на, 
пре ма ме ди цин ским кри те ри ју ми
ма, у гра ни ца ма при хва тљи вог.

• За бра ње но је узи ма ње ор га на од 
жи вог да ва о ца ор га на ако по сто ји 
ри зик по жи вот и здра вље да ва о
ца ор га на ко ји пре ма ме ди цин
ским кри те ри ју ми ма ни је у гра
ни ца ма при хва тљи во сти, од но сно 
ако је ри зик по жи вот и здра вље 
жи вог да ва о ца ор га на у не сра зме
ри са оче ки ва ном ко ри сти за здра
вље при ма о ца ор га на.

• Про це ну ри зи ка узи ма ња ор га
на по здра вље жи вог да ва о ца ор
га на це ни тим за тран сплан та ци ју 
овла шће не здрав стве не уста но ве у 
ко јој се тран сплан та ци ја оба вља.

Етич ки од бор овла шће не здрав
стве не уста но ве, осно ван у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је здрав
стве на за шти та, да је прет ход ну 
са гла сност за узи ма ње ор га на са 
жи вог да ва о ца ор га на због пре са
ђи ва ња у те ло дру гог ли ца ра ди ле
че ња.

Пре узи ма ња ор га на мо ра да се 
из вр ше сви по треб ни ме ди цин ски 
по ступ ци у скла ду са стан дард ним 
опе ра тив ним про це ду ра ма и во
ди чи ма до бре прак се ра ди утвр ђи
ва ња здрав стве ног ста ња да ва о ца 
ор га на, као и ра ди сма ње ња фи зич
ких и пси хич ких ри зи ка по ње го во 
здра вље и спре ча ва ња пре но ше ња 
за ра зних и дру гих бо ле сти. Узи ма
ње ор га на, тки ва и ће ли ја од жи
вих са на ме ром њи хо вог пре са ђи
ва ња па ци јен ту мо гу ће је са мо уз 
са гла сност да ва о ца ор га на, тки ва и 
ће ли ја у пи са ном об ли ку, ко ји мо
ра би ти упо знат са свим мо гу ћим 
по сле ди ца ма. Узи ма ње ор га на ма
ло лет ним ли ци ма, ду шев но за о
ста лим или ли ци ма са сма ње ном 
ура чун љи во шћу, као и ли ци ма ко
ја су у би ло ка квом под ре ђе ном по
ло жа ју у од но су на из вр ши о це, ни
је до пу ште но.

Све ве ћем бро ју слу ча је ва не у спе
ха и не а де кват ног снаб де ва ња ор га
ни ма, по себ но са ле ше ва, је ство рио 

ши ро ку пра зни ну из ме ђу по ну де и 
по тра жње ор га на, што је ре зул ти ра
ло ве о ма ду гим вре ме ном че ка ња 
на ор ган, као и све ве ћи број смрт
них слу ча је ва док се че ка. Ови до
га ђа ји су по кре ну ли мно ге етич ке, 
мо рал не ди ле ме и дру штве на пи та
ња у ве зи по ну де, на чин рас по де ле 
ор га на, ко ри шће ње жи вих до на то
ра као до бро во ља ца. 

Основ ни прин цип ме ди цин ске 
ети ке је прин цип сло бод ног и ин
фор ми са ног при стан ка. Да би пра
вил но ин фор ми са ни по тен ци јал ни 
жи ви до на тор до нео од лу ку, нео п
ход но је да се ин фор ми ше о ри зи ци
ма за ње га/њу , ве ро ват но ћа успе ха/
не у спе ха тран сплан та ци је и свим 
дру гим ал тер на ти ва ма.

ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ 
АЛО КА ЦИ ЈЕ ОР ГА НА
Уло га ко ор ди на ци је тран сплан та

ци је је од кључ ног зна ча ја за до ни
ра ње ор га на. Ко ор ди на то ри пред
ста вља ју кључ ну тач ку кон так та 
из ме ђу ожа ло шће не по ро ди це и 
тран сплан та ци о ног ти ма и обич
но пред у зи ма ју ком плек сне ло ги
стич ке аран жма не да би до до на
ци је до шло. Њи хо ва уло га тре ба да 
бу де при зна та и по др жа на.

Ка да су у пи та њу при ма о ци ор
га на или тки ва тре ба ло би по што
ва ти про то ко ле о сло бод ном и ин
фор ми са ном до но ше њу од лу ка. 
Сва ка ко, ово ће укљу чи ти пру жа
ње ин фор ма ци ја о: ри зи ци ма по
ступ ка, ве ро ват но ћи крат ко роч ног, 
сред њо роч ног и ду го роч ног пре жи
вља ва ња, мор би ди те та и ква ли те та 
жи во та, ал тер на ти ви тран сплан та
ци је, као и ка ко су ор га ни и тки ва 
на ба вље ни.

Ор га ни или тки ва за ко је се сум
ња да су до би је ни пу тем не за ко ни
тих сред ста ва не сме ју би ти при хва
ће ни за тран сплан та ци ју. Ор га ни и 
тки ва не сме ју би ти пред мет про да
је. У об ра чу ну тр о шко ва тран сплан
та ци је тре ба се огра ни чи ти са мо на 
оне ко ји су ди рект но по ве за ни са 
пре у зи ма њем, скла ди ште њем, ало
ка ци јом и тран сплан та ци јом.

У слу ча ју за ка сне ле ди јаг но зе ин
фек ци је, бо ле сти или ма лиг ни те та 
у до на то ра, тре ба да по сто ји сна
жна прет по став ка да ће при ма лац 
би ти ин фор ми сан о евен ту ал ној 
опа сно сти ко јој су мо гу ће из ло же
ни. По је ди нач не од лу ке о обе ло да
њи ва њу тре ба да узму у об зир по
себ не окол но сти, укљу чу ју ћи ни во 
и озбиљ ност ри зи ка. У ве ћи ни слу
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ча је ва от кри ва ње ће би ти при ме ре
но и спро ве де но па жљи во и са ем
па ти јом.

Ме ђу на род на фон да ци ја „Еу ро
тран сплант“ је не про фит на ор га
ни за ци ја ко ја под сти че и ко ор ди
ни ра тран сплан та ци јом ор га на у 
др жа ва ма ко је су ње не чла ни це – 
Ау стри ји, Бел ги ји, Хр ват ској, Не
мач кој, Лук сем бур гу, Хо лан ди ји, 
Сло ве ни ји и Шпа ни ји.

На че ло до ступ но сти и за бра не 
дис кри ми на ци је оства ру је се на 
на чин ко јим се обез бе ђу ју јед на
ке мо гућ но сти за тран сплан та ци ју 
свим при ма о ци ма ор га на код ко јих 
је то ме ди цин ски оправ да но без об
зи ра на пол, ве ро и спо вест, на ци о
нал ну при пад ност, го ди не жи во та, 
ма те ри јал но ста ње, со ци јал ни ста
тус, по ли тич ко или дру го убе ђе ње 
и ис кљу чи во уз по што ва ње етич
ких прин ци па, као и ме ди цин ских 
кри те ри ју ма за узи ма ње и до ни ра
ње ор га на.

Пи сме ни при ста нак 
пу но лет ног при ма о ца

Пре са ђи ва ње ор га на оба вља се 
са мо ако је пу но лет ни по слов но 
спо соб ни при ма лац. 

Здрав стве ни рад ник ко ји уче ству
је у по ступ ку пре са ђи ва ња ор га на 
ду жан је да при ма о цу ор га на ра ди 
до но ше ња од лу ке о да ва њу при
стан ка из ста ва 1. овог чла на пру
жи пот пу не ин фор ма ци је о свр си 
и при ро ди пре са ђи ва ња ор га на, по
ступ ку тран сплан та ци је, ве ро ват но
ћи успе ха, уо би ча је ним по сле ди ца
ма пре са ђи ва ња, као и о мо гу ћим 
ри зи ци ма, од но сно за бе ле же ним 
озбиљ ним не же ље ним ре ак ци ја
ма и озбиљ ним не же ље ним по ја
ва ма, као и о мо гу ћим ал тер на ти
ва ма тран сплан та ци је.

По тен ци јал ни при ма о ци (од но
сно они ко ји ће има ти ко ри сти од 
пре са ђи ва ња) су ре ги стро ва ни пре
ма ре до сле ду до ла ска (ко пр ви до ђе, 
пр ви до би је ор ган) или слу чај ним 
ме то да ма се лек ци је (нпр. лу три
је) где по сто ји јед на ка шан са, под 
усло вом да су фер, по тре ба и ко рист 
су при бли жно исти код по тен ци јал
них при ма ла ца.

Етич ки од бор осно ван у здрав
стве ној уста но ви ко ја оба вља по
сло ве тран сплан та ци је, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је здрав стве
на за шти та, у по ступ ку тран сплан
та ци је ор га на оба вља сле де ће по
сло ве:

1) да је са гла сност за узи ма ње ор
га на од жи вог да ва о ца ор га на;

2) да је ми шље ње о етич ким и дру
гим пи та њи ма у по ступ ку тран
сплан та ци је;

3) оба вља и дру ге по сло ве на 
пред лог ко ор ди на то ра и на осно ву 
зах те ва етич ког од бо ра над ле жног 
за би о ме ди ци ну.

Са гла сност из ста ва 1. тач ка 1) овог 
чла на, Етич ки од бор да је на кон уви
да у ме ди цин ску до ку мен та ци ју, та
ко што сви чла но ви Етич ког од бо ра 
ста вља ју свој пот пис ис под пот пи са 
да ва о ца на из ја ви о при стан ку жи
вог да ва о ца.

ПРАВ НО ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ 
ТР ГО ВИ НЕ ОР ГА НИ МА
За бра ње на је тр го ви на ор га ни ма. 

Здрав стве ни рад ник ко ји уче ству је 
у по ступ ку тран сплан та ци је, уко ли
ко по сум ња да је ор ган ко ји се тран
сплан ти ра пред мет ко мер ци јал не 
тр го ви не, ду жан је да од би је уче
шће у по ступ ку тран сплан та ци је и 
да без од ла га ња, усме но и пи сме но 
оба ве сти над ле жне др жав не ор га не 
и Упра ву за би о ме ди ци ну.

Под тр го ви ном ор га ни ма не сма
тра се да ва ње на кна де из чла на 25. 
За ко на тран сплан та ци ји ор га на, 
као ни пла ћа ње тр о шко ва узи ма ња, 
од но сно до ни ра ња ор га на са жи вог 
или умр лог ли ца због пре са ђи ва ња 
у те ло дру гог ли ца ра ди ле че ња ко ја 
укљу чу је при пре му, об ра ду, очу ва
ње и ди стри бу ци ју, у скла ду са овим 
за ко ном.

Кри вич ни за ко ник Ср би је та ко ђе 
про пи су је у гру пи кри вич них де ла 
про тив чо веч но сти и дру гих до ба
ра за шти ће них ме ђу на род ним пра
вом санк ци о ни ше де ло под на зи
вом  тр го ви на љу ди ма. 

„Ко си лом или прет њом, до во ђе
њем у за блу ду или одр жа ва њем у 
за блу ди, зло у по тре бом овла ше ња, 
по ве ре ња, од но са за ви сно сти, те
шких при ли ка дру гог, за др жа ва
њем лич них ис пра ва или да ва њем 
или при ма њем нов ца или дру ге ко
ри сти, вр бу је, пре во зи, пре ба цу је, 
пре да је, про да је, ку пу је, по сре ду је 
у про да ји, са кри ва или др жи дру го 
ли це, а у ци љу ... од у зи ма ња ор га на 
или де ла те ла ... ка зни ће се за тво
ром од две до де сет го ди на“.

Ло ренс Ко ен, ан тро по лог из Бер
кли ја, ис пи вао је па ци јен те у Ин ди
ји и Бо па лу и утвр дио да је ве ћи на 
до на то ра би ле же не ко је су ду бо ко 
у ду го ви ма, а нај ве ћи део тог нов

ца ра си па ју њи хо ви му же ви на коц
ка ње и ду го ве. На рав но, обе ћа ња о 
бо љој бу дућ но сти ни ка да ни су ре
а ли зо ва на.

У свом ис тра жи ва њу, Ко ен је про
на шао тр го вач ки пут од ор га на про
да ва ца  обич но си ро ма шне се о ске 
же не  до бол ни ца и при ма о ца, че
сто бо га тих љу ди из Шри Лан ке и 
Бан гла де шу или из За ли ва. Тр го ви
на ор га ни ма мо же да се оба вља пу
тем ин тер не та.

Не ка кон крет на етич ка пи та ња:

• Дон и Дан су иден тич ни бли
зан ци. На кон што Дону отказују бу
бре зи, Ден тра жи од свог бра та да 
по кло ни је дан од сво јих здра вих бу
бре га.

• Да ли је етич ки да осо ба са два 
ока до ни ра око сле пој осо би?

• Бе ба Ви ла је ро ђен са те шком ср
ча ном ма ном и угра ђе но јој је ср це 
ба бу на по сле че га је умр ла  етич
ност? 

• Два чо ве ка че ка ју на исту услу
гу тран спла та ци је ро жња че због хе
миј ских опе ко ти на на очи ма. Је дан 
је ал ко хо ли чар и осо ба са дру гим 
озбиљ ним здрав стве ним пр о бле
ми ма, дру ги је ис так ну ти адво кат 
са же ном и тро је де це.

• Ани са је има ла 17 го ди на ка да 
је от кри ве но да има ле у ке ми ју. Ње
на при мар на на да за оп ста нак по
чи ва на тран сплан та ци ји ко шта не 
ср жи, али не ма шан се за до на то ра 
истих ге нет ских осо би на. Ње ни ро
ди те љи од лу чу ју да има ју још јед но 
де те, у на ди да ће де те да обез бе ди 
тки во (25 од сто шан се). 

• На кон што је Бен, 10го ди шњи 
де чак, про гла шен мр твим у бол ни
ци Ал бер та, др Ми чел пи та ро ди
те ље да ли су раз ма тра ли до на ци
ју ор га на. Они да ју са гла сност, јер 
они ми сле да је то до бар на чин да се 
но се са сво јим бо лом и ми сле да би 
Бен то же лео. Као ре зул тат то га још 
не ко ли ко де це жи ви нор ма лан жи
вот: Кир стен из Ед мон то на до би ла 
Бе но ва ср це, Сту арт и Еј ми у Кал га
ри ју до би ли су по је дан од Бе но вих 
бу бре га, Џо ни у Пит сбур гу до био је 
Бе но ву је тру, а Сти вен је до био Бе
но ву ро жња чу. 

*Ау тор је у ра ду ко ри стио као из во ре сле
де ће за ко не и де кла ра ци је: За кон о тран
сплан та ци ји ор га на, Де кла ра ци ју Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је о тран сплан та ци
ји ор га на и тки ва, Ко декс про фе си о нал не 
ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.
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С
рп ска ме ди цин ска ди ја спо
ра пред ста вља зна ча јан по
тен ци јал (и) ка да је реч о 
струч ном уса вр ша ва њу мла

дих ле ка ра из на ше зе мље, али је 
по треб но учвр сти ти те ве зе и по
ди ћи их са по је ди нач ног, на ви ши, 
ин сти ту ци о нал ни ни во. Та ко се, у 
нај кра ћем, мо же са же ти по ру ка 
ко ју су упу ти ли уче сни ци окру глог 
сто ла одр жа ног 3. ок то бра, у окви ру 
че твр те Кон фе рен ци је Да ни срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре, у бе о град
ском До му син ди ка та. Те ма окру

глог сто ла „Уло га, ме сто и зна чај 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре у раз
ли чи тим ви до ви ма струч ног уса вр
ша ва ња ле ка ра из Ср би је“ иза зва
ла је ве ли ко ин те ре со ва ње, а, пре ма 
ре чи ма ди рек тор ке ЛКС, прим. др 
Та тја не Ра до са вље вић, пр ви пут су 
се на јед ном ме сту оку пи ли пред
став ни ци ми ни стар ста ва, фа кул те
та, Фон да за здрав стве но оси гу ра ње, 
Ин сти ту та Ба тут, Ко мо ре, удру же
ња на ших ле ка ра из ино стран ства.

– Иде ја о по ве зва њу ле ка ра из Ср
би је са ле ка ри ма из срп ске ме ди

цин ске ди ја спо ре ро ди ла се у Ле
кар ској ко мо ри убр зо по што смо 
по че ли да пра ви мо Име ник ле ка
ра, јер су се ја вља ле ко ле ге из ди
ја спо ре са же љом и иде јом да са
ра ђу ју са ле ка ри ма у Ср би ји. На ши 
дра ги го сти су, да нас и су тра, уче
сни ци се ри је струч них са ста на ка, 
сим по зи ју ма, где ће се го во ри ти о 
нај но ви јим са зна њи ма мeдицинске 
стру ке и ети ке. Са да је до шло на ред 
да по ку ша мо да на ђе мо си стем ско 
ре ше ње за не што што док тор ка Ми
ма Ан дре је вић Кри са сво јим са рад
ни ци ма ра ди већ го ди на ма – а то 
је да омо гу ћа ва, тра жи на чи не и 
успе ва да их на ђе, да за ин те ре со
ва не мла де ко ле ге бу ду на уса вр
ша ва њу у Не мач кој, нај че шће, и не
ким дру гим зе мља ма, у вр хун ским 
бол ни ца ма и по на ма при ме ре ним 
усло ви ма. Ми смо, као ЛКС, ини ци
ра ли овај окру гли сто јер је по треб
но на пра ви ти те „мо сто ве“. Срп ска 
ме ди цин ска ди ја спо ра ве о ма је 
рас по ло же на да са ра ђу је са ле ка
ри ма у Ср би ји – ис та кла је прим. 
др Та тја на Ра до са вље вић, ди рек тор
ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, отва ра
ју ћи скуп. 

Она је на ве ла при мер ма ке дон ске 
Ко мо ре и ма ке дон ског здрав стве ног 
еста бли шмен та ко ји су са Аме ри ком 
на пра ви ли про је кат на осно ву ко га 
ле ка ри из Ма ке до ни је, о тро шку др
жа ве, од ла зе у Аме ри ку и вра ћа ју се 
са оба ве зом да се дам до 10 сво јих ко
ле га еду ку ју из обла сти у ко ји ма су 

ОКРУ ГЛИ СТО О УЛО ЗИ ДИ ЈА СПО РЕ 
У УСА ВР ША ВА ЊУ ЛЕ КА РА ИЗ СР БИ ЈЕ

КА КО УЧВР СТИ ТИ 
ВЕЗЕ НА ШИХ ЛЕ КА РА 
„ОВ ДЕ“ И „ТА МО“
// ДР РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ: СА ДА ИМА МО МО ГУЋ НОСТ ДА ПО ЈЕ ДИ НАЧ НЕ 
АК ТИВ НО СТИ ПО СТА НУ ДЕО СИ СТЕ МА // ПРОФ. ДР ЈО ВА НО ВИЋ: 
СА РАД ЊА У НА У ЦИ И ОБРА ЗО ВА ЊУ //

Проф. др Бо јан Би о чи на, др Ду шко Мла ђе но вић и др Иван Илић
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се уса вр ша ва ли. У дру гом ак ту, док
то ри из Аме ри ке до ла зи ће у Ма ке
до ни ју и еду ко ва ти ле ка ре.

– Има мо моћ ну ди ја спо ру и ми
сли мо да има мо мо гућ ност да све 
те по је ди нач не ак тив но сти бу ду 
део си сте ма – оце ни ла је ди рек
тор ка Ко мо ре и сти чу ћи да су ме ђу 
уче сни ци ма окру глог сто ла љу ди 
нај од го вор ни ји да го во ре о по сле
ди плом ском уса вр ша ва њу ле ка ра. 
Др Ра до са вље вић је из ра зи ла оче
ки ва ње да ће се, с об зи ром на при
су ство пред став ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та, Фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње и Ми ни стар ства про
све те, на ћи на чи на да се све „уве
же у си стем“, да ће Ко мо ра да ти 
сво је ре сур се, а да пред лог тре ба 
раз мо три ти са фор мал ноправ не 
стра не.

Мост са рад ње

Про фе сор Ме ди цин ског фа кул те
та у Бе о гра ду, То ми слав Јо ва но вић, 
од не дав но ми ни стар про све те, на
у ке и тех но ло шког раз во ја, сло жио 
се да је од лич на иде ја о по ве зи ва њу 
љу ди ко ји су по те кли из на ших шко
ла, а сте кли ре пу та ци ју и спе ци ја
ли стич ко обра зо ва ње у раз ви је ном 
све ту. Они мо гу и тре ба да бу ду из
ван ре дан мост са рад ње из ме ђу ле
ка ра ов де и њи хо вих ин сти ту ци ја 
у ко ји ма се ба ве би ло прак тич ним, 
би ло на уч но и стра жи вач ким ра дом. 
– Ми слим да сам већ убе дио зна
ча јан део по ли тич ке јав но сти, бар 
из свог окру же ња, да обра зо ва ње и 
на у ка ни су по тро шња, већ да пред
ста вља ју ин ве сти ци ју у бу дућ ност. 
Уве рен сам да ћу ис тра ја ти у то ме 
– ре као је ми ни стар.

Пре ма ње го вим ре чи ма, за да
так уче сни ка ску па је сте да за јед
нич ки обез бе де ту бу дућ ност. То 
је, ка ко је ре као, мо гу ће на два на
чи на. Пр ви на чин је да ко ле ге ко
је су при сут не, кроз сво је ак тив но
сти, из ла га ња и че шћи бо ра вак у 
Ср би ји, пре не су на шим ле ка ри ма 
сво ја ис ку ства у ор га ни за ци ји ра
да у свим сег мен ти ма. Дру ги сег
мент је на уч ноис тра жи вач ки рад 
– у окви ру ко га мо же мо да раз ме
ни мо, да нам пре не су сво ја ис ку
ства, ка ко би смо мо гли да ор га ни
зу је мо пра вил но, или пра вил ни је 
не го до са да, на уч ноис тра жи вач ку 
де лат ност у окви ру ме ди ци не. То је 
на ро чи то ва жно за то што у на ред
них го ди ну да на по чи ње но ви ци
клус на уч ноис тра жи вач ког ра да, 

кон курс за про јек те ко је фи нан си
ра Ми ни стар ство за на у ку. 

Са рад ња са ко ле га ма ко ји жи ве и 
ра де ван на ше зе мље мо же да до
при не се бо љем и ефи ка сни јем ор
га ни зо ва њу на ше на уч ноис тра
жи вач ке де лат но сти, ка ко кроз 
пре но ше ње ис ку ства о ре а ли за ци
ји те де лат но сти у дру гим др жа ва
ма, та ко и кроз за јед нич ке про јек
те. – То је зна чај но да би смо на шим 
мла дим љу ди ма омо гу ћи ли да ви
де ор га ни за ци ју и тех но ло ги ју ко
ју, на жа лост, ми још не ма мо, а да 
њи хо ви ле ка ри до ђу ов де да ви де 
на шу ин вен тив ност, али и, за што 
не ре ћи, ону па то ло ги ју са ко јом се 
они не су сре ћу – на по ме нуо је ми
ни стар Јо ва но вић. 

По себ но је, пре ма ње го вим ре
чи ма, зна чај на мо гућ ност са рад
ње у обра зо ва њу. – Ваш бо ра вак у 
дру гим зе мља ма нај бо ља је ре кла
ма за наш обра зов ни си стем. Др жа
ва за обра зо ва ње и на у ку из два ја 
све га 0,5 од сто бу џе та, али ефек ти 
у обра зо ва њу и на у ци да ле ко пре
ва зи ла зе та ула га ња. Би о ме ди цин
ске на у ке и фи зи ка нај за сту пље ни
је су на уч не ди сци пли не код нас, 
као и нај при зна ти је, рав но прав не 
са све том. Схва та ју ћи вас из ди ја
спо ре као део це ли не, ми слим да 
мо же мо мно го ви ше да учи ни мо 
за јед нич ки, ако се по ве же мо. Што 
се ти че Ми ни стар ства на чи јем сам 
че лу, спре ман да при хва тим сва ку 
ини ци ја ти ву за са рад њу у обра зо
ва њу и на у ци.

Ми ни стар је на по ме нуо да по
сто ји зах тев, од но сно по ну да, да 
се у окви ру срп ских уни вер зи те та, 
укљу чу ју ћи и ме ди цин ске фа кул
те те, упи ше не ко ли ко хи ља да стра
них сту де на та.

Јо ва но вић је ис та као да је Вла да 
да ла са гла сност за фи нан си ра ње 
600 но вих док то ра на та, пре ци зи ра
ју ћи да се 2014. за вр ша ва по сто је ћи 
ис тра жи вач ки ци клус и кре ће но ви. 
Он је из ра зио оче ки ва ње да ће срп
ски на уч ни ци ви ше кон ку ри са ти са 
про јек ти ма и мо ћи да по ву ку ви
ше гран то ва, од но сно бес по врат них 
сред ста ва из Европ ске уни је.

Дво смер на ули ца

Проф. др Не бој ша Ла лић, де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра
ду, по здра вио је иде ју о ор га ни зо
ва њу окру глог сто ла и за ло жио се 
да убу ду ће бу де ви ше раз ме не ми
шље ња на ову те му. – Дра го ми је 
што је Вла да до не ла та кву од лу ку о 
фи нан си ра њу док то ра на та. Рад на 
ква ли те ту ка дра ап со лут но је био 
пре пу штен по је дин ци ма, од но сно 
њи хо вом сна ла же њу. Не ћу да ка
жем да др жа ва ни је по ма га ла, али 
то га ин сти ту ци о нал но ни је би ло. 
Због то га, јед но став но, ми ни смо 
би ли на из во ру фон до ва, ни ти на 
из во ру ус по ста вља ња ко му ни ка ци
је са цен три ма у ино стран ству. Би
ли смо ре ла тив но на пе ри фе ри ји и 
ту је вр ло че сто не ка ка ри ка из о
ста ја ла. С дру ге стра не, на ши љу ди 
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Проф. др Миљ ко Ри стић, др Дра ган Илић, др Ми ма Ан дре је вић Кри 
и проф. др Па вле Стан ко вић
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ов де ни су се де ли скр ште них ру ку, 
они су чи ни ли гр че вит на пор. Са
да је вре ме је да пре ђе мо на ор га
ни зо ва ни си стем – ука зао је проф. 
Ла лић и до дао да ве ли ку уло гу ди
ја спо ре ви ди у под сти ца ју по ве зи
ва ња ле ка ра одав де са цен три ма у 
ино стран ству и пре тва ра ње са рад
ње у „дво смер ну ули цу“. – То би био 
ве ли ки по тез за све нас. Обич но се 
са рад ња са ино стран ством гле да 
кроз тре нут но уса вр ша ва ње и ви
ше ни кад, али и као на опа сност да 
не ко оде одав де, та мо се за по сли и 
да га трај но из гу би мо.

Ла лић је ука зао да Ме ди цин ски 
фа кул тет у Бе о гра ду има ду го роч
ну са рад њу са Епен дорф бол ни
цом и Уни вер зи те том у Хам бур гу. 
На ини ци ја ти ву Аме рич косрп ске 
при вред не ко мо ре, сту ден ти 4. и 5. 
го ди не од ла зе на два ме се ца у Хју
стон на лет њу прак су. Кон курс се 
спро во ди пре ма нај о бу хват ни јим 

мо гу ћим кри те ри ју ми ма. Сли чан 
„ре цепт“ за са рад њу Фа кул тет по ку
ша ва да про ши ри са не ко ли ко срп
ских ор га ни за ци ја у САД.

На Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду по сто ји Цен тар за ме ђу
на род ну са рад њу. Има мо уго во
ре са 30 уни вер зи те та у Евро пи и 
ван Евро пе, пре ко ко јих иде раз ме
на сту де на та. Мој пред лог је да са
ку пи те мо гућ но сти ко је по сто је и 
не ка оне бу ду са чу ва не у Ко мо ри. 
С дру ге стра не, по сто ји За јед ни ца 
ме ди цин ских фа кул те та (тре нут но 

је пред сед ник проф. Ла лић). Проф. 
Ла лић се за ло жио за по ве зи ва ње и 
ко ор ди на ци ју свих „игра ча“ – уче
сни ка окру глог сто ла, ка ко би по
моћ сти гла у пра ве ру ке.

Има ли вишкa ле ка ра

Проф. др Миљ ко Ри стић, ди рек тор 
Кли нич ког цен тра Ср би је, сло жио 
се да би тре ба ло да по сто ји од го ва
ра ју ћи про грам око Ми ни стар ства 
про све те, у Вла ди Ср би је, али твр
ди да лич на по знан ства мо гу мно
го да по мог ну у ве зи са уса вр ша ва
њем на ших ле ка ра у ино стран ству. 
Та ко су, ка ко је ис та као, за хва љу ју
ћи по знан ству са проф. Би о чи ном, 
ди рек то ром кар ди о хи рур ги је у за
гре бач кој бол ни ци „Ре бро“, бр же и 
лак ше на пра вље ни до го во ри и спо
ра зу ми.– Пот пи са ће мо зва нич ни 
уго вор о са рад њи са бол ни цом „Ре
бро“ у За гре бу, где ће мо има ти, да 

ка жем нео гра ни че не, мо гућ но сти 
еду ка ци је у по гле ду тран сплан та
ци о ног про гра ма у Ср би ји ко ји ће 
укљу чи ти ве ли ки број ле ка ра. Сви 
има мо кон так те у гра на ма ме ди
ци не ко јим се ба ви мо и ми слим да 
је то био пут пре чи цом до сти пен
ди ја или бо рав ка на стра ним кли
ни ка ма, лак ше је обез бе ди ти сме
штај и тро шко ви су ма њи не го ка да 
сте пре пу ште ни са ми се би. Са сво је 
стра не, мо гу да обез бе дим сти пен
ди је и у Бри се лу, у За гре бу, као и 
на Ме јо кли ни ци. Сва ки по је ди нац 

тре ба да пру жи мак си мум у том по
гле ду ре као је проф. Ри стић.

Др Дра ган Илић, ди рек тор Ин сти
ту та за јав но здра вље „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут“, пре до чио је уче
сни ци ма окру глог сто ла гло бал ну 
сли ку о ве ли чи ни здрав стве ног си
сте ма Ср би је. – У здрав ству Ср би је 
стал но је за по сле но ви ше од 113.000 
љу ди, а још 15.000 ра ди „на од ре ђе
но“. Око 75 од сто чи не здрав стве ни 
рад ни ци. Реч је о огром ном си сте
му, а ка да те по дат ке укр сти мо са 
стан дар ди ма, има мо за до во ља ва ју
ћу по кри ве ност здрав стве ним рад
ни ци ма и ле ка ри ма у по ре ђе њу са 
зе мља ма Евро пе. Ср би ја има 309 ле
ка ра на 100.000 ста нов ни ка, а ма њи 
број има ју зе мље у на шем окру же
њу – Ма ђар ска, Хр ват ска, Ру му ни
ја. Грч ка је на пр вом ме сту у Евро пи 
са 614 ле ка ра на 100.000 ста нов ни ка, 
док је европ ски про сек 346. При ча 
да има мо пре ви ше ле ка ра – не сто
ји. Што се ти че ди стри бу ци је ка дра, 
она мо же пред ста вља ти про блем, 
као и струк ту ра уну тар са мог ле
кар ског ка дра у ве зи са спе ци ја ли
за ци ја ма и пла ни ра њем у скла ду 
са по тре ба ма.

Про фи ли са ње ка дра и пла ни ра ње 
је са да ве ли ки не до ста так у здрав
ству Ср би је. Ка дров ски пла но ви пра
ве се по гла ви ста нов ни ка. Али, тре
ба ло би да се узму у об зир по тре бе 
здрав стве ног ста ња ста нов ни штва.– 
За здрав ство се из два ја не до вољ но. 
Да би смо мо гли да обез бе ди мо ви
ше ква ли те ног ка дра и из два ја ња 
тре ба да бу ду ве ћа, а у овом тре нут
ку кључ но пи та ње је пра вље ње ка
дров ских про јек ци ја за на ред ни пе
ри од – ре као је др Илић.

Др Зо ран Вла хо вић из Ре пу блич
ког фон да здрав стве ног оси гу ра ња:
Чу ли смо не ко ли ко за ни мљи вих 
ства ри, а то је дис курс обра зо ва ња 
ме ди цин ског ка дра ка не че му што 
је про из вод ња, а не по тро шња. Мо
рам да ка жем да је то за ме не охра
бру ју ћа по зи ци ја, јер је то не што ве
о ма ва жно у од но су на пер цеп ци ју 
здрав ства и здрав стве ног си сте ма. 
Због то га што ка да рас по ла же мо 
са 260 евра по гла ви ста нов ни ка за 
ор га ни за ци ју здрав стве не за шти
те, ве о ма је ва жно ка ко се тре ти ра 
здра вље, а ка ко бо лест. Ва жно је да 
де фи ни ше мо здрав ље као со ци јал
ну и еко ном ску ка те го ри ју, јер оно 
увек ко шта, а нај ви ше ко шта ка да 
се на ру ши. 

У Ср би ји да нас има мо 2.000 не за
по сле них ле ка ра и 1.000 сто ма то ло

Прим. др Та тја на Ра до са вље вић Проф. др То ми слав Јо ва но вић
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га и фар ма це у та. То је про блем зе
мље. У на сто ја њу Фон да да на пра ви 
ре форм ске по те зе у фи нан си ра њу 
при мар не и бол нич ке за шти те, др 
Вла хо вић је оце нио као дра го це на 
сва ис ку ства и зна ња ко ја има ју на
ши ле ка ри у дру гим зе мља ма ве зи 
са ка пи та ци јом и ДРГ.

Бли жа са рад ња

Др Ми ма Ан дре је вић Кри, сто ма
то лог из Бад Зал цу фле на, Не мач ка, 
пред сед ни ца Дру штва срп ских ле
ка ра и сто ма то ло га, под се ти ла је да 
је то Дру штво осно ва но пре 10 го ди
на, а ју би леј је ове го ди не обе ле жен 
у Хам бур гу. – Циљ Дру штва је спа ја
ње на ших ме ди цин ских уни вер зи
те та и уни вер зи те та у ино стран ству, 
пр вен стве но у Не мач кој где жи ви
мо. До са да смо сти пен ди ра ли око 
25 мла дих ко ле га из ра зних кра је ва 
на ше зе мље и раз ли чи тих обла сти 

ме ди ци не. Дра го ми је кад мо гу да 
по здра вим на ше мла де ко ле ге ко
ји до ла зе на јед но ме сеч ну сти пен
ди ју ко ју ми обез бе ђу је мо и срећ
на сам кад се вра те на зад и пре не су 
сво ја зна ња и ис ку ства ко ја су сте
кли у Не мач кој – ре кла је др Ан дре
је вић Кри.

Дру штво је, ка ко је на гла си ла, пр
во стру ков но дру штво ко је је при
зна то у Не мач кој, ка ко од Ле кар ске 
ко мо ре Не мач ке, не мач ке вла де и 
дру гих ин сти ту ци ја, као и да има 
сву да „отво ре на вра та“. Она се за ло

жи ла за бо љу ко му ни ка ци ју и са
рад њу, кроз уго вор или не ку дру гу 
зна нич ну фор му, са кли ни ка ма или 
Ле кар ском ко мо ром  јер је при ли
ком по се те КБЦ Бе жа ниј ска ко са са
зна ла да има ле ка ра ко ји би же ле ли 
да до ђу на јед но ме сеч но уса вр ша
ва ње у Не мач ку, али не зна ју ка ко. 
Она сма тра да при Ко мо ри тре ба да 
по сто ји сек ци ја или осо ба ко ја би 
се ба ви ла ис кљу чи во еду ка ци јом, 
рас по ла га ла еви ден ци јом за ин те
ре со ва них ко ле га у Ср би ји и кон так
ти ра ла са Дру штвом.– На дам се да 
ће мо ус по ста ви ти бли жу са рад њу. 
Ко ли ко сам упо зна та то ком бо рав ка 
ов де, си ту а ци ја у здрав ству је ло ша 
и сви ме пи та ју ка ко би мо гли да се 
за по сле у Не мач кој. На то пи та ње не 
мо гу да од го во рим, јер је ми слим да 
ле ка ри тре ба да до ђу на еду ка ци ју, а 
он да да се вра те у на шу зе мљу. 

Проф. др Јорг Фран ке, ди рек тор 
тра у ма хи рур ги је у Ел бе кли ни ци у 

Шта да ма (Не мач ка), ука зао је да по
сто је две мо гућ но сти за еду ка ци ју 
–да на ши ле ка ри од ла зе у Не мач ку, 
али и да ле ка ри из Не мач ке до ла
зе ов де да уче срп ске ме ди ци на ре. 
Он сма тра да је нај бр жи пут – лич
ни кон такт, али и да по сле крат ких 
бо ра ва ка на еду ка ци ји у Не мач кој, 
ле ка ри до не су зна ње у Ср би ју.

Раз ме на сту де на та

Др Ду шан Три фу но вић, из исте 
уста но ве, ре као је да у Шта да ма на 

еду ка ци ји има 15 ме ди цин ских се
ста ра из Ср би је, од ко јих ће не ке 
оста ти да ра де у Не мач кој, а че ти
ри ле ка ра из Ни ша и је дан из Бе
о гра да, од лу чи ли су да та мо поч
ну еду ка ци ју. Тру фу но вић сма тра 
да је за на ше ле ка ре „ла ган про цес 
да се уђе у рад ни од нос“ у бол ни
ца ма у Не мач кој, а услов је да го
во ре не мач ки је зик. Уче ње не мач
ког је зи ка по жељ но је и код ле ка ра 
ко ји же ле на еду ка ци ју у не мач
ке бол ни це.– За нас је ин те ре сант
но да зна мо ко ли ко има ко ле га за 
мо гу ћу спе ци ја ли стич ку еду ка ци
ју на не мач ком, пре ко на ше ор га
ни за ци је у ко јој је пред сед ник мој 
шеф, проф. Фран ке. Тре ба да сту пи
мо у ак ци ју, фор мал но на ђе мо не
ки про то кол да мо же већ сва ки сту
дент да раз ми шља ка ко да до ђе до 
уни вер зи те та Хам бур га, Ге тин ге на, 
Франк фур та, у не ку раз ме ну, у ко
јој би мо жда и сту ден ти из Не мач

ке до шли у на шу зе мљу на еду ка ци
ју, ви де ли ча ри Бе о гра да, Ни ша или 
Кра гу јев ца и он да да, по по врат ку, 
ка жу да Ср би ја ни је она ква ка ко су 
им при ча ли. 

Др Дра га на Ми лу ти но вић, пред
сед ни ца УО ЛКС, сло жи ла се да ЛКС, 
као еснаф ско удру же ње, бу де ме сто 
где би мо гло да се сли ва ју ин фор
ма ци је, спо на из ме ђу ди ја спо ре, 
ко ја тре ба да ка же шта нам ну ди, 
с јед не стра не, и срп ских ле ка ра с 
дру ге, шта нам тре ба, шта ми тра
жи мо. Она се за ло жи ла да се ус по

Проф. др Ма ри на Де ља нин ИлићПроф. др Не бој ша Ла лић Др Дра га на Ми лу ти но вић
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ста ви дво смер на ко му ни ка ци ја. Ве
ћем бро ју ле ка ра би ће до ступ но не 
са мо да иду та мо, не го и да ко ле ге 
до ђу ова мо и да одр жа ва ју еду ка
ци је у на шим бол ни ца ма и кли ни
ка ма. Не би тре ба ло да се све за вр
ши на КЦС, већ би тре ба ло да бу ду 
укљу че ни и ма њи гра до ви. Ка ко се 
о овој те ми го во ри пар го ди на, вре
ме је да се по ку ша да се та при ча 
ин сти ту ци о на ли зу је. 

Др Пре драг То јић, је дан од пр вих 
ко ји је по кре нуо са рад њу ди ја спо ре 
и Ко мо ре, под се тио је да је ова „при
ча“ по те кла из ЛКС, али да је зду
шно при хва ће на у Ми ни стар ству за 
ди ја спо ру, Фон ду прин це зе Ка та ри
не, Ми ни стар ству здра вља и СЛД. 
Он се за ло жио да тај раз го вор из ме
ђу ди ја спо ре и ле ка ра у Ср би ји бу де 
де ло твор ни ји, а не са мо про то ко ла
ран. Др То јић је ука зао да за кљу чак 
до нет на пр вој кон фе рен ци ји ди ја
спо ре – да се на пра ви Са вет срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре и ма ти це – 
ни је ре а ли зо ван. У окви ру ЛКС фор
ми ра на је ко ми си ја, али да ље се ни
је оти шло, а са да је тре ну так да се 
то про ме ни. 

По зи тив на ис ку ства

Је дан ле кар и две ме ди цин ске се
стре из Шап ца, ко ји су за хва љу ју
ћи кон так ти ма др То ји ћа, би ли на 
еду ка ци ји у Ха но ве ру, „оду жи ли“ су 
се до но се ћи но ви не по по врат ку из 
Не мач ке. У то ме је мно го по мо гла 
др Љи ља на Вер нер, про фе сор ане

сте зи о ло ги је и ре а ни ма то ло ги је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Ха но ве
ру. Он је скре нуо па жњу да су ле ка
ри у уну тра шњо сти рет ко у при ли ци 
да пре ко ин сти ту та из пре сто ни це 
оду на не ку еду ка ци ју у ино стран
ство, без об зи ра на ви сок про сек и 
зна ње је зи ка. Др То јић је под се тио 
да је, пре ма ба зи по да та ка ко ју је 
пра ви ло Ми ни стар ство ди ја спо ре, 
10.000 срп ских ле ка ра у ино стран
ству, а од тог бро ја нај ма ње 1.000 је 
ви со ко по зи ци о ни ра но, од на чел
ни ка оде ље ња, до ше фо ва кли ни ка 
и ака де ми ја у зе мља ма бо рав ка.– 
То слу жи на ма на част, али мо ра мо 
по ку ша ти да ме ња мо свест. Јер, џа
ба би ло на у ке и свет ских фон до ва, 
ако ми не про ме ни мо од нос пре ма 
ра ду, јед них пре ма дру ги ма и од
нос пре ма они ма ко ји су ван зе мље 
– упо зо рио је др То јић. 

Проф. др Бо јан Би о чи на, из Кли
ни ке за кар ди о хи рур ги ју КБЦ „РЕ
БРО“ у За гре бу, ко ји је на Да не ди
ја спо ре сти гао ра де ћи кли нич ки 
про је кат у са рад њи са КЦС, из ра
зио је сво ју им пре си о ни ра ност фор
ми ра њем срп ске ме ди цин ске ди
ја спо ре, јер та ко не што у Хр ват ској 
не по сто ји. Он је ре као да ће се по 
по врат ку у За греб пред ло жи ти да 
се кре не тим пу тем.– Ово је за и ста 
им пре си ван на чин си стем ског пре
но ше ња зна ња. У Хр ват ској се пу
но то га ра ди, али на ин ди ви ду ал
ној ба зи, род бин ској, при ја тељ ској 
– ре као је проф. Би о чи на. Го во ре ћи 
о до са да шњој са рад њи са Ср би јом, 

он је ука зао да, пре све га, де ли мо 
исту вр сту про бле ма, а, исто вре ме
но, не ма је зич ке ба ри је ре. 

Др Ду шко Мла ђе но вић из Звор
ни ка го во рио је о ис ку стви ма свог 
јед но ме сеч ног бо рав ка на хи рур ги
ји Уни вер зи тет ске кли ни ке у Ге тин
ге ну 2011, као и две не де ље ко је је 
ове го ди не про вео у са ли за ин тер
вент ну кар ди о ло ги ју.– Што се ти че 
по пу ла ци је мла дих док то ра, ово је 
„пун по го дак“. Мно го је за ин те ре
со ва них, али љу ди не зна ју где да 
апли ци ра ју, ка кви су усло ви, На
ша ис ку ства су ве о ма по зи тив на. 
На и шли смо на по зи ти ван при јем, 
има ли смо пла ћен пут и гар со ње ре 
уда ље не де се так ми ну та од кли ни
ку ма. Не мач ки је зик ни је на ро чи ти 
про блем у са ли за ка те те ри за ци ју 
или на ул тра зву ку, али ка да се иде 
у ви зи ту где љу ди има ју кон вер за
ци ју, рас пра вља ју о бо ле сти, не мо
же те да пра ти те. Је зич ка ба ри је ра 
је нај ја ча ба ри је ра са ко јом смо се 
су сре ли. Био сам у при ли ци да ви
дим не ке ме то де ко је још не ма мо 
код нас – ми трал не клип се ве, ЛА 
оклу де ре. Не са мо што се ти че ме
ди ци не, не го и ин фор ма тич ке по
ве за но сти. У ви зи ти ле ка ри има ју 
лап топ са ба зом по да та ка сва ког 
па ци јен та, ла бо ра то риј ским ана
ли за ма по да ту ми ма, пре гле де ул
тра зву ком гле да ју у ре ал ном вре ме
ну. То по ка зу је у ком прав цу би смо 
се ми мо гли кре та ти.

Ши ре ње ви ди ка

Др Иван Илић, деч ји не у ро лог из 
Пи ро та, по хва лио је из у зет ну ор га
ни зо ва ност Удру же ња срп ских ле
ка ра и сто ма то ло га у Не мач кој, до 
нај ма њих де та ља.– Увек смо мо гли 
да ра чу на мо на по моћ, има ли ко
ме да се обра ти мо. Ма ла су ге сти ја: 
на су прот њи хо вој до број, сто ји на
ша ло ша ор га ни за ци ја, за то што до
ла зи мо до то га да не ко же ли да нам 
по мог не, а ми не уме мо да се по
ве же мо на пра ви на чин, да де ле
ги ра мо оне ме ђу на ма ко ји су за
ин те ре со ва ни за уса вр ша ва ње у 
ино стран ству и ко ји би на нај бо љи 
на чин мо гли да ис ко ри сте бо ра вак 
у Не мач кој – ре као је др Илић. 

Он је пре нео сво је им пре си је у ве
зи са упо тре бом тех ни ке у свим гра
на ма ме ди ци не – „Нем ци су 50–100 
го ди на ис пред нас“, али и да се ни
је осе ћао ин фе ри ор ним у елит ном 
цен тру у Не мач кој и да је мно го на
у чио то ком бо рав ка.

Др Ду шан Три фу но вић Проф. др Јорг Фран ке
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Проф. др Па вле Стан ко вић, из Ге
тин ге на, го во рио о свом ви ше де це
ниј ском ис ку ству у Не мач кој, као 
и раз во ју срп ске ме ди цин ске ди ја
спо ре. – Те жи ште ра да нас, „ве те
ра на“, тре ба да бу де да ту дру гу ге
не ра ци ју ди ја спо ре оспо со би мо за 
кон так те са ма ти цом. Са да до ла
зи већ тре ћа ге не ра ци ја. То су ле
ка ри до шли по след њих го ди на и 
не ма опа сно сти од гу бит ка на ци
о нал ног иден ти те та. У Гла сни ку не
мач ке ле кар ске ко мо ре на во ди се 
да је сва ки де се ти ле кар у Не мач
кој стра нац. И ми смо у том кон
тин ген ту. Мо ја же ља је да се ве за са 
ди ја спо ром не пре ки не са на шом 
де цом ко ја ни су до вољ но еду ко ва
на за срп ски је зик и мо жда се због 
то га не усу ђу ју да се по ја ве ов де их 
стра ха да их не ће раз у ме ти. Ка да 
Ко мо ра са чи ни про грам Кон фе рен
ци је ме ди цин ске ди ја спо ре за на
ред ну го ди ну, тре ба да бу ду ани
ми ра ни ти мла ди љу ди да до ђу и 
раз ме не ми шље ња – ре као је проф. 
Стан ко вић.

Др Или ја Не на дић, оце нио је да 
срп ска ди ја спо ра у Не мач кој рас по
ла же ве ли ким по тен ци ја ли ма.– Ра
до сто ји мо на услу зи да пре не се мо 
на ша ис ку ства и ис ку ства ко ле га у 
ма ти ци. Ра ду је да мо же мо да ди
рект но уче ству је мо на кон фе рен ци
ји и, на не ки на чин, про фи ти ра мо 
од ис ку ства и зна ња ко ле га у ма
ти ци. Раз ме на је обо стра на, а сва
ко на не ки на чин про фи ти ра – на
по ме нуо је др Не на дић.

Др Ра да Пе тро вић, пе ди ја тар ен
до кри но лог из Чач ка, ђак бе о град
ског фа кул те та, из ра зи ла је за до
вољ ство што је сво јим ан га жо ва њем 
у ЛКС од осни ва ња, са ве ли ком ви
зи јом ди рек тор ке, про ши ри ла ви
ди ке и као чо век, и као ле кар. – Овај 
са ста нак, рад са ди ја спо ром, Ко мо
ра мо же да по др жи, јер има ин сти
ту ци је – Ко ми си ју за ме ђу на род ну 
са рад њу, Од бор за обра зо ва ње, ко ји 
мо гу да се укљу че и по мог ну у пост
ди плом ском уса вр ша ва њу ле ка ра – 
ре кла је др Пе тро вић.

Др Сла ви ца Чан ко вић из При шти
не, скре ну ла је па жњу уче сни ци ма 
ску па да око 700 ле ка ра са Ко со ва од 
ра та не ма усло ва за уса вр ша ва ње, 
ни ти да са ко ле га ма раз ме ни ми
шље ња.– Не са мо да оде те не где, 
тре ба не ко и да вам до ђе. Ми ра
ди мо по ба ра ка ма, при нуд ним ме
сти ма, јед ну зу бар ску сто ли цу има
мо у ка ми о ну. Ра ди мо по усло ви ма 
18. ве ка. За ми сли те шта би мла дим 
љу ди ма зна чи ло ка да та ко оду у не
ки цен тар, да се еду ку ју и да ви де, 
усво је но ва са зна ња. Ми смо у јед
ном ге ту. Не ма мо ни про ток ле ко
ва. За мо ли ла бих да, ко ли ко и дру
гим ле ка ри ма, и мла дим ле ка ри ма 
са Ко со ва бу де омо гу ће но да не што 
но во на у че и са зна ју.

Проф. др Ма ри на Де ља нин Илић 
– За сва ког од нас ва жно је ши ре ње 
ви ди ка, јер уко ли ко се за тво ри мо у 
не ке сво је окви ре си гур но не ће мо 
ни шта по сти ћи. Осим оног што по
сто ји инст иту ци о на ли зо ва но у др

жа ви (сти пен ди је, рад на про јек
ти ма), фа кул тет у Ни шу тра жи од 
сво јих спе ци ја ли за на та да део ста
жа, нај мање ме сец да на, про ве ду у 
не кој дру гој на став ној ба зи, дру гом 
уни вер зи тет ском цен тру управ о 
ка ко би про ши ри ли сво је ви ди ке 
и оства ри ли кон так те. Ми слим да 
је од лич на иде ја да се део спе ци ја
ли стич ког ста жа ре а ли зу је не где у 
ино стран ству, да се на пра ви мо гућ
ност да се на ши мла ди ле ка ри вра
те и по не су то не ко зна ње у сре ди не 
ода кле су по шли. Али, без јед ног ја
сног пла на, све ће оста ти на по је ди
нач ним од ла сци ма. На ши ле ка ри 
у ди ја спо ри су сво је вр сни ам ба са
до ри стру ке и на у ке. На ши ле ка ри 
ко ји оду ши ре ми си ју зна ња, стру
ке и на у ке, а ујед но отва ра ју мо гућ
ност да ле ка ри из ино стран ства до
ђу и бо ра ве код нас. То тре ба да бу де 
дво смер ни тран сфер.

Су ми ра ју ћи иде је и ста во ве уче
сни ка окру глог сто ла, ми ни стар Јо
ва но вић за кљу чио је да је по треб
на бо ља ко му ни ка ци ја свих стра на 
и бо ља са рад ња.– Ово је при мер 
ка ко да ко му ни ци ра мо кон крет
но, да се из то га из ро ди још бо ља 
са рад ња не го до са да. Сло жи ћу се 
са проф. Де ља нин Илић: по треб на 
је дво смер на ко му ни ка ци ја у ци
љу што бо љег раз во ја и уте ме ље ња 
на шег здрав ства, као и да по мог не
мо проф. Ла ли ћу да Цен тар и слу
жба за ме ђу на род ну са рад њу бо ље 
функ ци о ни шу.

 Ја сми на То ма ше вић

Др Или ја Не на дићДр Ра да Пе тро вић Др Сла ви ца Чан ко вић
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У 
на ме ри да по мог не и уна
пре ди из да вач ку де лат ност 
во де ћих струч них ме ди цин
ских ча со пи са ко ји из ла зе 

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, али и да их учи ни до ступ ни јим 
чи та ла штву  ле ка ри ма, По се бан 
од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње 
РЛК ЦЗС по кре нуо је ини ци ја ти ву, 
а Из вр шни од бор РЛК ЦЗС до нео 

од лу ку о ус по ста вља њу са рад ње са 
уред ни штвом че ти ри ин дек си ра на 
струч на ча со пи са: 

„Ме ди цин ски ча со пис“ уре ђу је 
и из да је По дру жни ца СЛДа Кра
гу је вац

„Ра ци о нал на те ра пи ја“ – уре ђу је 
и из да је удру же ње МЕ ДРАТ са се ди
штем у Кра гу јев цу

„ПОНС“ – уре ђу ју и из да ју ЗЈЗ 
„По мо ра вље“ Ћу при ја, По дру жни
ца СЛДа Ћу при ја и Дру штво за не
у ро на у ке „Со зер ца ње из Шу ма ди
је“ Кра гу је вац

„Ser bian Jo ur nal of Cli ni cal and Ex
pe ri men tal Re se arch“ – ко ји уре ђу је и 
из да је Фа кул тет ме ди цин ских на у
ка у Кра гу јев цу

По сле са стан ка са Глав ним уред
ни ци ма по ме ну тих ча со пи са и на
кон са гле да ва ња ствар них по тре
ба ле кар ства као и фи нан сиј ских 
мо гућ но сти, Из вр шни од бор РЛК 
ЦЗС до нео је од лу ку да се са уред
ни штвом сва че ти ри ча со пи са пот

пи ше Уго вор о по слов нотех нич кој 
са рад њи. Све ча но пот пи си ва ње уго
во ра је одр жа но 11. ју ла, у при су ству 
ди рек тор ке Ле кар ске ко мо ре Ср би
је прим. др Та тја не Ра до са вље вић и 
глав них уред ни ка ча со пи са. 

Из ме ђу оста лог, Уго во ром је пред
ви ђе но да сва ка од Под руч них кан
це ла ри ја на те ри то ри ји РЛК ЦЗС 
до би је по 10 при ме ра ка ча со пи са 
при ли ком њи хо вог пе ри о дич ног 
из ла же ња, до ступ ност ча со пи са ле
ка ри ма у елек трон ској фор ми, као 
и да у сва ком од бро је ва бу ду за сту

пље не по је ди не од већ ода бра них 
те ма од по себ ног ин те ре са за сва
ко днев ни рад ле ка ра, у фор ми тзв. 
прак ти чи них се ми на ра. 

Ве ру је мо да је на овај на чин Ле
кар ска ко мо ра Ср би је учи ни ла још 
је дан по зи ти ван ко рак у по гле ду 
омо гу ћа ва ња кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је ле ка ра, али је ство
ре на и бо ља мо гућ ност да се знат но 
ве ћи број ле ка ра по све ти пи са њу и 

об ја вљи ва њу струч них ра до ва, не го 
што је то до са да био слу чај.

Мо же се са ве ли ким за до вољ
ством кон ста то ва ти да Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је и на овај на чин на
ста вља да ра ди за до бро бит ле кар
ства, оства ра ју ћи афир ма тив ну са
рад њу са струч ним удру же њи ма, 
као што је овај при мер, на рав но и 
са По дру жни ца ма Срп ског ле кар
ског дру штва, за што да не!

Мр сци. мед. Стан ко Бар лов
Пред сед ник ПО за ме ди цин ско 

обра зо ва ње РЛК ЦЗС

РЕ ГИ О НАЛ НА ЛЕ КАР СКА КО МО РА ЦЕН ТРАЛ НЕ И ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ

ПО ДР ШКА ИЗ ДА ВАЧ КОЈ 
ДЕ ЛАТ НО СТИ
// УС ПО СТА ВЉЕ НА СА РАД ЊА СА ЧЕ ТИ РИ ИН ДЕК СИ РА НА СТРУЧ НА ЧА СО ПИ СА 
// ЈОШ ЈЕ ДАН КО РАК У ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊУ КМЕ ЛЕ КА РИ МА //

Представници Лекарске коморе са уредницима 
четири индексирана стручна часописа

Потписивање уговора о 
пословно-техничкој сарадњи
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интервју ПРОФ. ДР ПА ВЛЕ СТАН КО ВИЋ, 
УНИВЕРЗИТЕТСКA КЛИНИКA У ГЕ ТИН ГЕ НУ

СРП СКИ ЛЕ КА РИ 
ИМА ЈУ ДО БРУ 
РЕ ПУ ТА ЦИ ЈУ
// РАД ЛЕ КА РА У НЕ МАЧ КОЈ КОМ ПЛИ КО ВАН, AЛИ СИ ГУ РАН: СВЕ ПО СТО ЈИ 
ЗА ПИ СА НО „ЦР НО НА БЕ ЛО“ // ТРЕ ЋИ НУ РАД НОГ ВРЕ МЕ НА ДОК ТО РИ ПРО ВО ДЕ 
У АД МИ НИ СТРИ РА ЊУ //

Л
е ка ри по ре клом са про сто
ра Ср би је ду ги низ го ди на 
по ма жу мла дим ко ле га ма 
у ма ти ци да оду на уса вр

ша ва ње „пре ко гра ни це“, ка ко би, 
по по врат ку, та мо сте че на зна ња 
и ис ку ства пре не ли у сво је уста но
ве. Углед ни проф. др Па вле Стан
ко вић из Ге тин ге на увек је во љан 
да иза ђе у су срет мла дим ко ле га
ма из Ср би је. Про фе сор хи рур ги је, 
ко ји у Не мач кој жи ви ду же од по
ла ве ка, увек је ра до ви ђен гост на 
Да ни ма срп ске ме ди цин ске ди ја
спо ре. На Уни вер зи тет ској кли ни
ци у Ге тин ге ну ра дио је че ти ри де
це ни је, а они ко ји га по зна ју ка жу 
да ње го во име „отва ра сва вра та“ у 
тој уста но ви.

У па у зи из ме ђу пре да ва ња на ово
го ди шњој кон фе рен ци ји ди ја спо ре, 
за Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, oн го во ри о за по шља ва њу стра
них ле ка ра у Не мач кој не кад и сад, 
мо гућ но сти ма да на ши мла ди ле ка
ри сти чу зна ња у по зна тим кли ни
ка ма, зна ча ју во ђе ња ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, тре ћој ге не ра ци ји 
ди ја спо ре...– Ни Не мач ка ни је по
ште ђе на „од ли ва мо зго ва“ ка да је 
ме ди ци на у пи та њу. На и ме, про це
њу је се да око 20.000 не мач ких ле ка
ра жи ви и ра ди у дру гим зе мља ма. 
Раз лог ле жи не са мо у ве ћој за ра
ди, већ и ква ли те ту жи во та, као и 
кли ми. Нем ци пра ве озбиљ ну ана
ли зу те по ја ве, јер то је за њих ве ли
ки гу би так. Шко ло ва ње јед ног ле ка
ра у Не мач кој ко шта др жа ву ви ше 
сто ти на хи ља да евра. Сту дент пла ћа 
сва ког се ме стра око 500 евра, за ви
сно од уни вер зи те та. Уни вер зи те ти 
у не ка да шњој за пад ној Не мач кој су 

ску пљи, а ако не ко хо ће да сту ди ра у 
Ро сто ку, у не ка да шњој Ис точ ној Не
мач кој, сту ди је су јеф ти ни је. У сва
ком слу ча ју, то ли ки од лив ле ка ра 
пред ста вља и ве ли ки фи нан сиј ски 
гу би так. С дру ге стра не, у Не мач ку 
је до шло 19.500 стра них ле ка ра. То 
је и про блем Вла де. Бив ша ми ни
стар ка здра вља Ула Шмит из ја вљи
ва ла је да то ни је ни ка кав про блем, 
јер је „је дан оти шао, дру ги до шао“. 
Али, ни је баш та ко. Ако до ђе ко ле
га из арап ске зе мље, Тур ске, Ру му
ни је, уз ду жно по што ва ње њи хо вих 
фа кул те та, он не мо же од мах да за
ме ни не мач ког ле ка ра због раз ли
чи тог мен та ли те та, дру гог на чи на 

ра да. То мо гу да ка жем и сам, као 
стра нац, из лич ног ис ку ства. По
ред нај бо љег зна ња ме ди ци не сте
че ног на, ре ци мо, бе о град ском Ме
ди цин ском фа кул те ту, чи ји сам ја 
ђак, по треб но је вре ме да се укло
пи те, до стиг не те тај ни во. Ни је у пи
та њу са мо зна ње је зи ка. Рад ле ка ра 
у Не мач кој је ве о ма ком пли ко ван, с 
јед не стра не, а, с дру ге, ве о ма си гу
ран, јер све по сто ји за пи са но „цр но 
на бе ло“. Све је ре гу ли са но, али не 
мо же од мах да се уђе у све то. Де
ша ва ло се, по го то во у ра ни јем пе
ри о ду, да су Нем ци из ја вљи ва ли да 
би 25 од сто не мач ких бол ни ца мо
ра ло да бу де за тво ре но да ни је стра
них ле ка ра. То зна чи, стра ни ле ка ри 
у Не мач кој ни су не ки но ви фе но
мен, они су по сто ја ли увек. 

На окру глом сто лу по ме ну ли сте 
„три фа зе“ на ше ме ди цин ске ди ја
спо ре. 

Нај пре мо ра мо да схва ти мо шта 
је ди ја спо ра, да ли ми, ко ји се бе на
зи ва мо ве те ра ни ма, ко ји смо оти
шли пре пе де се так го ди на, да ли 
на ша де ца ко ја су шко ло ва на та
мо, али се осе ћа ју још ве за ним ов
де – што се ти че је зи ка, кул ту ре, пи
сма, по ре кла, све га. Под се тио бих 
да је др Ми ма Ан дре је вић Кри у 
Дру штву срп ских ле ка ра и сто ма
то ло га у Не мач кој ура ди ла мно го 
ви ше од свих нас. То дру штво по
сто ји де сет го ди на, али чак 35 го ди
на по сто ји Дру штво при ја те ља срп
ске кул ту ре, ка ко је, по та да шњим 
про пи си ма, ре ги стро ва на по дру
жни ца срп ских ле ка ра још 1978. го
ди не. На Све те вра че у ма на сти ру 

Проф. др Па вле Стан ко вић
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Хил дес хај ну обе ле жи ће мо ле кар
ску сла ву. Тру ди мо се да се не пре
то пи мо у јед ну пот пу но дру га чи ју 
кул ту ру. Са мим тим што жи ви мо 
та мо, при ну ђе ни смо да се ин те гри
ше мо у тај си стем, да по шту је мо за
кон, би ло да пла ћа мо по рез или во
зи мо ау то. Али, у „че ти ри зи да“ као 
да сам ју че оти шао одав де. Мо ја де
ца го во ре срп ски јед на ко до бро као 
и ја, чи та ју и пи шу ћи ри ли цу, иа ко 
су ишли у не мач ку шко лу. Тај дру ги 
та лас ди ја спо ре је сте дру га ге не ра
ци ја ко ја је та мо ста са ла, а од то га 
ка ко смо их вас пи та ли за ви си ка ко 
ће очу ва ти на шу кул ту ру. Сад сти
же тре ћа ге не ра ци ја: по след ње две
три го ди не до ла зи све ви ше на ших 
ле ка ра. У вре ме кад сам ја оти шао у 
Не мач ку, се лек ци је ни је би ло. Јед
но став но, би ла је до вољ на пре ве
де на ди пло ма бе о град ског Ме ди
цин ског фа ку ле та. Ни сам мо рао да 
по ла жем тест из по зна ва ња не мач
ког је зи ка. Ме ђу тим, са да је уве де
на про ве ра зна ња је зи ка.

То те сти ра ње је по ста ло оба ве
зно?

Да, јер су Нем ци уви де ли да мно
го стра них ле ка ра до ла зи без зна ња 
не мач ког. На ста ли су суд ски про це
си због то га што па ци јент ни је раз
у мео док то ра или обр ну то, би ло је 
по гре шних ди јаг но за или те ра пи
је. У не ким по кра ји на ма, од 16 ко
ли ко их има у Не мач кој, тра же Б2 
ни во зна ња не мач ког је зи ка, а мно
ги тра же и Ц1 (још је дан сту пањ ви
ше) и вред но ва ње фа кул тет ске ди

пло ме. Ако не до ла зи те из не ке 
зе мље чла ни це ЕУ, они од ме ра ва ју 
да ли ва ша ди пло ма вре ди, ко је сте 
све ис пи те про шли, ко ји фа кул тет. 
Ви ше не ма „ау то мат ског“ при зна
ва ња ди пло ме, иа ко су им ле ка ри 
по треб ни. Уко ли ко бол ни ца при ми 
ле ка растран ца, а он на пра ви не ки 
про пуст, суд про ве ра ва да ли је бол
ни ца обез бе ди ла ту прав ну осно ву 
 да је стра ни ле кар, ка ко је зич ки, 

та ко и струч но, ква ли фи ко ван да 
ра ди тај по сао. 

Ко ли ко бр зо се на ши ле ка ри укла
па ју у но ву сре ди ну?

У Не мач кој ра ди ве ли ки број ле
ка ра из арап ских зе ма ља, Ру му ни
је, Бу гар ске, са про сто ра не ка да шње 
Ју го сла ви је. Имам до вољ но по зна
ни ка и ко ле га ме ђу Нем ци ма, та
ко да знам да су срп ски ле ка ри сте
кли вр ло до бру ре пу та ци ју. Ве о ма 
су ан га жо ва ни и тру де се, та ко да 
су у уста но ва ма ве о ма за до вољ ни 
њи хо вим ра дом и зна њем. На рав
но, раз ли ка у мен та ли те ту ма ња је 
у од но су на, при ме ра ра ди, Афри
кан це. Мно го је ва жно да ле кар мо
же да раз у ме па ци јен та, да се уне се, 
ко му ни ци ра не са мо вер бал но.

Где су до са да у Ге тин ге ну има ли 
при ли ке да бо ра ве и уче ле ка ри из 
Ср би је?

На Кли ни ку му у Ге тин ге ну на ши 
ле ка ри би ли су на оп штој хи рур ги
ји, кар ди о ло ги ји, ор то пе ди ји, оч ној, 
ин тер ној, не у ро ло ги ји... Ми слим да 
је пред лог да кли ни ке из ино стран
ства пред ло же кон тин гент Ле кар
ској ко мо ри ко ли ко ле ка ра мо гу да 
при ме на еду ка ци ју, у прак си не
из во дљив. На прет ход ним Да ни ма 
ди ја спо ре пред ло жио сам да се за
ин те ре со ва не ко ле ге, би ло да су из 

Чач ка, Ра шке или Сом бо ра, ја ве Ко
мо ри, а Ко мо ра то пре не се на шем 
Удру же њу. С об зи ром на то да сам 
ја на том Кли ни ку му, са свим ко ле
га ма се по зна јем јер сам ту 40 го ди
на ра дио, мо гу да пи там ка да је нај
згод ни је да до ђе наш ле кар, по што 
има и дру гих стра на ца. Све кли ни
ке су под јед ним кро вом. То је нај
бо љи и нај кра ћи пут. Они мо гу да 
до ђу на ме сец или два, а тро шко
ве сме шта ја и ис хра не пла ћа на ше 
Дру штво. За вре ме бо рав ка ле ка ру 
је обез бе ђен апарт ман у пер со нал
ној згра ди. Про це ду ра је крај ње јед
но став на, ме ђу тим, имам ути сак да 
не ма ин те ре со ва ња. У Ле кар ској ко
мо ри тре ба да по сто ји осо ба за ду
же на за ди ја спо ру.

Ко мо ра има Од бор за ме ђу на род
ну са рад њу.

Да, али то је, ре као бих, без лич но. 
Ако зна мо име ном и пре зи ме ном ко 
је за ду жен за ди ја спо ру, он да ње га 
зо ве мо, с њим ди рект но ко му ни ци
ра мо. Чак и да ле ка ри ко ји од лу че 
да до ђу жр тву ју од мор, на до бит ку 
су, јер иду да не што на у че. Као што 
су на окру глом сто лу ре кли др Иван 
Илић и др Ду шко Мла ђе но вић из 
Звор ни ка, ко ји су би ли у Ге тин ге ну, 
иа ко мно ге ства ри ко је су у Не мач
кој ви де ли не ће мо ћи да при ме не по 
по врат ку, бар зна ју да то по сто ји. 

Мо же те ли да по ву че те па ра ле
лу из ме ђу здрав ства две зе мље ка да 
је реч о ор га ни за ци ји, по слов ној кул
ту ри. Шта нам не до ста је?

Оно што смо мо ра ли да на у чи мо 
ра де ћи у Не мач ким кли ни ка ма, је
сте си стем ор га ни за ци је, си стем хи
је рар хи је. Не ма ни шта по прин ци
пу „ла ко ће мо“. Тач но се зна ко је 
„го ре“, ко „до ле“. За тим, рад на ди
сци пли на. И си стем у ра ду. По сто
ји уну тра шња кон тро ла ква ли те та. 
Јед ном не дељ но сва ка кли ни ка има 
са стан ке у ци љу по бољ ша ња ква ли
те та, да би се из бе гле гре шке и да се 
у том ин тер ном кру гу све раз мо три. 
Кад се го во ри о ле кар ској гре шци, 
по сто је оне гре шке ко је су на не ле 
ште ту па ци јен ту и оне ко је, сре ћом, 
ни су на не ле ште ту, код ко јих је мо
гло и бо ље да се ура ди, али па ци
јент ни је тр пео због то га. Мно го па
жње се по ла же на до ку мен та ци ју, 
на пра во вре ме но ин фор ми са ње па
ци јен та и то знат но оте жа ва рад ле
ка ра. Око 30 од сто рад ног вре ме на 
ле кар у Не мач кој про ве де у ад ми
ни стри ра њу. То је ве ли ко оп те ре ће
ње, али га за кон при мо ра ва на то. 
Кад до ђе па ци јент, ле кар мо ра на
ши ро ко да про ди ску ту је с њим про
блем, да се уве ри да је раз у мео. Ако 

КУД СЕ ДЕ ДЕ ЋИ РИ ЛИ ЦА?
Мо рам да скре нем па жњу на не што што ме је ма ло раз о ча ра ло. Док се ми та-

мо тру ди мо да одр жи мо срп ску кул ту ру, по чев од срп ског је зи ка, тај је зик се 
ов де, да ка жем, са ка ти: го во ри се о фи скал ним уме сто по ре ским ка са ма, је дан 
ми ни стар об ја шња ва да „пре фе ри ра“ не што, ди рек тор ка шко ле на Но вом Бе о-
гра ду ка же на РтС-у о но вом „мо би ли ја ру“. Ви сте се ов де на ви кли на то, а нас 
ве о ма по га ђа. Рет ко ко ји при каз на Да ни ма ди ја спо ре био је на пи сан ћи ри ли-
цом. Од ко га он да да оче ку је мо да чу ва ћи ри ли цу? За ко га је то при ка зи ва но? 
За на ше ле ка ре! Ми слим да је то ни по да шта ва ње соп стве не кул ту ре, уме сто да 
се ми, као ин те лек ту ал ци, за ла же мо да је одр жи мо.

ТРИ У ЈЕ ДАН
Ме ди цин ски фа кул тет и Уни вер-

зи тет ска бол ни ца у Ге тин ге ну за јед-
но чи не Уни вер зи тет ски ме ди цин ски 
цен тар Ге тин ген. та ква ор га ни за ци о-
на струк ту ра обез бе ђу је три сег мен-
та: здрав стве ни, обра зов ни и на уч ни. 
Цен тар рас по ла же са 1.456 кре ве та, а 
има 54.000 ста ци о на р них и 121.000 ам-
бу лант них па ци је на та го ди шње.

20 >



20 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013

ни је слу чај ко ји мо ра од мах да бу
де опе ри сан, ле кар му да је бро шу ру, 
све ску да се оба ве сти о све му. Па
ци јент оде ку ћи, до ђе још јед ном, 
до ве де же ну и оца да би се и њи ма 
све об ја сни ло. С дру ге стра не, и ле
кар се ти ме обез бе ђу је. 

Све че шће па ци јен ти тра же и 
„дру го ми шље ње“ (se cond opi nion). 
Ле кар све об ја сни па ци јен ту ко ји 
он да ка же „мо же те ли да ми да те 
ту до ку мен та ци ју, ја бих да чу јем 
још не ког дру гог“. Има ле ка ра ко ји 
се ма њеви ше са мо ти ме ба ве. Ре
ци мо, има ју свој би ро, ор ди на ци ју, 
не ра де ни ди јаг но сти ку, ни те ра
пи ју, не го кад као па ци јент до ђе са 
па пи ри ма, мо же да му ка же или не 
ка же шта му је прет ход ни ле кар ре
као, и пи та шта би он, на осно ву те 
до ку мен та ци је, ура дио. Зна те ка ко 
је у ме ди ци ни  мо гу да по сто је и 
опреч на ми шље ња. Па ци јент је тај 
ко ји ће на кра ју да од лу чи, али за
ви сно од то га ка кав ау то ри тет има 
тај ле кар. 

Па ци јент и ле кар су да нас парт
не ри?

Од нос ле кар – па ци јент мно го се 
про ме нио од вре ме на ка да сам ја 
по чи њао да се ба вим хи рур ги јом. 
Па ци јен ти су до ла зи ли и го во ри ли: 
„док то ре, ви то нај бо ље зна те, имам 
по ве ре ња у вас да ће те то ура ди ти 
нај бо ље“. По ла зим од ста но ви шта да 
ни је дан ле кар не ће на мер но да по
гре шно ура ди. Са мо је за ин те ре со
ван да опе ра ци ја успе. Све ви ше се 
ко ри сти тај тер мин да је па ци јент 
парт нер ле ка ру. Ја сам про тив то га. 
Че сто ка жем ка да ме ни на ау то пу
ту ста не ау то, за ме не је чо век ко ме 
се обра тим  спа си лац, не мо гу да 
пре го ва рам с њим. И па ци јент је у 
под ре ђе ној си ту а ци ји, али ја као ле
кар мо рам да имам ту етич ку ви си
ну да сам убе ђен да сам, иза брао тај 
по зив да му по мог нем, не да пре го
ва ра мо. Ми не про да је мо ме ди ци
ну, ни смо у рад њи.

Ко ли ко ста нов ни ка ко ри сти услу
ге др жав ног здрав ства у Не мач кој?

По след њих го ди на до ла зи до све 
ве ћег ра сло ја ва ња. Со ци јал ни про
бле ми су све ве ћи, ве ли ки број је 
из бе гли ца, пра вих и ла жних ази
ла на та. То умно го ме оп те ре ћу је не
мач ки бу џет и ста нов ни штво. Мо ја 
же на је не у роп си хи ја тар, има при
ват ну прак су, а све ви ше љу ди до ла
зи у ње ну ор ди на ци ју са со ци јал ним 
про бле ми ма, због гу бит ка по сла, мо
бин га. Ви ше не ма си гур но сти у рад
ном ме сту. Ве ли ки је при ти сак на 
др жав не бол ни це, а из бе гли це има ју 
сва пра ва на здрав стве не услу ге. Кад 
до ђе са кар ти цом, има исти трет ман 
као сва ки дру ги па ци јент.

Ле ка ри у Ир ској не дав но су сту пи
ли у штрајк због „опа сно ду гог рад

ног вре ме на“, сме не тра ју и до 36 са
ти. Ка кво је рад но вре ме ле ка ра у 
Не мач кој?

У Не мач кој рад на не де ља из но си 
37,5–38 са ти. На па пи ру. Не мо гу ће је 
др жа ти се „сло ва за ко на“ ако сте за
по сле ни на хи рур ги ји. Има бол ни
ца ко је пла ћа ју пре ко вре ме ни рад. 
Уни вер зи тет ске бол ни це углав ном 

то ни су чи ни ле. Ако не ко хо ће да 
пра ви уни вер зи тет ску ка ри је ру, то 
тре ба да узме у об зир, ако хо ће ви ше 
да за ра ди, тре ба да иде у окру жну 
или град ску бол ни цу. Ја сам сва ке 
су бо те и не де ље пра вио ви зи те, а 
то се ниг де ни је во ди ло што се ти
че пла ћа ња. Али то се под ра зу ме ва: 
ако сам у пе так опе ри сао, не мо гу да 
се дим код ку ће ис пред те ле ви зо ра и 
да не раз ми шљам да ли се па ци јент 
мо жда ин фи ци рао, пао из кре ве та, 
ис кр ва рио итд. Си гур но се ра ди још 
15–20 са ти ви ше не го на па пи ру.

Је дан број на ших ле ка ра ви де Не
мач ку као до бру шан су за по сао ко
ји у Ср би ји че ка ју го ди на ма, без об
зи ра на ви сок про сек.

Тре ћа ге не ра ци ја ди ја спо ре у бо
љој је по зи ци ји. Лак ше ће да се ин
те гри шу. Та ге не ра ци ја углав ном од
лич но го во ри ен гле ски, али је та мо 
по треб но и зна ње не мач ког. Ме ди
цин ска тер ми но ло ги ја је не мач ка, 
не ла тин ска. По треб но да се што пре 
по ве жу ме ђу со бом и са на шим Дру
штвом, да зна ју ако им је по тре бан 
са вет ка ко да се од но се пре ма па ци
јен ту, где тре ба да се при ја ве, јер то 
мо же да им бу де ве ли ка по моћ на
ро чи то у пр во вре ме. Углав ном до
ла зе на од лич не кли ни ке. Од оног 
да на ка да до ђу на кли ни ку, ле ка ру 
те че спе ци ја ли за ци ја. Он ће по сле 
мо ра ти да, као и сви, по ла же спе
ци ја ли стич ки ис пит, а да ли ће по
сле че ти рипе т го ди на од лу чи ти да 
оста не у Не мач кој или да се вра ти, 

за ви си од си ту а ци је и на пре до ва ња. 
Ја сам пр вих 20 го ди на још увек на
ме ра вао да се вра тим у Ср би ју. По
сле ми је по ста ло ја сно да ни ко не
ће да се из мак не, да бих ја сео. А, да 
поч нем од по чет ка ни сам же лео. То 
мо же да се де си и на шим ко ле га ма 
кад за вр ше спе ци ја ли за ци ју, али је 
мо жда из лаз у при ват ној прак си. 

 Ја сми на То ма ше вић

СРП СКИ ПА СУЉ
Не ма дис кри ми на ци је пре ма срп ским ле ка ри ма. Де ве де се тих го ди на про шлог 

ве ка, ме ђу тим, би ли смо под стра хо ви тим при ти ском. И ја сам био оп ту жен да 
спре мам уби ство не ког функ ци о не ра из не ке ме ђу на род не ор га ни за ци је, а да 
ни сам знао ни да тај по сто ји! Би ло је то вре ме кад сам се пла шио да де цу пу-
стим у шко лу. Па ци јен ти ко је сам опе ри сао пре ла зи ли су на дру гу стра ну ули це 
ка ко би из бе гли да се срет ну са мном. На ве шћу још је дан де таљ као илу стра ци-
ју: на Кли ни ку му ко ји има 7–8.000 за по сле них (нај ве ћи је по сло да вац у гра ду) 
по сто ји и кан ти на са раз ли чи тим ме ни ји ма. Јед но од нај о ми ље ни јих је ла био је 
срп ски па суљ, а нат пис је био на на жу тој та бли. Кад је 90-их по че ла са та ни за-
ци ја Ср ба, пре ко то га су за ле пи ли бе ли фла стер и на пи са ли „мек сич ки па суљ“, 
иа ко за пра во ни је про ме њен. Кад се све за вр ши ло, фла стер је ски нут.

ДЕ МОН СТРА ЦИ ЈЕ
Пред бом бар до ва ње Ср би је, во ђе на је ме диј ска про па ган да ме ђу не мач ким 

ста нов ни штвом. то је би ло мно го те шко вре ме. Ишли смо у де мон стра ци је - мо-
ја же на и ја, са тран спа рен том не ко ли ко ме та ра ду гим и ме тар ши ро ким. тран-
спа рент је имао три по дељ ка: пр ви је при ка зи вао 6. април 1941, не мач ке ави-
о не са ку ка стим кр стом, гро бља и Бе о град уз нат пис „оку па то ри“; дру ги део је 
при ка зи вао ен гле ске ави о не - са ве знич ко бом бар до ва ње на Ус крс 1944. уз нат-
пис „осло бо ди о ци“, а у тре ћем де лу су би ли ави о ни НА тО, 1999, уз нат пис „ми-
ров ња ци“. Нас дво је смо тран спа рент но си ли сат и по, а он да сам за мо лио не ке 
љу де на шег по ре кла да од ме не мо ју же ну. Од би ли су под из го во ром: „Не згод но 
је, ви де ће нас не ко“. На рав но, и тре ба ло је да нас ви де!
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К
ли ни ка за не у ро ло ги ју КЦС, 
ко ја пред ста вља „врх пи ра
ми де“ у срп ској не у ро ло ги
ји, обе ле жи ла је 10. ок то бра 

вре дан ју би леј: 90 го ди на ра да. Ко
ли ко је да нас, у 21. ве ку, зах тев но 
ускла ђи ва ње свих „уло га“ – здрав
стве не уста но ве тер ци јар ног ни
воа, на уч не ин сти ту ци је и на став
не ба зе Ме ди цин ског фа кул те та – у 
раз го во ру за Гла сник Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, об ја шња ва ака де мик, 
проф. др Вла ди мир Ко стић, ди рек
тор Кли ни ке за не у ро ло ги ју Кли
нич ког цен тра Ср би је. 

Уло га ко ју ова кве ин сти ту ци је 
оба вља ју из у зет но је зах тев на, под 
усло вом да се за и ста вр ши она уло
га ко ја јој је на ме ње на, што Кли
ни ка за не у ро ло ги ју КЦС уве рен 
сам чи ни. Бо јим се да по сто ји ши
ре дру штве но не ра зу ме ва ње уло
ге и функ ци је та квих тер ци јар них 
уста но ва. Као пр во, код нас до ла
зе нај ком пли ко ва ни ји бо ле сни ци 
ко ји ви ше не ма ју где да оду и ко ји 
че сто ме се ци ма или го ди на ма ни
су ди јаг но сти ко ва ни. Над та квим 
бо ле сни ци ма ну жно је да се за ми
сли мо, иш чи та мо му дри је књи ге, а 

то тра жи вре ме. Не мо гу стан дар ди 
да бу ду исто вет ни као у се кун дар
ним ин сти ту ци ја ма. Осим то га, ми 
уз бо ле снич ке кре ве те учи мо сту
ден те, спе ци ја ли зан те и ле ка ре ко
ји до ла зе да се уса вр ше из по је ди
них обла сти. И то тра жи вре ме, али 
ће за то је дан оспо со бље ни и про
све ће ни спе ци ја ли ста су тра би ти у 
ста њу да сам ре ша ва слу ча је ве ко ји 
су тра ди ци о нал но упо у ћи ва ни на 
Кли ни ку. Нај зад, ма ко ли ко и на ни
воу тер ци јар них уста но ва по сто ји 
ома ло ва жа ва ње ис тра жи ва ња, не
ма успе шног ле ка ра у тер ци јар ног 

интервју АКА ДЕ МИК, ПРОФ. ДР ВЛА ДИ МИР КО СТИЋ, 
ДИ РЕК ТОР КЛИ НИ КЕ ЗА НЕ У РО ЛО ГИ ЈУ КЦС

НЕМАM PA NA CEU 
У РУ КА ВУ
// ГО ТО ВО ДА НЕ МА ЕВРОП СКИХ АЛ ГО РИ ТА МА ИЛИ УПУТ СТА ВА ЗА ПО ЈЕ ДИ НЕ 
НЕ У РО ЛО ШКЕ БО ЛЕ СТИ, А ДА У ЊИ МА НИ СУ КАО АУ ТО РИ УЧЕ СТВО ВА ЛИ 
НА ШИ СТРУЧ ЊА ЦИ // У ПО ГЛЕ ДУ ГЕ НЕ ТИЧ КИ ПЕР СО НА ЛИ ЗО ВА НЕ ТЕ РА ПИ ЈЕ 
У НЕ У РО ЛО ГИ ЈИ ПРЕД НА МА ЈЕ ДУГ ПУТ, АЛИ СУ ВРА ТА ВЕЋ ОД ШКРИ НУ ТА //

Ака де мик Вла ди мир Ко стић са сарадницима
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уста но ви ако га не му чи ра до зна
лост, же ља да се се би и дру ги ма об
ја сне про бле ми сва ко днев не прак
се, уве ду но ве ме то де и дру го. Без 
ис тра жи ва ња и на уч ног ра да не ма 
ака дем ске, тер ци јар не уста но ве.

Не дав но је одр жан Кон грес не у
ро ло га Ср би је ко ји је иза звао ве ли
ко ин те ре со ва ње ле ка ра. Где је ме
сто бе о град ске не у ро ло шке шко ле 
у европ ској и свет ској не у ро ло ги ји?

Кон грес не у ро ло га Ср би је тра
ди ци о нал но се одр жа ва за јед но са 
Кон гре сом Дру штва за не у ро на у ке 
Ср би је и Сим по зи ју мом Дру штва 
не у ро ло шких се ста ра Ср би је и ове 
го ди не је би ло око 700 уче сни ка. 
Ни је ни ка ква кур то а зи ја ако кон
ста ту јем да је на пре дак, по себ но 
мла ђих ко ле га, јед но став но, „ви
дљив го лим оком“. Шта ви ше, би
ло је око 120 не у ро ло га из ре ги о на 
бив ше Ју го сла ви је, што нам го во ри 
да смо и ре ги о нал но пре по зна ти 
као во де ћа ин сти ту ци ја. Али... Уз 
сво по што ва ње за ре ал не про бле
ме и че сто при сут но не ра зу ме ва

ње уло ге не у ро ло ги је од оних ко ји 
во де здрав стве не уста но ве, по сто ји 
озби љан зјап чак и из ме ђу уни вер
зи тет ских не у ро ло шких кли ни ка. 
Кли ни ка за не у ро ло ги ју Кли нич
ког цен тра Ср би је је не сум њи во 
во де ћа не у ро ло шка ин сти ту ци ја 
у нас. На не ко ли ко ме ђу на род них 
са ста на ка ра до вао сам се по пут де
те та ка да је упо тре бље на фло ску
ла „бе о град ска шко ла“. Не у ро ло зи 
ове ку ће ће са мо 2013. го ди не пу
бли ко ва ти ско ро 60 струч нона уч
них ра до ва у за и ста пре сти жним 
ме ђу на род ним ча со пи си ма. Го то во 
да не ма европ ских ал го ри та ма или 
упут ста ва за по је ди не не у ро ло шке 
бо ле сти, а да у њи ма ни су као ау
то ри уче ство ва ли на ши струч ња
ци. Ме ђу тим, да би смо одр жа ли 
та кву по зи ци ју нео п ход на је ве ћа 
до ма ћа кон ку рен ци ја, нео п ход не 
су дру ге кли ни ке ко је ће би ти бо
ље у чи та вом ни зу до ме на и при

ма ра ва ти нас на так ми че ње. Нај ве
ћи про блем за мла де не у ро ло ге на 
на шој Кли ни ци је пре ра ни ути сак 
да су бо љи и успе шни ји не го што 
је то за и ста слу чај, не схва та ју ћи 
да је то пре вас ход но по сле ди ца не
до стат ка кон ку рен ци је. Ипак, до
бро је да у Ср би ји по сто је Кли ни ке 
ова квог ка па ци те та и ме ђу на род
ног ути ца ја, ако ће и са ме да схва
те да је део њи хо ве уло ге да по ма
жу и дру ге уста но ве да се ле стви ца 
ква ли те та стал но по ди же. 

Ко ли ко се не у ро ло ги ја у 21. ве ку 
про ме ни ла у од но су на пе ри од од 
пре три или че ти ри де це ни је  с об
зи ром на при ме ну со фи сти ци ра не 
не у ро и ми џинг тех но ло ги је, до стиг
ну ћа ге не ти ке, ле ко ве нај но ви је ге
не ра ци је?

Про ме ни ла се у ме ри да се сва ки 
при сто јан не у ро лог ста ри је шко ле 
мо ра осе ћа ти бес по моћ ним. У про
те кле триче ти ри де це ни је не у ро
ло ги ја по ста је пра ви ин те лек ту ал
ни иза зов  оту да то ли ки ин те рес 
мла дих ле ка ра, од гра не у ко јој се 
„ле че рет ке бо ле сти, ко је је те шко 

ди јаг но сти ко ва ти и го то во не мо гу
ће ле чи ти“. На жа лост, иа ко ни шта 
ни је не тач ни је од ове пред ра су де, 
она је још увек при сут на, чак и у 
струч ним кру го ви ма, до обла сти 
ко ја „ле чи по пу ла ци о не бо ле сти, 
са мо гућ но шћу ети о ло шког уви да 
до мо ле ку лар ног ни воа и ве ро ват
но ме ђу нај ком пе тент ни јим мо гућ
но сти ма ле че ња ка да су у пи та њу 
ин тер ни стич ке гра не“. Те вр то гла
ве про ме не зах те ва ју да из по чет
ка учи мо иму но ло ги ју, ге не ти ку, 
би хеј ви о рал ну не у ро ло ги ју, итд. 
На жа лост, из у зе тан на пре дак у по
зна ва њу ети о ло ги је и ди јаг но сти ке 
у не у ро ло ги ји ни је пра ћен и упо
ред ним раз во јем не у ро фар ма ко ло
ги је, сем мо жда у обла сти мул ти
пле скле ро зе. Бо јим се да смо то ком 
по след ње де це ни је ушли у из ве сну 
те ра пиј ску сте ре о ти пи ју, уз оче ки
ва ња да се ис ко ра ци ипак до го де у 
сле де ћих не ко ли ко го ди на.

ТРОМ БО ЛИ ЗА
Ма ло је по зна то да је у Ср би ји је 

око 1.000 бо ле сни ка са це ре бро ва ску-
лар ним ин сул том (мо жда ним уда-
ром) ле че но тром бо ли зом. Пр ва је-
ди ни ца за мо жда ни удар осно ва на је 
у КЦС 2005. (сред стви ма спон зо ра и 
КЦС). Да нас по сто ји ве ћи број та квих 
је ди ни ца по Ср би ји, не са мо по уни-
вер зи тет ским цен три ма. На пра вљен 
је огро ман на пор, ко ји др жа ва ни је у 
пу ној ме ри пре по зна ла, да се ишко лу-
ју љу ди ко ји при ме њу ју тром бо ли тич-
ку те ра пи ју. Кад је у пи та њу мо жда ни 
удар, не мо гу се ме ри ти са мо ре зул та-
ти пре жи вља ва ња. Мо жда ни удар да-
нас је у вр ху у Ср би ји, по себ но ме ђу 
жен ском по пу ла ци јом, а код бо ле сни-
ка ко ји пре жи ве, он је нај ве ћи раз лог 
ин ва лид но сти, дра ма тич но оште ће-
ног ква ли те та жи во та. Ре зул та ти при-
ме не тром бо ли тич ке те ра пи је до са да 
су ве о ма по зи тив ни, што је пре зен ти-
ра но на струч ним са стан ци ма.

ТРА ДИ ЦИ ЈА
Пре 90 го ди на осно ва на је у Бе о-

гра ду Кли ни ка за ду шев не и жив ча-
не бо ле сти, а исто вре ме но и Ка те дра 
за пси хи ја три ју и не у ро ло ги ју. Би ла је 
то пр ва ака дем ска не у роп си хи ја триј-
ска уста но ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва-
та и Сло ве на ца, на че лу са чу ве ним др 
Ла зом Ста но је ви ћем. На след ни ци те 
„кли ни ке и ка те дре“ да нас су Кли ни ка 
за не у ро ло ги ју и Кли ни ка за пси хи ја-
три ју КЦС. Зна ча јан ју би леј, 90 го ди на 
ра да, обе ле жен је 10. ок то бра ове го ди-
не све ча ном ака де ми јом у Ју го сло-
вен ском драм ском по зо ри шту ко јој је 
при су ство ва ла ми ни стар ка здра вља, 
лич но сти из вр ха срп ске ме ди ци не, 
јав ног и кул тур ног жи во та.

Зграда Клинике за неурологију КЦС

>>> кли ни ка за 
не у ро ло ги ју кли нич ког 
цен тра ср би је је не сум њи во 
во де ћа не у ро ло шка 
ин сти ту ци ја у нас. 
На не ко ли ко ме ђу на род них 
са ста на ка ра до вао сам се 
по пут де те та ка да је 
упо тре бље на фло ску ла 
„бе о град ска шко ла“ <<<
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Због че га је ва жна ра на ди јаг но
сти ка и ра но от по чи ња ње те ра
пи је код не у ро ло шких обо ље ња? 

По сто ји јед на ча роб на мо гућ ност 
нер вног си сте ма ко ја се зо ве „не у
ро пла стич ност“. У не ким бо ле сти
ма да нас зна мо да па то ло шки про
цес по чи ње и не ко ли ко де це ни ја 
пре по ја ве кли нич ких симп то ма 
и зна ко ва. На при мер, у Пар кин со
но вој бо ле сти се мо тор ни про бле ми 
ја вља ју тек ка да је ви ше од 50 од
сто „од го вор них“ не у ро на већ уни
ште но. То зна чи да па то ло шки про
цес бо ле сти не мо те че ду го пре не го 
што се кли нич ки ис по љи, ука зу ју ћи 
на де ло ва ње број них ме ха ни за ма 
ком пен за ци је. Али, ка да се симп то
ми ја ве већ је оште ћен ве ли ки део 
„ма ши не“. Нај зад, са по на вља ним 
оште ће њи ма у по је ди ним бо ле сти
ма све су огра ни че ни је и мо гућ но
сти опо рав ка. Пре ма то ме, тру ди
мо се да бо лест уста но ви мо што је 
ра ни је мо гу ће, чак и пре кли нич ки, 
ка да је нај ве ћи део суп стра та ко ји 
же ли мо да спа се мо још очу ван. Нај
зад, са упо зна ва њем фак то ра ри зи
ка, у ста њу смо да пре ве ни ра мо не 
са мо мо жда ни удар, већ и бо ле сти 
за ко је ни смо пре са мо не ко ли ко го
ди на ни са ња ли да је мо гу ће, као на 
при мер, Алцхајмeрову бо лест.

Ка ква је уло га на след ног фак то
ра у на стан ку нај че шћих не у ро ло
шких обо ље ња? 

Нај јед но став ни је ре че но: ве ли ка! 
Али, тре ба раз ли ко ва ти узроч не му
та ци је, од че сто нор мал них по ли
мор фи за ма, при сут них у нор мал ној 
по пу ла ци ји, ко ји су по ве за ни са ве
ћим ри зи ком да се од ре ђе на бо лест 
ја ви. У нај јед но став ни јем сце на ри
ју му та ци ја у јед ном ге ну узро ку је 
бо лест  тзв. мо но ген ско на сле ђи
ва ње, али чак ни та да сви но си о ци 
му та ци је не мо ра ју да обо ле. Де ша
ва се да у по след њих пар ге не ра
ци ја ни ко ни је обо лео, иа ко се му
та ци ја пре но си ла, па се бо ле сник 
при са оп шта ва њу да је бо лест на
след на чу ди јер „ни ко мој ни је имао 

ни шта слич но“. Са дру ге стра не, ве
ћи број нор мал них ген ских ва ри је
те та од ко јих сва ки но си по ве ћа ну 
пре ди спо зи ци ју за раз вој не ке бо
ле сти, иа ко по је ди нач но њи хов ути
цај на по ве ћа ње ри зи ка ни је по себ
но ве ли ки, ако се код по је дин ца 
гру пи ше њи хо во при су ство, ку му
ла тив но они мо гу да до сег ну праг 
ре ал не опа сно сти или ста ти стич ке 
из ве сно сти да ће се бо лест ја ви ти. 
Очи то, да тре ба би ти опре зан у ко

ри шће њу пој ма на след но сти и че
сто и не хо ти це на пра ви мо ве ли ки 
про блем ус па ни чив ши и бо ле сни
ка и по ро ди цу. Вре ме је да се при
сту пи фор ми ра њу цен та ра у ко ји
ма ће бо ле сни ци до би ја ти не са мо 
ди јаг но зу, већ и ге нет ско об ја шње
ње и ге нет ски са вет. 

Рас по ла же те и ла бо ра то ри јом 
за ге не тич комо ле ку лар ну ди јаг но
сти ку. Ка кав је њен зна чај у сми слу 
те ра пиј ског при сту па?

До бро сте уо чи ли да смо ве о ма 
по но сни на ову ла бо ра то ри ју. Њен 
при мар ни зна чај у овом тре нут ку 
је на ни воу ди јаг но сти ке. Спо соб ни 
смо да бр зо и де фи ни тив но по твр

ди мо или од ба ци мо ди јаг но зе ви
ше од 30 бо ле сти, на ко је смо прет
ход но мо гли са мо да сум ња мо и 
да их евен ту ал но то ком ви ше го ди
шњег пра ће ња кли нич ки по твр ди
мо. Ова квом ди јаг но сти ком по стиг
нут је ап со лут но но ви, ви ши ни во 
ег закт но сти. Ме ђу тим, све ви ше се 
го во ри о фар ма ко ге не ти ци, тј. из бо
ру оп ти мал не те ра пи је за ви сно од 
ге нет ског кон тек ста по је дин ца, од
но сно по сто ја ња или од су ства од
ре ђе них нор мал них ге не тич ких ва
ри је те та. На при мер, тзв. „вак ци ну“ 
про тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти ни
смо при ме њи ва ли код бо ле сни ка 
са де фи ни са ним по ли мор фи змом 
апо ли по пр о те и на Е, јер је по ка за
но да код тих бо ле сни ка не ма ефек
та. У по гле ду ге не тич ки пер со на ли
зо ва не те ра пи је у не у ро ло ги ји, пут 
пред на ма је очи то ду га чак, али су 
вра та већ од шкри ну та.  

Ва ша Кли ни ка уче ству је у број
ним ис тра жи вач ким про јек ти ма.

Углед ни струч ња ци на ше Кли ни
ке исто вре ме но су и ру ко во ди о ци 
шест на уч них про је ка та при Ми ни
стар ству за про све ту, на у ку и тех но
ло шки раз вој и то при бли жно од
го ва ра бро ју ис тра жи вач ких гру па 
ко је се ба ве по је ди ним, спе ци фич
ним про бле ми ма не у ро ло ги је. Гру
пе са нај ду жом тра ди ци јом у струч
нона уч ним ис тра жи ва њи ма су оне 
ко је се ба ве не у ро де ге не ра тив ним 
бо ле сти ма, пре све га, де мен ци је ти
па Ал цхај ме ро ве бо ле сти и Пар кин
со но ве бо ле сти, за тим мул ти плом 
скле ро зом, ми ја сте ни јом гра вис, 
по ли не у ро па ти ја ма, ми о па ти ја ма, 
це ре бро ва ску лар ним бо ле сти ма и 
епи леп си јом, али се по ја вљу ју мла
ђе ко ле ге са но вим ини ци ја ти ва ма. 
По ку ша ва мо да у том ра ду уско са
ра ђу је мо са гру па ма из све та, пр
вен стве но Евро пе, ти па ти мо ва из 
Ита ли је, Не мач ке, Грч ке, Ру си је, 
Ен гле ске и др. Про те клих го ди на је 
пу бли ко ван чи тав низ ра до ва пр о
ис те клих из та кве са рад ње, укљу чу
ју ћи и ско ра шње от кри ће ге на чи је 
су му та ци је у осно ви кал ци фи ка
ци је ба зал них ган гли ја. 

АКА ДЕ МИК
Проф. др Вла ди мир С. Ко стић ре-

дов ни је про фе сор не у ро ло ги је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Уни ве р зи-
те та у Бе о гра ду и члан Срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти. Уса вр ша вао 
се у Лон до ну и Њу јор ку. Ау тор је не-
ко ли ко књи га и уџ бе ни ка, као и ве-
ли ког бро ја на уч них ра до ва - ви ше од 
150 пу бли ко ва но је у це ли ни у ме ђу на-
род ним ча со пи си ма ко ји се ци ти ра-
ју у Cur rent Con tents. На број ним уни-
вер зи те ти ма ши ром све та пре да вао је, 
по по зи ву, а члан је ви ше до ма ћих и 
стра них струч них и на уч них удру же-
ња. Ру ко во дио је ве ћим бро јем до ма-
ћих и ме ђу на род них про је ка та.

Савремена дијагностика Интернет кафе за пацијенте
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Ге не тич ка осно ва не у ро де ге не ра
тив них бо ле сти – про је кат је Ака
де ми је на у ка ко ји се спро во ди под 
Ва шим вођ ством. О ка квом ис тра
жи ва њу је реч?

Ра ди се о по ку ша ју де фи ни са ња 
нај че шћих ге не тич ких раз ло га за 
раз вој Пар кин со но ве и Ал цхај ме ро
ве бо ле сти, као и по је ди них фор ми 
дис то ни је. У осно ви је на да да ће
мо се от кри ћем му та ци ја, а по том 
и функ ци је нор мал ног, од но сно му
ти ра ног ге на, при бли жи ти раз у ме
ва њу ети о ло ги је и евен ту ал них но
вих те ра пиј ских стра те ги ја.

Кли ни ка за не у ро ло ги ју укљу че
на је и у сту ди је ис тра жи ва ња ле
ко ва.

На рав но! Нај бо љи на чин кли
нич ког те сти ра ња но вих мо ле ку ла 
су упра во кон тро ли са не кли нич ке 
сту ди је. Не ма озбиљ ни је кли ни ке, а 
да се у њој не оба вља ова вр ста ис пи
ти ва ња. На рав но, нео п ход но је да се 
обез бе де сви за кон ски усло ви да би 
пре свих и из над свих бо ле сник био 
у пу ној ме ри за шти ћен. Фа за у ко јој 
се на бо ле сни ци ма ис пи ту је ефи ка
сност и си гур ност ле ка из во ди се тек 
на кон ви ше го ди шњих фа за ис пи ти
ва ња истог ле ка, укљу чу ју ћи и ис
пи ти ва ња на жи во ти ња ма, да би се 
са што је мо гу ће ве ћом си гур но шћу 
ушло у кли нич ке сту ди је. У на шој 
јав но сти се го во ри о екс пе ри мен
ти ма над бо ле сни ци ма и упо тре би 
ле ко ва ко ји се про из во де у дру гим 
зе мља ма, а те сти ра ју на на шим бо
ле сни ци ма. Под та квим при ти сци
ма у Кли нич ком цен тру Ср би је смо 
до не ли је дин стве но пра ви ло да се 
не одо бра ва ју ис пи ти ва ња уко ли ко 
се не оба вља ју у до ми цил ној зе мљи 
про из во ђа ча. Мо рам да ка жем да 
су код нас, а по себ но у Кли нич ком 
цен тру Ср би је, до не се на стро га, по
вре ме но ри го ро зна пра ви ла за одо
бра ва ње та квих сту ди ја са ци љем да 
бо ле сник бу де мак си мал но за шти
ћен и да се, у слу ча ју ње го ве же ље, 
на ста ви те ра пи ја ак тив ним ле ком. 
По ред то га, да би се уоп ште укљу
чи ли бо ле сни ци мо ра ју да про чи
та ју де таљ ну ин фор ма ци ју, до би ју 
до вољ но вре ме на да раз ми сле или 
се кон сул ту ју, и тек по пот пи си ва
њу при стан ка мо гу се укљу чи ти. Да 
скра тим, ва жно је да јав ност зна да 
се ра ди о обла сти у ко јој ре гу ла ти
ва ни је за о ста ја ла за бит ним европ
ским стан дар ди ма. Ал тер на ти ва је 
да се на ши бо ле сни ци на ђу на за че
љу мо гућ но сти да при ђу но вим је ди
ње њи ма у фа зи ис пи ти ва ња. 

Ме ђу но вим на ци о нал ним во ди
чи ма ове го ди не су и во ди чи за ди

јаг но сти ко ва ње и ле че ње Ал цхај ме
ро ве бо ле сти, мул ти пле скле ро зе, 
не са ни це. Ко ли ко ће они би ти од по
мо ћи здрав стве ним про фе си о нал
ци ма ши ром Ср би је? Да ли би би
ло (још) бо ље да по сто је оба ве зу ју ћи 
про то ко ли?

Во ди чи у обла сти не у ро ло ги је су 
пра вље ни и ра ни је. Као и три на
ве де на, уоб ли ча ва ни су од на ших 
ис так ну тих не у ро ло га упра во за 
спе ци фич не те ме. Ме ђу тим, чак 
и у раз ви је ном све ту, во ди чи ма се 
у прак си сва ко днев но ко ри сти тек 
пе ти на ле ка ра. Ипак, на овај на
чин се ве о ма успе шно пре ки да са 
те ра пиј ским за блу да ма, ко је мо гу 
да бу ду нео че ки ва но от пор не на 
про ме не, и обез бе ђу ју ја сни пу то
ка зи ка да, ко ме и ка ко тре ба при
ме њи ва ти од ре ђе ни лек и шта бо
ле сник од ње га мо же да оче ку је. 
Слич ни во ди чи по сто је и у сфе ри 
ди јаг но сти ке по је ди них бо ле сти и 
у њи ма су на европ ском ни воу уче
ство ва ли и ле ка ри Кли ни ке за не
у ро ло ги ју КЦС. Лич но се пла шим 
оба ве зу ју ћих пр о то ко ла, јер не по
сто је иде ал нотип ски бо ле сни ци. 
Пре сам за уста но вља ва ње ми ни
мал них и оп ти мал них кри те ри ју
ма у ди јаг но сти ци и те ра пиј ском 
при сту пу од ре ђе ним ди јаг но за ма, 
ко ји не би ис кљу чи ва ли ни иде је 
ле ка ра, па ако хо ће те ни онај ира
ци о нал ни аспект ме ди ци не ко ји се 
не срећ но жу ри мо да на пу сти мо, а 
ко ји укљу чу је, ре ци мо, и ин ту и ци
ју ле ка ра. 

Ве ли ки број не у ро де ге не ра тив них 
бо ле сти скоп чан је са ста ро шћу. 
Шта мо же мо да оче ку је мо с об зи
ром на чи ње ни цу да је на ше ста
нов ни штво све ста ри је?

Као дру штво де фи ни тив но ста ри
мо, да по ку шам да бу дем ду хо вит, 
„без сво је кри ви це“ и на ту чи ње ни
цу мо ра мо спре ми ти од го вор. Иза
зо ви пред ме ди цин ском слу жбом 
ће у сле де ћих 20 го ди на би ти бит но 
уоб ли ча ва ни ге ри ја триј ском про
бле ма ти ком. На при мер, де мен ци
ја. Твр ди се да го то во 10 од сто ста ри
јих од 70 го ди на па ти од де мен ци је, 
са мо 15 од сто оних ко ји су ста ри ји 
од 80 го ди на мо же да се кре ће бр зи
ном ко ја је пред ви ђе на за пе шач ке 
пре ла зе и слич но. Ме ђу тим, иа ко се 
ве ли ки број не у ро де ге не ра тив них 
бо ле сти по ве зу је упра во са ста ре
њем, по сто је за па жа ња да се кри ва 
по ме ра уле во, тј. да се не ке екс клу
зив но бо ле сти ста ре ња, ја вља ју ра
ни је. Мо жда се ра ди о бо љој и бр жој 
ди јаг но сти ци, али мо жда и ци ви
ли за ци ја по ла ко узи ма свој да нак.

Ве ру је те ли да мла ди на уч ни ци 
има ју пер спек ти ву у Ср би ји? Ка ко 
их за др жа ти?

Да бих от кло нио сум њу да се ра
ди о де ма го ги ји, мо ја де ца  ако је 
то аде ква тан на зив за љу де ста ри
је од 30 го ди на  су у Ср би ји и ов де 
за вр ша ва ју док тор ске ди сер та ци
је. И то ни је мо ја, већ њи хо ва од лу
ка. Ис пу ња ва ме ту гом ге не ра циј
ски став да је „жи вот не где дру где“ 
и да ће се су срет са сре ћом од и гра
ти по пре ла ску гра ни це. На рав но, 
не бих то на зи вао де фе ти змом, јер 
су про бле ми број ни, њи хо во ре ша
ва ње ду го тра је, а сва ко од нас жи
ви свој крат ки, је ди ни жи вот. Је дан 
од про бле ма, чак и ка да би по сто
ја ли оп ти мал ни усло ви, је сте не до
ста так пра вих учи те ља и на уч них 
мен то ра, чи ње ни ца да смо би ли 
при ну ђе ни да у по је ди ним обла
сти ма пре ско чи мо чи та ве тех но
ло шке ци клу се у ис тра жи вач ким 
ме то до ло ги ја ма. Сто га тре ба да се 
умре жу је мо са гру па ма и ин сти ту
ци ја ма из ино стран ства, да се мо
жда уве ду јед но крат ни про јек ти за 
мла де ис тра жи ва че ко ји би, без ре
зул тат ских усло ва, слу жи ли да они 
по се те цен тре ко ји су бли ски њи хо
вим ин те ре со ва њи ма и где би по
ку ша ли да про ник ну у мо гућ но сти 
са рад ње. Не мам pa na ceu у ру ка ву, 
мо гу ће је и да су про бле ми раз ли
чи ти од обла сти до обла сти, али сат 
от ку ца ва нео п ход ност да се не што 
си ве ма се ко ју има мо гр че ви то по
све ти овом про бле му. 

 Ја сми на То ма ше вић

COST-BE NE FIT
Мо ра мо по ла ко да уво ди мо кул ту-

ру про це не cost-be ne fit-a. И на ни воу 
КЦС тре ба да по сто ји озбиљ на ана ли-
за ко ри шће ња апа ра та, као што је би-
ло по ку ша ја, кад се ку пи но ви апа рат 
по сле го ди ну да на да се пи та мо шта 
је ура ђе но, ко ли ко је ура ђе но, ко ли ко 
се за ра ди ло, за ко ли ко ће би ти амор-
ти зо ван.

Има ин сту и ту ци ја као што је Кли-
нич ки цен тар у ко ји ма се не ки апа ра-
ти ко ри сте на лик „би че ва њу док коњ 
не умре“, јер не ма мо гућ но сти да се 
из бег не огром на на ва ла, док у дру гој 
ин сти ту ци ји не ма гу жве, иа ко се на-
ла зи са мо сто ти нак ки ло ме та ра од Бе-
о гра да. Ку по ва ни су апа ра ти ко ји да-
ле ко пре ва зи ла зе ис ку ства оних ко ји 
би тре ба ло да чи та ју- да не го во рим о 
НМР од 3т ко ји је КЦС тек са да до био, 
иа ко има нај ком пе тент ни је љу де да 
се ти ме ба ве.
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Пише: Др Ми лан Си мић

Л
и сте че ка ња у Ре
пу бли ци Ср би ји 
при ме њу ју се од 
2005. го ди не, а 

до ку ме ти на осно ву ко јих 
су пра вље не и при ме њи
ва не би ли су кли нич ки 
кри те ри ју ми и пре по ру
ке. Кли нич ке кри те ри ју
ме и ме то до ло ги ју за утвр ђи ва ње 
ли сте и вре ме на че ка ња на здрав
стве не услу ге у здрав стве ним уста
но ва ма Ср би је до нео је Ин сти тут 
„Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“, док 
је пре по ру ку и об ја шње ње за пра ће
ње ква ли те та ра да у здрав стве ним 
уста но ва ма из апри ла 2004. до не ло 
Ми ни стар ство здра вља.

Ка ко су и да ли су ти до ку мен ти 
би ли ко ри шће ни, и да ли су би ли 
до бри или ло ши од 2014. го ди не ће 
би ти ствар про шло сти. Као њи хо
ва по сле ди ца оста ле су нам ли сте 
че ка ња од по не ко ли ко го ди на, не
за до вољ ни и ле ка ри и па ци јен ти. 
Под се тио бих на не ке чи ње ни це ве
за не за сам по јам и ко ри шће ње тер
ми на са ко ји ма би сте мо гли и да 
упо зна те све оне чи ја ће се име на, 
на жа лост, на њи ма и на ћи. 

Ли сте че ка ња се уво де ка да по
тре бе за од ре ђе ним про це ду ра ма 
пре ва зи ла зе фи нан сиј ска сред ства 
ко ја су на рас по ла га њу. По пра ви лу 
се на њи ма на ла зе про це ду ре ко је 
су ску пе, али ни су хит не. Ли сте тре
ба да омо гу ће да се под јед на ким 

усло ви ма и рав но прав
но обез бе ди по треб
на здрав стве на услу
га. Оне пред ста вља ју 
алат за бо љу ор га ни
за ци ју ра да и њи ма 
се уво ди ред у пру жа
њу услу га, уз омо гу ћа
ва ње ра ци о нал но сти у 
ко ри шће њу рас по ло
жи вих сред ста ва. Ли
сте че ка ња по сто је у 

ско ро свим здрав све ним си сте ми
ма у све ту.

Пр ви пра вил ник о ли ста ма че ка
ња, као што и сам на зив ка же, прав
но уво ди ве ћу оба ве зност за све уче
сни ке у про це су, јер се пра вил ни ци 
на ла зе од мах ис под за ко на за раз
ли ку од кри те ри ју ма и пре по ру ка 
ко ји су до са да ва жи ли.

ЗА КО ЈЕ УСЛУ ГЕ СЕ УТВР ЂУ ЈУ 
ЛИ СТЕ ЧЕ КА ЊА?

1.  Пре глед на ком пју те ри зо ва ној 
то мо гра фи ји (CT) и маг нет ној 
ре зо нан ци (MR): CT пре глед 
гла ве; CT пре глед гла ве и вра
та; CT пре глед кич ме ног сту ба; 
MR пре глед гла ве; MR пре глед 
кич ме ног сту ба; CT пре глед 
груд ног ко ша; CT пре глед аб
до ме на и ма ле кар ли це; MR 
пре глед аб до ме на; MR пре глед 
ма ле кар ли це; MR пре глед му
ску ло ске лет ног си сте ма; MR 
пре глед дој ки; 

2.  Ди јаг но стич ка ко ро на ро гра фи
ја и/или ка те те ри за ци ја ср ца; 

3.  Ре ва ску ла ри за ци ја ми о ка р да: 
Не хи рур шка ре ва ску ла ри за
ци ја ми о кар да; Хи рур шка ре
ва ску ла ри за ци ја ми о кар да;

4.  Уград ња пејс меј ке ра и кар ди о
вер тер де фи бри ла то ра (ICD);

5. Уград ња ве штач ких вал ву ла;
6.  Уград ња граф то ва од ве штач ког 

ма те ри ја ла и ен до ва ску лар них 
графт про те за;

7.  Опе ра ци ја се нил не и пре се нил
не ка та рак те са уград њом ин
тра о ку лар них со чи ва; 

8.  Уград ња им план та та у ор то пе
ди ји (ку ко ви и ко ле на).

Јед на од ве ли ких но ви на ко ју до
но си но ви пра вил ник са др жа на је 
у ре ше њу – да па ци јент не ће ви ше 
сам је дан или ви ше пу та по зи ва
ти те ле фо ном или је дан или ви ше 
пу та пре ла зи ти сто ти не ки ло ме та
ра до шал те ра здрав стве не уста но
ве да би сам се бе ста вио на ли сту 
че ка ња.

Па ци јент је ду жан да у ро ку од се
дам да на фо то ко пи ју це ло куп не по
треб не ме ди цин ске до ку мен та ци је 
до ста ви уста но ви у ко јој ће про це
ду ра из вр ши ти, а уко ли ко не до ста
ви до ку мен та ци ју бри ше се са ли
сте;– ако ле кар па ци јен та не мо же 
да ста ви на ли сту че ка ња на ко јој 
ће се здрав стве на услу га из вр ши ти 
у пр о пи са ном ро ку, па ци јен та мо ра 
да упу ти Фон ду ко ји пред у зи ма све 
ме ре да са услу га из вр ши у пред ви
ђе ном ро ку– здрав стве на уста но ва 
оба ве шта ва па ци јен та да је ста вљен 
на ли сту че ка ња. 

КА КВЕ НО ВИ НЕ ДО НО СИ ПРА ВИЛ НИК О ЛИ СТА МА ЧЕ КА ЊА? 

УВО ЂЕ ЊЕ РЕ ДА 
У ЗА КА ЗИ ВА ЊУ 
УСЛУ ГА
// ПА ЦИ ЈЕНТ МО ЖЕ БИ ТИ УПИ САН СА МО НА ЈЕД НУ 
ЛИ СТУ ЧЕ КА ЊА ЗА ЈЕД НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ УСЛУ ГУ //
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УПИС НА ЛИ СТУ ЧЕ КА ЊА

Ста вља ње оси гу ра ног ли ца на ли
сту че ка ња мо же да се из вр ши на 
два на чи на:

1.  ре зер ва ци јом ме ста на ли сти 
че ка ња од стра не иза бра ног 
ле ка ра и

2.  на осно ву на ла за и ми шље ња 
ле ка ра спе ци ја ли сте здрав стве
не уста но ве у ко јој се утвр ђу је 
ли ста че ка ња (без ре зер ва ци је 
иза бра ног ле ка ра). 

Ле кар од го ва ра ју ће спе ци јал но
сти сво је ми шље ње мо же да дâ у 
из ве шта ју ле ка ра спе ци ја ли сте по
сле спе ци ја ли стич кокон сул та тив
ног пре гле да или у от пу сној ли сти 
по сле ста ци о нар ног ле че ња оси гу
ра ног ли ца.

Ми шље ње оба ве зно са др жи ле
кар ски на лаз са ди јаг но зом због 
ко је оси гу ра ном ли цу тре ба да се 
пру жи здрав стве на услу га за ко ју се 
фор ми ра ли ста че ка ња (на ла тин
ском и са озна ком по МКБ10), сте
пен при о ри те та (вре мен ски пе ри
од у ко ме оси гу ра ном ли цу тре ба да 
се пру жи здрав стве на услу га за ко
ју се фор ми ра ли ста че ка ња), озна
ку ор га на, од но сно де ла те ла, као и 
ре зул та те оба вље них ди јаг но стич
ких по сту па ка и пр о це ду ра.

На осно ву тог ми шље ња, иза бра
ни ле кар вр ши ре зер ва ци ју ме
ста у здрав стве ној уста но ви у ко јој 
ће оси гу ра ном ли цу нај бр же би
ти пру же на услу га, а уко ли ко ви
ше здрав стве них уста но ва у истом 
ро ку мо же да пру жи здрав стве ну 
услу гу, иза бра ни ле кар ре зер ва ци
ју ме ста на ли сти че ка ња вр ши у 
нај бли жој здрав стве ној уста но ви у 
од но су на ме сто ста но ва ња оси гу
ра ног ли ца. 

Иза бра ни ле кар, по из вр ше ној 
ре зер ва ци ји ме ста на ли сти че ка
ња, са оп шта ва па ци јен ту по дат
ке о из вр ше ној ре зер ва ци ји ме ста 
на ли сти че ка ња и оба ве зи па ци
јен та да од мах, а нај ка сни је у ро
ку од се дам да на, до ста ви фо то ко
пи ју ме ди цин ске до ку мен та ци је 
здрав стве ној уста но ви у ко јој је ре
зер ви са но ме сто на ли сти че ка ња. 
Иза бра ни ле кар, исто вре ме но па
ци јен ту из да је од го ва ра ју ћи упут за 
здрав стве ну уста но ву у ко јој је ре
зер ви са но ме сто на ли сти че ка ња. 
Па ци јент при ба вља оце ну над ле
жне ле кар ске ко ми си је Ре пу блич
ког фон да за упу ћи ва ње ван под

руч ја фи ли ја ле и ко пи ју упу та и 
оце не ле кар ске ко ми си је, за јед но 
са ко пи јом ме ди цин ске до ку мен
та ци је, до ста вља здрав стве ној уста
но ви у ко јој је ре зер ви са но ме сто на 
ли сти че ка ња. 

Ако па ци јент не до ста ви фо то
ко пи ју ме ди цин ске до ку мен та ци
је или је не до ста ви у пред ви ђе ном 
ро ку уста но ви у ко јој је ре зер ви са
но ме сто на ли сти че ка ња у да том 
ро ку, здрав стве на уста но ва бри ше 
ре зер ва ци ју за ме сто на ли сти че
ка ња.

Ако иза бра ни ле кар не мо же да 
из вр ши ре зер ва ци ју ме ста па ци јен
ту на ли сти че ка ња, због то га што 
пре ма сте пе ну при о ри те та за пру
жа ње здрав стве не услу ге оси гу ра
ном ли цу ни у јед ној здрав стве ној 
уста но ви не по сто ји сло бод но ме
сто, од мах, елек тр он ским пу тем, о 
то ме оба ве шта ва Ре пу блич ки фонд 
ра ди пред у зи ма ња по треб них ме ра 
у ци љу обез бе ђи ва ња пру жа ња по
треб не здрав стве не услу ге оси гу ра
ном ли цу у ро ку пр о пи са ном овим 
пра вил ни ком.

Уко ли ко спе ци ја ли стич кокон
сул та тив ним пре гле дом или на
ла зом у от пу сној ли сти ле кар 
спе ци ја ли ста, у свом на ла зу и ми
шље њу, утвр ди по тре бу за пру жа
њем здрав стве не услу ге за ко ју се 
фор ми ра ли ста че ка ња у тој здрав
стве ној уста но ви, он па ци јен та ста
вља на ли сту че ка ња, не по сред но, 
без ре зер ва ци је иза бра ног ле ка ра, 
уко ли ко је уви дом у ли сте че ка
ња дру гих здрав стве них уста но ва, 
утвр дио да ће па ци јен ту у ње го вој 
здрав стве ној уста но ви нај бр же би
ти пру же на по треб на здрав стве на 
услу га. 

Па ци јент мо же би ти ста вљен са
мо на јед ну ли сту че ка ња за од
ре ђе ну здрав стве ну услу гу и то 
са мо у јед ној здрав стве ној уста но
ви. Здрав стве на уста но ва у ко јој је 
оси гу ра но ли це ста вље но на ли сту 
че ка ња, од мах оба ве шта ва (елек
трон ском по штом, пи смом, те ле
гра мом, СМС по ру ком и слич но) 
оси гу ра но ли це о ста вља њу на ли
сту че ка ња за пру жа ње здрав стве
не услу ге.

Оба ве ште ње здрав стве не уста но
ве са др жи оче ки ва ни да тум при је
ма за пру жа ње здрав стве не услу ге 
и спи сак ме ди цин ске до ку мен та
ци је ко ју оси гу ра но ли це тре ба да 
при ба ви пре при је ма у здрав стве
ну уста но ву, као ин фор ма ци ју оси
гу ра но ли це, да ће му пи са ни по зив 

за при јем у здрав стве ну уста но ву 
ра ди пру жа ња здрав стве не услу ге, 
би ти до ста вљен на 15 да на пре да
ту ма при је ма и да је оба ве зно да у 
ро ку од се дам да на од да на при је
ма оба ве ште ња, по твр ди до ла зак у 
здрав стве ну уста но ву у од ре ђе ном 
тер ми ну, елек трон ском по штом, 
пи смом или те ле гра мом.

Здрав стве на уста но ва не ће ста ви
ти на ли сту че ка ња оси гу ра но ли
це за ко је је иза бра ни ле кар из вр
шио ре зер ва ци ју ме ста на ли сти 
че ка ња, ако из објек тив них раз ло
га (квар апа ра та, ви ша си ла) не мо
же да пру жи здрав стве ну услу гу у 
ро ку за ко ји је из вр ше на ре зер ва
ци ја на ли сти че ка ња. О раз ло зи ма 
због ко јих не мо же да ста ви оси гу
ра но ли це на ли сту че ка ња, здрав
стве на уста но ва од мах, а нај ка сни
је у ро ку од три да на, оба ве шта ва 
оси гу ра но ли це ка ко би иза бра ни 
ле кар из вр шио ре зер ва ци ју ме ста 
на ли сти че ка ња у дру гој здрав стве
ној уста но ви, у скла ду са од ред ба
ма овог пра вил ни ка.

 ПРО МЕ НЕ У 
ЛИ СТИ ЧЕ КА ЊА

Про ме не у ли сти че ка ња здрав
стве на уста но ва мо же да оба вља 
са мо у окви ру ро ко ва про пи са них 
за по је ди не здрав стве не услу ге. 
Про ме на у ли сти че ка ња мо же би
ти про ме на ме ста на ко ме се оси
гу ра но ли це на ла зи у ли сти че ка
ња, про ме на оче ки ва ног да ту ма 
при је ма и про ме на по да та ка нео
п ход них за фор ми ра ње ли сте че
ка ња, без про ме не ме ста на ли сти 
че ка ња.

Ме ди цин ски раз ло зи због ко јих 
мо же да се вр ши про ме на ме ста 
на ко ме се оси гу ра но ли це на ла
зи у ли сти че ка ња, од но сно про
ме на оче ки ва ног да ту ма при је ма 
је су: про ме на здрав стве ног ста ња 
оси гу ра ног ли ца ко ја зах те ва утвр
ђи ва ње но вог ро ка у ко ме ће би ти 
пру же на здрав стве на услу га, акут
но обо ље ње или ста ци о нар но ле
че ње оси гу ра ног ли ца, труд но ћа, 
пси хич ке смет ње иза зва не стра
хом од пру жа ња здрав стве не услу
ге, уз од го ва ра ју ћи до каз здрав
стве не уста но ве.

Не ме ди цин ски раз ло зи за про ме
ну нео п ход них по да та ка за фор ми
ра ње ли сте че ка ња су про ме на би
ло ког иден ти фи ка ци о ног по да тка 
ко ји се од но си на оси гу ра но ли це и 
ма тич ну фи ли ја лу.
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Оси гу ра но ли це не мо же да зах
те ва про ме ну ме ста на ко ме се на
ла зи у ли сти че ка ња из не ме ди цин
ских раз ло га, осим у слу ча ју смр ти 
чла на уже по ро ди це уз од го ва ра ју
ћи до каз.

Не ме ди цин ски раз ло зи због ко
јих здрав стве на уста но ва мо же да 
из вр ши про ме не у ли сти че ка ња у 
окви ру ро ка за пру жа ње здрав стве
них услу га про пи са них овим пра
вил ни ком, су: квар на апа ра ти ма, 
тре нут ни не до ста так ме ди цин ских 
сред ста ва или ре а ге на са, из во ђе ње 
нео п ход них гра ђе вин ских ра до ва 
у здрав стве ној уста но ви ко ји ни су 
мо гли би ти пла ни ра ни и сл.

БРИ СА ЊЕ СА 
ЛИ СТЕ ЧЕ КА ЊА

Ме ди цин ски раз ло зи за бри са
ње оси гу ра ног ли ца са ли сте че ка
ња су: пру же на здрав стве на услу
га у тој здрав стве ној уста но ви или 
у дру гој здрав стве ној уста но ви, мо
гућ ност ле че ња пру жа њем дру ге вр
сте здрав стве не услу ге или пру жа
ње дру ге вр сте ди јаг но сти ке за ко ју 
се не утвр ђу је ли ста че ка ња, ви со ки 
ри зик по здра вље оси гу ра ног ли ца, 
про ме на здрав стве ног ста ња оси
гу ра ног ли ца чи ме је здрав стве на 
услу га за ко ју је ста вље но на ли сту 
че ка ња кон тра ин ди ко ва на, ста вља
ње на ли сту че ка ња у дру гој здрав
стве ној уста но ви.

Не ме ди цин ски раз ло зи за бри
са ње оси гу ра ног ли ца са ли сте че
ка ња су: лич на из ја ва оси гу ра ног 
ли ца у пи са ној фор ми да не же ли 
пру жа ње здрав стве не услу ге за ко
ју је ста вље но на ли сту че ка ња, пре
ста нак свој ства оси гу ра ног ли ца, 
смрт оси гу ра ног ли ца и сл. Ако без 
оправ да ног раз ло га оси гу ра но ли
це у ро ку из овог пра вил ни ка сво
јим од го во ром не по твр ди свој до
ла зак у здрав стве ну уста но ву ра ди 
при је ма или не до ђе у за ка за ном 
тер ми ну у здрав стве ну уста но ву у 
ко јој је ста вље но на ли сту че ка ња 
ра ди пру жа ња здрав стве не услу ге, 
здрав стве на уста но ва га бри ше са 
ли сте че ка ња.

Вре ме че ка ња за пру жа ње здрав
стве не услу ге утвр ђу је се пре ма 
кри те ри ју ми ма и вре ме ну пред
ви ђе ном за пру жа ње здрав стве не 
услу ге, утвр ђе ном у При ло гу овог 
пра вил ни ка и да ту му ре зер ва ци је 
иза бра ног ле ка ра. Нај ду же вре ме 
че ка ња та ко ђе је про пи са но у При
ло гу овог пра вил ни ка.

НАД ЗОР НАД 
ЛИ СТОМ ЧЕ КА ЊА

Над зор вр ше над зор ни ци оси гу
ра ња Ре пу блич ког фон да и над
зор ни ци оси гу ра ња фи ли ја ла Ре
пу блич ког фон да.

Ако се у по ступ ку над зо ра, утвр
ди да је у здрав стве ној уста но ви из
вр ше но по ме ра ње оси гу ра них ли ца 
у ли сти че ка ња, из не ме ди цин ских 
раз ло га, за ви ше од 10 од сто укуп ног 
бро ја оси гу ра них ли ца за пе ри од до 
два ме се ца, над зор ни ци оси гу ра ња 
мо гу да пред ла же ума ње ње уго во
ре не на кна де за рад здрав стве ној 
уста но ви.

Ако здрав стве на уста но ва ста ви 
оси гу ра но ли це на ли сту че ка ња 
пре ко ра чу ју ћи нај ду же вре ме че ка
ња про пи са но овим пра вил ни ком, 
Ре пу блич ки фонд ће ума њи ти на
кна ду здрав стве ној уста но ви.

Пра вил ник сту па на сна гу осмог 
да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу
жбе ном гла сни ку“ Ре пу бли ке Ср би
је, а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2014. 
го ди не, осим чла на 3. став 1. и чла
на 31. овог пра вил ни ка.

Здрав стве не уста но ве у ко ји ма су 
фор ми ра не ли сте че ка ња до да на 
сту па ња на сна гу овог пра вил ни
ка, ускла ди ће ли сте че ка ња са од
ред ба ма чла на 3. став 1. и чла на 31. 
овог пра вил ни ка до 31. де цем бра 
ове го ди не.

Ау тор пра вил ни ка је од ре дио: – 
Кли нич ке кри те ри ју ме и стан дар
ди зо ва не ме ре за про це ну здрав
стве ног ста ња оси гу ра них ли ца на 
осно ву ко јих се, у за ви сно сти од сте
пе на при о ри те та зах те ва не про це
ду ре, свр ста ва ју у гру пе пре ма ду
жи ни че ка ња: до два, до три, до 
шест, до два на ест ме се ци;– Нео п
ход ну до ку мен та ци ју за ста вља
ње на ли сту че ка ња;– Здрав стве не 
услу ге ко је мо ра да бу ду пру же не у 
ро ку од 30 да на, а за ко је се не утвр
ђу ју ли сте че ка ња. При то ме се оси
гу ра на ли ца у за ви сно сти од хит но
сти зах те ва не про це ду ре свр ста ва ју 
у сле де ће гру пе пре ма ду жи ни че
ка ња од мах: до три са та, до 24, до 48 
са ти, до 72 са та, до се дам да на, до 
три де сет да на.

ШТА МО ЖЕ МО ОЧЕ КИ ВА ТИ 
ОД ПРА ВИЛ НИ КА

Пра вил ник је сва ка ко алат од ко
ри сти ле ка ри ма за бо љу ор га ни за
ци ју ра да са па ци јен ти ма ко ји мо ра 
да се на ђу на ли ста ма че ка ња.

Пра вил ник мо же уве сти ве ћи ред 
у пру жа њу здрав стве них услу га ко
је се на ла зе на ли сти че ка ња, као и 
услу га ко је мо ра да бу ду ура ђе не у 
ро ку од 30 да на.

Пра вил ник оне мо гу ћа ва да се 
услу ге об у хва ће не пра вил ни ком 
оба вља ју без ика кве прет ход не до
ку мен та ци је.

Пра вил ник по ста вља кли нич ки 
пут из ме ђу па ци јен та, док то ра и 
ли сте че ка ња са пре ци зним де фи
ни са њем по сту па ка сва ког од уче
сни ка, ка ко за по ста вља ње, та ко и 
за по ме ра ње и бри са ње са ли сте че
ка ња. Од ред бом пре ма ко јој се па
ци јент, за ко га се не мо же у пред
ви ђе ном ро ку за ка за ти про це ду ра, 
упу ћу је Фон ду на да ље ре ша ва ње  
да је на ду па ци јен ти ма.

Пра вил ни ком ће оти ћи у исто ри
ју му ка па ци је на та да са ми за ка зу ју 
пре гле де са ли сте че ка ња би ло пу то
ва њи ма у гра до ве са мо због за ка зи
ва ња или ду го трај ним че сто не а де
кват ним те ле фон ски раз го во ри ма. 

Па ци јен ти ће на аде ква тан на
чин би ти оба ве шта ва ни о свим 
ре ле вант ним ко ра ци ма у ве зи са 
при пре мом и да ту ми ма из во ђе ња 
про це ду ре.

Ле кар ко ји оба вља про це ду ру, пре 
пре гле да има ће на увид сву по треб
ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју, јер 
без ње не ће би ти мо гу ће да па ци
јент бу де упи сан на ли сту че ка ња.

ШТА НЕ МО ЖЕ МО ОЧЕ КИ ВА ТИ 
ОД ПРА ВИЛ НИ КА

Пра вил ник не мо же ре ши ти већ 
по сто је ће ли сте че ка ња, ни ти ути
цај по сто је ћих ли ста че ка ња на 
нај ду жа вре ме на че ка ња по но вом 
пра вил ни ку, што мо же до ве сти до 
обе сми шља ва ња са мог пра вил ни ка 
већ на са мом по чет ку ње го ве при
ме не.

Пра вил ник не мо же по ве ћа ти 
број апа ра та, уград ног ма те ри ја
ла и свих оста лих еле ме на та нео п
ход них за из вр ша ва ње про це ду ре. 
Али, то су пи та ња и про бле ми и за
да ци ко је мо ра ју ре ша ва ти кре а то
ри и но си о ци здрав стве не по ли ти ке 
 Фонд и Ми ни стар ство здра вља.

Ле кар ска ко мо ра же ли овим пу
тем да упо зна струч ну јав ност, од
но сно сво је члан ство, да су у овом 
пра вил ни ку до би ли алат за свој рад 
у 2014. го ди ни ко ји им мо же би ти од 
ко ри сти у сва ко днев ном ра ду, а ко
ли ко је он ква ли те тан и до бар ће по
ка за ти го ди на ко ја је пред на ма. //
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Пи ше: Пред сед ник 
Син ди ка та ле ка ра и 

фар ма це у та Ср би је 
спец. ане сте зи је 

и ре а ни ма то ло ги је 
др Дра ган Цве тић

С
ин ди кат ле ка ра и 
фар ма це у та Ср
би је, Град ска ор
га ни за ци ја Бе о

гра да, у са рад њи са Ин сти ту том за 
упо ред но пра во, ор га ни зо ва ла је 
25. ок то бра у хо те лу „Зи ра“ у Бе о
гра ду се ми нар Здрав стве но оси гу
ра ње – кључ ни про блем здрав ства 
у Ср би ји. 

Осим чла но ва СЛФС, пред став ни
ка Окру жних ор га ни за ци ја из це
ле Ср би је, ску пу су при су ство ва ли 
и узе ли уче шћа у ра ду пред став
ни ци Ми ни стар ства здра вља Ре пу
бли ке Ср би је, Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње, Се кре та ри
ја та за здрав ство Бе о гра да, Здрав
стве ног са ве та Ре пу бли ке Ср би
је, Од бо ра за здра вље и по ро ди цу 
Скуп шти не Ср би је, Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре Бе о гра да, Срп ског ле кар ског 
дру штва, Кан це ла ри је европ ске де
ле га ци је у Ср би ји, као и пред став
ни ци оси гу ра ва ју ћих ку ћа ко је де
лу ју на те ри то ри ји Ср би је. 

На пра вље на је упо ред на ана ли
за здрав стве ног оси гу ра ња у раз
ви је ним европ ским и скан ди нав
ским зе мља ма (Не мач ка, Ита ли ја, 
Фран цу ска, Швед ска), зе мља ма не
ка да шњег Ис точ ног бло ка (Че шка, 

Пољ ска) и бив шим ју
го сло вен ским ре пу
бли ка ма (Хр ват ска, 
Сло ве ни ја). На кра ју 
су пред став ни ци РФ
ЗО при ка за ли си стем 
здрав стве ног оси гу ра
ња у Ср би ји. 

У ши ро кој ди ску си ји 
по сле офи ци јел ног де
ла, ко ја је тра ја ла ду же 
од два са та, за кљу че но 

је да здрав стве но оси гу ра ње у Ср
би ји је сте је дан од нај ве ћих про бле
ма у функ ци о ни са њу здрав стве ног 
си сте ма, да је ста ње у здрав ству део 
оп штег ста ња у дру штву. и да не мо
же би ти у овом тре нут ку мно го бо
ље не го што је све у куп на си ту а ци ја. 
Али, да не тре ба да бу де ни го ре. 

Уче сни ци ску па ука за ли су да је 
си стем здрав стве ног оси гу ра ња ко
ји се код нас при ме њу је, та ко зва ни 
Би змар ков мо дел, не до во љан. Та
кав си стем оси гу ра ња ба зи ран на 
со ли дар но сти и оба ве зно сти мо ра 
по сто ја ти, то је европ ска те ко ви на, 
али об зи ром да је не до во љан, мо
ра да се укљу чи и до пун ско, од но
сно до дат но оси гу ра ње. То се већ 
при ме њу је и у до ста европ ских зе
ма ља са ма њим или ве ћим мо ди
фи ка ци ја ма. То, та ко ђе, под ра зу ме
ва и де фи ни са ње основ ног па ке та 
здав стве них услу га ко је се га ран
ту ју свим гра ђа ни ма. Све пре ко то
га је еко ном ска ке те го ри ја и ни је 
ствар оба ве зног, со ли дар ног си сте
ма оси гу ра ња. Си стем ко ји ми у Ср
би ји има мо је, прак тич но, у бу дућ
но сти нео др жив.

Ука за но је и на број не про бле
ме у здрав стве ном си сте му Ср би је. 
По себ но је на гла шен про блем ка
пи та ци је чи ја је при ме на по че ла у 
ок то бру 2012, а ко ја се при ме њу је у 
го то во свим европ ским зе мља ма у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти, 
али не на на чин као код нас. На
ша ка пи та ци о на фор му ла је „ори
ги нал на“ у од но су на све дру ге. За 
са да је по ка за ла до ста не до ста та
ка и тра жи стал но пра ће ње и при
ла го ђа ва ње. Ту се СЛФС за јед но са 
ЛКС и дру гим ле кар ским удру же
њи ма мак си мал но ан га жу је, али 
са ми пр о бле ме не мо же мо ре ши
ти. Од пред став ни ка Ми ни стар ства 
здра вља је за тра же но да се ак ти ви
ра Рад на гру па за пра ће ње при ме не 
уред бе о ка пи та ци ји, чи ји смо чла
но ви, а ко ја се у овој го ди ни са ста ла 
са мо јед ном! Пи та ње при ме не DRG 
си сте ма у се кун дар ној и тер ци јар
ној за шти ти оста је као те ма за бу
ду ћи пе ри од. 

Та ко ђе је за кљу че но да у зе мљи 
са ни ским БДП, ни ским про сеч ним 
пла та ма и из два ја њем за здрав ство 
од 260 еу ра го ди шње, не ма мно го 
„ма не вар ског про сто ра“, али упра во 
због то га је од го вор ност др жа ве још 
ве ћа. Пу ње ње ка се РФ ЗО, од но сно 
ре дов на упла та до при но са за здрав
стве но и со ци јал но оси гу ра ње је ис
кљу чи во у над ле жно сти др жа ве. Је
ди но др жа ва има ин стру мен те да у 
ту област уве де ред, а до са да то ни
је ура ди ла. Исто вре ме но та иста др
жа ва не ис пу ња ва сво је оба ве зе из 
бу џе та пре ма РФ ЗО, али за то пла
ни ра да опо ре зу је пла те ле ка ра и 

СЕ МИ НАР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СЛФС 
И ИН СТИ ТУ ТА ЗА УПО РЕД НО ПРА ВО

ЗДРАВ СТВЕ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ 
 КЉУЧ НИ ПРО БЛЕМ 
ЗДРАВ СТВА У СР БИ ЈИ
// НЕО П ХОД НЕ ПРО МЕ НЕ ПО СТО ЈЕ ЋЕГ МО ДЕ ЛА ОСИ ГУ РА ЊА У СР БИ ЈИ //
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прак тич но део сред ста ва РФ ЗО пре
ли је у бу џет  што је оце ње но као не
при хва тљи во.

Од го вор ност Ми ни стар ства здра
вља, РФ ЗО, од но сно кре а то ра здрав
стве не по ли ти ке је огром на. Ле ка
ри као но си о ци по сла у здрав ству су 
спрем ни да по мог ну и да ју свој до
при нос, али су до са да би ли не до
вољ но укљу че ни. И овај скуп је је дан 
од по ку ша ја да се ука же на ак ту ел не 
про бле ме и евен ту ал не прав це из
ла ска из кри зе и ко нач но за поч ну 
ре фор ме ко је се де кле ра тив но већ 
ду го спро во де, али ре зул та та као 
што сви ви ди мо, још увек не ма.

У са рад њи са Ин сти ту том за упо
ред но пра во би ће штам па на и књи
га по све ће на овом се ми на ру. //

СЕ МИ НАР СА МЕ ЂУ НА РОД НИМ УЧЕ ШЋЕМ 
„ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ПА ЦИ ЈЕ НА ТА“

ПА ЦИ ЈЕНТ У СРЕ ДИ ШТУ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА

С
е ми нар „За шти та пра ва па
ци је на та“, са ме ђу на род ним 
уче шћем, одр жан је 24. сеп
тем бра у Клу бу по сла ни ка 

у Бе о гра ду. Скуп је ор га ни зо ва ла 
Еу рос фе ра, под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је, Ми ни стар ства здра вља Ре
пу бли ке Срп ске, Ин сти ту та за јав но 
здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба
тут“ и Стал не кон фе рен ци је гра до ва 
и оп шти на, и уз по др шку Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, Здрав стве ног са ве та, 
Ко мо ре здрав стве них уста но ва Ср
би је, По кра јин ског се кре та ри ја та за 
здрав ство Вој во ди не и Се кре та ри ја
та за здрав ство Бе о гра да.

Проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но
вић, ми ни стар ка здра вља Ср би је, у 
по здрав ној ре чи, под се ти ла је да је 
скуп ор га ни зо ван по во дом по чет ка 
при ме не За ко на о пра ви ма па ци је
на та и за ко на о за ши ти осо ба са по
себ ним по тре ба ма. Она је на ја ви ла 
да ће, у скла ду са за ко ном, у окви

ру ло кал них за јед ни ца, од 1. де цем
бра по че ти да ра де са вет ни ци за за
шти ту пра ва па ци је на та, а тај по сао 
оба вља ће прав ни ци са нај ма ње пет 
го ди на рад ног ис ку ства. Де ја но ви
ће ва је ис та кла да су пра ва па ци је
на та мер љив ин стру мент ко ји по ка
зу је ко ли ко се по шту ју људ ска пра ва 
у не кој сре ди ни и ко ли ко је по треб
но да се ра ди на то ме. 

Др Дра ган Бог да нић, но ви ми ни
стар здра вља Ре пу бли ке Срп ске, ре
као је да је за шти та пра ва па ци је на
та у цен тру па жње Ми ни стар ства на 
чи јем је он че лу, при че му се у сво
јим ак тив но сти ма ру ко во ди Европ
ском по ве љом о пра ви ма па ци је на
та и за ко ни ма у Срп ској. Про те клих 
го ди на на чи ње но је низ ко ра ка у тој 
обла сти. Из ме ђу оста лог, здрав стве
ни рад ни ци еду ко ва ни су о пра ви ма 
па ци је на та и име но ва ни за штит ни
ци пра ва оси гу ра них ли ца. Пре ма 
ре чи ма др Бог да ни ћа, про цес ин
фор ми са ња оси гу ра ни ка о њи хо вим 

пра ви ма по чео је 2007, уве де ни су 
ин фор ма тив ни те ле фо ни, а пре ма 
ре зул та ти ма ан ке та – у по ра сту је 
за до вољ ство оси гу ра ни ка у ве зи са 
оства ри ва њем њи хо вих пра ва.

Др Ми ља на Гр бић, ди рек тор ка 
кан це ла ри је Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је за Ср би ју, ис та кла је 
да по ли ти ка СЗО за 2020. го ди ну 
под ра зу ме ва рад на уна пре ђе њу 
здра вља и сма ње њу не јед на ко сти 
у оства ри ва њу здрав стве не за шти
те, без огра ни че ња због фи нан сиј
ских мо гућ но сти.

О ме ри фи зич ког спу та ва ња и 
изо ла ци је ли ца са мен тал ним смет
ња ма у пси хи ја триј ским уста но ва
ма – го во ри ла је Слав ка Ла ки ће
вић, по моћ ник ми ни стра здра вља, 
а Рад ми ла Ива нек из истог ми ни
стар ства, го во ри ла је о за кон ском 
окви ру и ор га ни за ци ји у обла сти 
пра ва па ци је на та.

Прим. др Та тја на Ра до са вље вић, 
ди рек тор ка ЛКС, одр жа ла је пре да
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ва ње на те му „Ин фор ми са ни при
ста нак па ци јен та у све тлу но вих за
кон ских про пи са“. Она је ис та кла да 
је тај по јам у ме ди цин скоправ ну 
пр о бле ма ти ку ушао у дру гој по ло
ви ни 20. ве ка, и оце ни ла зна чај ним 
што За кон о за шти ти пра ва па ци
је на та у по себ ном де лу го во ри о 
ин фор ми са ном при стан ку. Сва ко 
ле че ње, би ло ин ва зив но или не ин
ва зив но  кон зер ва тив но, зах те ва 
при ста нак па ци јен та, на гла си ла је 
ди рек тор ка Ко мо ре, као и да пу но
ва жан при ста нак мо же да ти са мо 
ли це ко је раз у ме оно са чи ме се са
гла ша ва. – Па ци јент тре ба да зна са 
чи ме се са гла ша ва, шта ће се с њим 
де ша ва ти и шта се мо же де си ти. Са
мо у том слу ча ју па ци јент је у мо
гућ но сти да узме у об зир раз ло ге за 
и про тив и да до не се ра зум ну од
лу ку ко ја се ти че ње го вог здра вља. 
Аде кват ни ји на зив био би „при

ста нак ин фор ми са ног па ци јен та“ 
– ука за ла је др Ра до са вље вић.

Го во ре ћи о ле че њу без при стан
ка, она је ре кла да је та кво са мо
вољ но ле че ње за пра во „де ликт про
тив те ле сног ин те гри те та и де ликт 
про тив лич не сло бо де“ ко ји се у Ср
би ји ка жња ва пре кр шај но, а у гра
ђан ском пра ву тре ти ра се као те ле
сна по вре да.

Пре ма ње ним ре чи ма, „ин фор ми
са ни при ста нак па ци јен та“ на стао 
је из же ље ле ка ра да сма ње ин ци
ден цу суд ских спо ро ва за мал прак
су још 1934. го ди не. Два де сет го ди
на ра ни је, 1914, у САД је у суд ској 
прак си по твр ђе но пра во па ци јен
та да од би је трет ман.

Др Ра до са вље вић го во ри ла је и о 
оба ве за ма здрав стве них рад ни ка да 
да ју ин фор ма ци је, као и на чи ну да
ва ња ин фор ма ци ја па ци јен ту или 
род би ни ко ја мо ра би ти „кро је на“ 

за сва ког па ци јен та по на о соб. Јер, 
да би до нео од лу ку, па ци јент мо
ра да раз у ме ин фор ма ци је ко је до
би ја од здрав стве ног рад ни ка. Кон
крет не по тре бе па ци јен та за пра во 
су „ко ор ди на те“ здрав стве ним рад
ни ци ма ко ји има ју од го вор ност да у 
то ме на ђу „пра ву ме ру“. – Сви ре зул
та ти са мо вољ ног ле че ња, чак и ка
да су по вољ ни по па ци јен та мо гу се 
сма тра ти уна ка же њем, а то по вла
чи кри вич ну од го вор ност. Без при
стан ка па ци јен та не сме се, по пра
ви лу, над њим пред у зе ти ни ка ква 
ме ди цин ска ме ра – упо зо ри ла је др 
Ра до са вље вић.

Она је по ја сни ла и да се у ме ди
цин ску до ку мен та ци ју упи су је по
да так о при стан ку па ци јен та, од но
сно ње го вог за кон ског за ступ ни ка 
на пред ло же ну ме ди цин ску ме ру, 
као и о од би ја њу те ме ре.– За кон је 
отво рио ово ве о ма ва жно по гла вље, 

ТО КОМ ОК ТО БРА ОДР ЖА НО 16 РА ДИ О НИ ЦА 
ЗА ЛЕ КА РЕ СВИХ НИ ВОА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

ПРЕД СТА ВЉЕ НО 
14 НО ВИХ ВО ДИ ЧА ДО БРЕ 
КЛИ НИЧ КЕ ПРАК СЕ
// ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА СНО ВА НЕ НА ДО КА ЗИ МА, А НЕ ОБА ВЕ ЗА //

Ч
е тр на ест но вих на ци о нал
них во ди ча до бре кли нич
ке прак се, из ра ђе них то
ком 2013, то ком ок то бра 

ме се ца пред ста вље но је ле ка ри ма 
свих ни воа здрав стве не за шти те. 
Реч је о во ди чи ма за ди јаг но сти ко
ва ње и ле че ње сле де ћих обо ље
ња и ста ња: Ал цхај ме ро ва бо лест, 
мул ти пла скле ро за, схи зо фре ни ја, 
не са ни ца, хро нич ни бол ма лиг не 
ети о ло ги је, хро нич на оп струк тив
на бо лест плу ћа, сеп са, кар ци ном 
ова ри ју ма, ре у ма то ид ни ар три тис, 

гихт, пре хо спи тал на ур гент на ста
ња, ал ко хо ли зам, ти ре о ид ни но ду
си и кар ци но ми шти та сте жле зде, 
без бе дан абор тус.

Отва ра ју ћи пр ву од 16 ра ди о ни ца, 
ми ни стар ка здра вља проф. др Сла

ви ца Ђу кић Де ја но вић из ра зи ла је 
за до вољ ство због кон ти ну и ра ног 
ра да на во ди чи ма ко је ће при ме њи
ва ти ле ка ри ка ко би ди јаг но стич ке 
пр о це ду ре би ле аде кват не, а те ра
пи ја има ла нај бо ље ре зул та те. 

>>> Циљ ра ди о ни ца је по пу ла ри за ци ја и 
им пле мен та ци ја во ди ча у сва ко днев ној прак си, 
да по мог ну здрав стве ним про фе си о нал ци ма да уо че, 
про це не и при ме не ин фор ма ци је, ис ку ства и ста во ве 
о нај бо љој ме ди цин ској прак си <<<
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а ЛКС и да ље ће се ба ви ти овим пи
та њем – ре кла је др Ра до са вље вић.

Проф. др Ге ор ги ос Кон стан ти ни
дис, пред сед ник УО Ко мо ре здрав
стве них уста но ва Ср би је, го во рио 
је о за шти ти пра ва па ци је на та са 
аспек та да ва ла ца услу га. Он је под
се тио да се, с јед не стра не, па ци
јент или род би на кат ка да жа ле да 
ни су до би ли ин фор ма ци ју ни ви
ше да на, али, с дру ге стра не, че сто 
се ин си сти ра на „тач ној“ прог но зи, 
упо ре ђу ју се до би је не ин фор ма ци
је.– Нај че шће се тра жи „са вре ме на 
здрав стве на за шти та“ о ко јој су па
ци јен ти „од лич но“ ин фор ми са ни 
пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми
са ња и ин тер не та, а не рет ко тра же 
од ле ка ра „га ран ци ју“ да ће про це
ду ра или ле че ње ус пе ти – ре као је 
проф. Кон стан ти ни дис.

Ка да је реч о пра ву па ци јен та да 
на пу сти уста но ву на соп стве ну од го

вор ност, проф. Кон стан ти ни дис ука
зу је да је то че сто нео д го вор но, а за 
по сле ди цу мо же да има про ду же но 
ле че ње, ве ћи број ком пли ка ци ја и 
ви ше утро ше них сред ста ва (углав
ном др жав них). Не у спех ле че ња се 
при пи су је уста но ви и осо бљу.– Па
ци јент је „ду жан“ да се од но си са 
по што ва њем и ува жа ва њем здрав
стве них рад ни ка и здрав стве них са
рад ни ка. Не по што ва ње мо же до ве
сти до пре ки да ле че ња, уз прет ход но 
упо зо ре ње од стра не здрав стве ног 
рад ни ка – ука зао је про фе сор, го во
ре ћи о оба ве за ма па ци јен та.

По сто ја ње за штит ни ка пра ва па
ци је на та, прав ни ка из здрав стве не 
уста но ве на ко ју па ци јент има при
ту жбу, ло ше је ре ше ње ка ко за уста
но ву, та ко и за па ци јен та. 

Пре ма но вом За ко ну, пра ва па ци
је на та шти ти Са вет ник за за шти ту 
пра ва па ци је на та (ди пло ми ра ни 

прав ник са по ло же ним ис пи том 
за струч ни рад у ор га ни ма др жав не 
упра ве и нај ма ње три го ди не рад
ног ис ку ства или по зна ва ња про пи
са из обла сти здрав ства) и Са вет за 
здра вље – ко ји пред ста вља но ви ну у 
на шем прав ном си сте му, а фор ми
ра га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 
Чла но ви Са ве та су пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, здрав стве них 
уста но ва, РФ ЗО и удру же ња па ци је
на та. Да би За кон имао ефек та ва
жно је, сма тра овај струч њак, и да 
здрав стве ни рад ни ци бу ду уве ре ни 
да ће им по мо ћи у ра ду. 

Циљ се ми на ра био је да се раз мо
три мо гућ ност да па ци јент бу де у 
цен тру здрав стве ног си сте ма. Ску
пу су при су ство ва ли пред став ни
ци здрав стве них уста но ва, др жав
не упра ве, ло кал не са мо у пра ве, 
ко мор ског си сте ма, као и не вла ди
ног сек то ра. //

Проф. др Надежда Човичковић Штернић, министарка здравља 
проф. др Славица Ђукић Дејановић и др Јасмина Грозданов

Ра ди о ни це су ор га ни зо ва ли Ми
ни стар ство здра вља и Ре пу блич ка 
струч на ко ми си ја за из ра ду и им

пле мен та ци ју во ди ча до бре кли
нич ке прак се, уз по др шку Ин сти
ту та за јав но здра вље Ср би је „Др 

Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ и про јек
та „Пру жа ње уна пре ђе них услу га 
на ло кал ном ни воу“ – DILS Ми ни

32 >



32 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013

У 
пе ри о ду од 4. ок то бра до 30. 
но вем бра ове го ди не Ми ни
стар ство здра вља Ре пу бли
ке Ср би је спро ве ло је ис

тра жи ва ње здра вља ста нов ни штва 
на те ри то ри ји Ср би је, у са рад њи са 
Ин сти ту том за јав но здра вље Ср би је 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“.

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 6.500 
до ма ћин ста ва, од но сно њи хо
ве чла но ве ста ри је од се дам го ди
на, на те ри то ри ји це ле Ре пу бли ке, 
у град ским и се о ским сре ди на ма, 
ода бра них ме то дом слу чај ног узор
ка. Уче шће у ис тра жи ва њу би ло је 
до бро вољ но, а са др жај упит ни ка са
чи њен је на осно ву пре по ру ка Свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је. У ис
тра жи ва њу, чи ји је сло ган „Здра во, 
ка ко сте“, при ме њи ва на је ме то до
ло ги ја ко ју ко ри сте зе мље ЕУ, што ће 
омо гу ћи ти да се нај ва жни ји до би је
ни па ра ме три из ис тра жи ва ња по
ре де са европ ским зе мља ма.

Тај ност и по вер љи вост до би је них 
ин фор ма ци ја су за га ран то ва не, јер 
ће се сви по да ци би ти ко ри шће ни 
ис кљу чи во за ана ли зе. По да ци до
би је ни из ис тра жи ва ња здра вља 
ста нов ни штва, и то на осно ву из ја
ва са мих гра ђа на, по ка за ће до ка
квих је про ме на до шло у по на ша њу 
и на ви ка ма, као и по тре ба ма ко је су 
по ве за не са здра вљем и ко ри шће
њем здрав стве не за шти те.

ЗдрАв стве ни си стем >>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ис тра жи ва ње 
здра вља 
ста нов ни штва

стар ства здра вља. За ме ни ца ди
рек то ра Ин сти ту та „Ба тут“, др Ја
сми на Гро зда нов, ис та кла је да су 
во ди чи из у зе тан ин стру мент, сред
ство за рад на шим ле ка ри ма ко
је тре ба да по мог не, ка ко ле ка ри
ма, та ко и па ци јен ти ма, у про це су 
до но ше ња од лу ка о од го ва ра ју ћој 
здрав стве ној за шти ти у спе ци фич
мним кли нич ким усло ви ма. Пре
ма ње ним ре чи ма, во ди чи су пре
по ру ке за сно ва не на до ка зи ма, а 
не оба ве за. 

Пред сед ни ца Ре пу блич ке струч
не ко ми си је за из ра ду и им пле
мен та ци ју во ди ча до бре кли нич ке 
прак се, проф. др На де жда Чо вич
ко вић Штер нић, ис та кла да се на
вр ша ва 12 го ди на од ка да је по чео 
рад на во ди чи ма до бре кли нич ке 
прак се. Во ди чи да ју си гур ност па
ци јен ти ма и ле ка ри ма да су, у по
пла ви ин фор ма ци ја, иза бра ли баш 
пра ве.

 Ра ди о ни це за пред ста вља ње во
ди ча су и сво је вр стан вид КМЕ. Учи
њен је огро ман на пор да се за не
ко ли ко ме се ци ура ди по сао за ко ји 
обич но тре ба мно го ви ше вре ме на, 
а у из ра ди су уче ство ва ли нај бо љи 
екс пер ти ко је има мо за од ре ђе не 
па то ло ги је.

Циљ ра ди о ни ца је по пу ла ри за
ци ја и им пле мен та ци ја во ди ча у 
сва ко днев ној прак си, да по мог ну 
здрав стве ним про фе си о нал ци ма 
да уо че, про це не и при ме не ин фор
ма ци је, ис ку ства и ста во ве о нај бо
љој ме ди цин ској прак си. Сва ки во
дич пред ста ви ли су ау то ри ко ји су 
уче ство ва ли у ње го вој из ра ди. Во
дич је на ме ње ни пре све га ле ка
ри ма, као по моћ у ра ду, али исто
вре ме но во дич је тран спа рен тан 
и до сту пан па ци јен ту ко ји ви ше 
ни је па си ван по сма трач у про це
су здрав стве не за шти те, већ до бро 
ин фор ми сан и ак ти ван уче сник у 
спо стве ном ле че њу.

У окви ру ак тив но сти про јек та “ 
Пру жа ње уна пре ђе них услу га на 
ло кал ном ни воу“ –DILS, ко ји се фи
нан си ра из кре ди та Свет ске бан ке, 
до са да је, то ком 2011. и 2012. го ди
не, по др жан раз вој, пред ста вља ње 
и штам па ње 17 на ци о нал них во ди
ча до бре кли нич ке прак се. 

Во ди чи до бре кли нич ке прак се 
до ступ ни су на Ин тер нет пре зен та
ци ја ма Ми ни стар ства здра вља Ре
пу бли ке Ср би је (www.zdra vlje.gov.rs) 
и Ин сти ту та за јав но здра вље Ср
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ 
(www.batut.org.rs) // Обука тимова за истраживање
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Анкетирани су проверили и своје здравље

Кућна посета анкетираним грађанима Излазак тима на терен

На тај на чин би ће омо гу ће но 
ефи ка сно пла ни ра ње да љих ак тив
но сти и ме ра Ми ни стар ства здра
вља, са ак цен том на пре вен ци ју и 
мо ди фи ка ци ју фак то ра ри зи ка за 
на ста нак ма сов них не за ра зних бо
ле сти (кар ди о ва ску лар них обо ље ња 
и ста ња, ма лиг них бо ле сти, ше ћер
не бо ле сти, по ре ме ћа ја мен тал ног 
здра вља, хро нич не оп струк тив не 
бо ле сти плу ћа и хро нич них обо ље

ња ми шић ноко шта ног си сте ма) у 
скла ду са стра те ги јом ма сов них не
за ра зних бо ле сти ре ги о нал ног ко
ми те та Свет ске здрав стве не ор га ни
за ци је за Евро пу. 

У ис тра жи ва њу здра вља ста нов
ни штва Ср би је 2013 уче ство ва ло је 
77 тро чла них ти мо ва: два ан ке та
ра ис тра жи вач ке аген ци је „ИП СОС 
Стра те шки Мар ке тинг“ и јед ног ме
ди цин ског рад ни ка ко ји је оба вљао 

пред ви ђе на ме ре ња те жи не, ви си
не, крв ног при ти ска.

Ис тра жи ва ње здра вља ста нов
ни штва Ср би је се спро во ди у окви
ру ре а ли за ци је пр о јек та „Пру жа ње 
уна пре ђе них услу га на ло кал ном 
ни воу“ – ДИЛС, ко ји се фи нан си ра 
из кре ди та Свет ске бан ке.

Пре ли ми нар ни ре зул та ти оче ку ју 
се кра јем 2013. и по чет ком 2014. го
ди не. //
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По што ва ни,

Обра ћа мо Вам се по дру ги пут у ве зи на ја
вље ног по ре за на пла те у јав ном сек то ру, од но
сно здрав ству. Глав ни од бор Син ди ка та ле ка ра 
и фар ма це у та Ср би је на сед ни ци од 12. но вем
бра је до нео сле де ће за ључ ке.

Уз сво по што ва ње свих за по сле них у јав ном 
сек то ру, по сло ви ле ка ра раз ли ку ју се од свих 
дру гих. По ду жи ни и те жи ни еду
ка ци је ко ја се ди пло ми ра њем не 
за вр ша ва, сло же но сти по сла и од
го вор но сти ко ју но си мо као и оп
ште дру штве ном зна ча ју на ше 
про фе си је, а што би Вла да Ср би је 
мо ра ла да пре по зна је.

Ка да се па кет еко ном ских ме ра 
рас па ку је и па жљи во раз мо три, 
ме ре усме ре не на здрав ство ко је 
бро ји око 120.000 за по сле них, од но се се прак
тич но са мо на око 17.000 ле ка ра и то ле ка ра спе
ци ја ли ста. По ред свих об ја шње ња и ту ма че ња 
то зна чи са мо и ис кљу чи во јед но, а то је да ова 
ме ра пред ста вља

САМ ЊИ ВА ЊЕ ПЛА ТА ЛЕ КА РИ МА!

Сма њи ва ње, уме сто да пре го ва ра мо о по ве
ћа њу и ова ко не до вољ них пла та, сма њи ва ње 
пла та нај струч ни ји ма, нај е ду ко ва ни јим и нај
и ску сни јим ле ка ри ма. Ле ка ри ма ко ји су го ди
на ма чу ва ри со ци јал ног ми ра у овој зе мљи и 
за хва љу ју ћи ко ји ма се здрав стве ни си стем одр
жа ва. Ко ли ко ће то сма њи ва ње пла та до при не
ти јав но про кла мо ва ним ста во ви ма да се ста
ње у здрав ству мо ра по пра вља ти, да љу де тре ба 
сти му ли са ти, да се мо ра сма њи ти од ла зак нај
струч ни јих ле ка ра из зе мље? Ко ли ко ће нам то 
сви ма по мо ћи, а ко ли ко од мо ћи оста вља мо ва
ма да про це ни те.

Али, оно што ни је ствар про це не, ствар лич
ног ста ва или од но са пре ма про бле му, то су чи
ње ни це ко је јед но став но сто је. Ле ка ри од но сно 

здрав ство, пла те не до би ја ју из бу џе та Ре пу бли
ке Ср би је, већ из Ре пу блич ког фон да за здрав
стве но оси гу ра ње (РФ ЗО). Здрав ство ни је бу џет
ски ко ри сник. „Уште да“ на на шим пла та ма би 
би ла „уште да“ у РФ ЗО, јер су то сред ства Фон да, 
а не бу џе та. Ва ша на ме ра би зна чи ла по се за ње 
за сред стви ма РФ ЗО од но сно сред стви ма ко ја 
не спа да ју у бу џет. Исто вре ме но др жа ва, од но
сно бу џет, го ди на ма не ис пу ња ва ни ма ли део 

сво јих оба ве за пре ма РФ ЗО. Да ли 
ико ми сле ћи на ме ра ва да из сред
ста ва РФ ЗО, ко ја су и ина че не до
вољ на, а за шта је и др жа ва пре 
све га од го вор на, пре ли ва но вац у 
бу џет! И има ли за то уоп ште за
кон ског осно ва?

И мо ли мо Вас та ко ђе да из ра
чу на те, ма те ма тич ки, ко ли ко је 
то нов ца, ка да се са бе ре по рез за 

17.000 ле кар ских, спе ци ја ли стич ких пла та ко
је су про сеч но око 75.000? Ко ја је то су ма у од
но су на су му ко ја тре ба да се уште ди у бу џе ту? 
Ко ли ко то су штин ски до при но си про кла мо ва
ном ци љу, а ко ли ко ште те и про бле ма по тен
ци јал но пра ви? Ми смо уве ре ни да удар на ле
ка ре не мо же про ме ни ти еко ном ску си ту а ци ју 
у зе мљи, али мо же сва ка ко до при не ти не за до
вољ ству ле ка ра ко је је и са да ве ли ко! И ду жни 
смо да вам на то ука же мо.

Ду бо ко не за до вољ ни на ја вље ним ме ра ма, на
ше да ље ко ра ке ће мо раз мо три ти у пе ри о ду ко
ји до ла зи.

У Бе о гра ду, 12.11.2013. го ди не

  Пред сед ник 
Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је 
др Дра ган Цве тић 
спец. ане сте зи је и ре а ни ма то ло ги је 
 
Пред сед ник ГО СЛФС 
Мр сци. мед. Мр вић др Зо ран 
спец де чи је хи рур ги је и де чи је уро ло ги је

<<<<<<<<<<<<<<<< ЗдрАв стве ни си стем

ПО ВО ДОМ НА ЈА ВЕ УВО ЂЕ ЊА ПО РЕ ЗА НА ПЛА ТЕ 

Пи смо сЛфс 
Ми ни стар ству фи нан си ја 

Вла де ср би је
УМЕ СТО УШТЕ ДЕ, НА ЈА ВЉЕ НЕ МЕ РЕ ПО ВЕ ЋА ЋЕ 

НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВО ЛЕ КА РА
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Пи ше: 
Проф. др Бра ни слав 

Ми ло ва но вић 
Шеф ка би не та за 

не у ро кар ди о ло ги ју 
КБЦ Бе жа ниј ска Ко са 

Пред сед ник Удру же ња 
за не у ро кар ди о ло ги ју 

Ср би је

Н
е у ро кар ди о ло шка ла бо ра
то ри ја КБЦ Бе жа ниј ска ко
са је дин стве ни je цен тар у 
све ту фор ми ран у ци љу об

је ди ња ва ња три цен тра на јед ном 
ме сту: ла бо ра то ри је за кли нич ко 
те сти ра ње функ ци је ау то ном ног 
нер вног си сте ма, цен тра за кри
зе све сти и ри зикстра ти фи ка ци ју 
кар ди о ло шких бо ле сни ка.

Не у ро кар ди о ло шка ла бо ра то ри ја 
зва нич но је по че ла да ра ди у ја ну
а ру 2005. го ди не, на кон прет ход ног 
опре ма ња вр хун ском тех но ло ги јом, 
укљу чу ју ћи тре нут но на са вре ме ни ји 
и ре во лу ци о нар ни си стем за не ин
ва зив ни ди јаг но стич ки хе мо ди нам
ски и не у ро кар ди о ло шки мо ни то
ринг. Task For ce си стем је тре нут но 
зад ња реч на у ке у овој обла сти и NA
SA га ко ри сти за те сти ра ње ко смо
на у та у цен тру у Хју сто ну.

Од сеп тем бра ове го ди не у окви
ру на уч ног про јек та Ми ни стар ства 
за на у ку, ла бо ра то ри ја је опре мље на 
ам бу ла то р ним си сте мом Por ta pres 
II ко ји се ко ри сти за ис пи ти ва ње ко
смо на у та у ко смич ким ста ни ца ма. 

Ком би на ци ју оба не
ин ва зив на си сте ма са 
нај са вре ме ни јом ди
јаг но сти ком тре нут но 
по се ду је са мо не ко
ли ко цен та ра у све ту, 
као што су, на при мер, 
цен три у Лон до ну и 
Хју сто ну. 

Прет ход но је та ко ђе 
уз по др шку Европ ске 
фе де ра ци је за ау то

ном ни нер вни си стем фор ми ра на 
сек ци ја за Ау то ном ни нер вни си
стем Срп ског ле кар ског дру штва, 
ко ја је у ма ју 2005. го ди не на го ди
шњем ску пу при мље на у Европ ско 
удру же ње и то као пр ва асо ци ја ци ја 
ван Европ ске уни је. У ок то бру 2007. 
го ди не фор ми ра но је и удру же ње за 
Не у ро кар ди о ло ги ју Ср би је.

Не у ро кар ди о ло шка ла бо ра то ри
ја је је дин стве на у Европ ским, па и 
свет ским окви ри ма, јер је об је ди ни
ла ви ше цен та ра на јед ном ме сту: 
цен тар за арит ми је, ин фаркт ми
о кар да, ср ча ну ин су фи ци јен ци ју, 
хи пер тен зи ју, кри зе све сти и не ли
не ар ну ди на ми ку у кар ди о ло ги ји, 
ла бо ра то ри ју за ау то ном ни нер вни 
си стем у не у ро ло ги ји и цен тар за 
кли нич ку фар ма ко ло ги ју. 

У рад ла бо ра то ри је је укљу че
но око 50 вр хун ских струч ња ка из 
ра зних обла сти ме ди ци не ко ји се 
прак тич но ба ве ре ша ва њем кључ
них про бле ма у кли нич кој ме ди
ци ни, ко ри шће њем фи зи ке и ма
те ма ти ке у ана ли зи би о ло шких 
сиг на ла.

У окви ру Не у ро кар ди о ло шке ка
бо ра то ри је од ви ја се и ин те зив на 
са рад ња са ин же ње ри ма Тех нич
ког уни вер зи те та у Но вом Са ду, ко
ји у окви ру про јек та Ми ни стар ства 
на у ке Ср би је ра де ана ли зу би о ло
шких сиг на ла ко ји се до би ја ју сни
ма њем сиг на ла при ти ска и ЕКГа. 
За хва љу ју ћи тој са рад њи мо гу ће је 
фи ном ана ли зом ура ди ти про јек
ци ју кар ди о ва ску лар ног ри зи ка у 
сми слу по ја ве из не над не ср ча не 
смр ти, ин фарк та или дру гих не же
ље них до га ђа ја.

Као ре зул тат ду го го ди шње са рад
ње раз ви јен је и но ви ри зик пре дик
тор Poincare plot, ко ји се по ка зао вр
ло ефи ка сан у про це ни ри зи ка од 
по ја ве из не над не ср ча не смр ти.

Пољ ско удру же ње не ин ва зив них 
кар ди о ло га је 2008. го ди не, на кон 
пре зен та ци је тог пре дик то ра, до де
ли ло на гра ду Нор ман Сил вер, проф. 
др Бра ни сла ву Ми ло ва но ви ћу на 
го ди шњем са стан ку у За ко па ни ма.– 
Ма ли број екс пе ра та у све ту ба ви се 
про у ча ва њем ау то ном ног нер вног 
си сте ма ко ји упра вља ра дом свих 
ор га на чо ве ка. Ја сам имао сре ће да 
пре ви ше од де сет го ди на до би јем 
ен гле ску сти пен ди ју и одем у Лон
дон, код проф. Кри сто фе ра Ма ти ја
са, у бол ни цу Све та Ме ри, где сам се 
упо знао са том ме то дом. Су шти на је 
у то ме што се у ме ди ци ну укљу чу
ју ма те ма ти ка и фи зи ка и по чи ње 
се са из у ча ва њем та ко зва не те о ри
је ха о са. У пи та њу је ма те ма тич ко
фи зич ка ме то да ко ја у ха о су тра жи 
од ре ђе ни си стем и утвр ђу је га сло

НЕ У РО КАР ДИ О ЛО ШКА ЛА БО РА ТО РИ ЈА КБЦ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

МА ТЕ МА ТИЧ КА 
АНА ЛИ ЗА БИ О ЛО ШКИХ 
СИГ НА ЛА
// НА ОСНО ВУ ПРО РА ЧУ НА ЕКГ СИГ НА ЛА, УЗ ПО МОЋ ВР ХУН СКЕ ОПРЕ МЕ, 
ПРО ЦЕ ЊУ ЈЕ СЕ РИ ЗИК И ТРА ЖЕ ФАК ТО РИ КО ЈИ МО ГУ ДА ИЗА ЗО ВУ БО ЛЕСТ 
ИЛИ ИЗ НЕ НАД НУ СМРТ //
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же ним ма те ма тич ким фор му ла ма. 
Тра га се за ма лим им пул сом, то јест 
по ре ме ћа јем ко ји мо же да иза зо ве 
ве ли ку ште ту у ор га ни зму. Зна чи, 
на осно ву ма те ма тич ког про ра чу
на ЕКГ сиг на ла, уз по моћ вр хун ске 
опре ме, про це њу је се ри зик и тра
же фак то ри ко ји мо гу да иза зо ву 
бо лест или из не над ну смрт. У овом 
слу ча ју, на осно ву ана ли зе би о ло
шких сиг на ла, то јест ЕКГа па ци
јент се по сма тра као це ли на. 

ANSА МЕ ТО ДА
И ПЕР СО НАЛ НА
МЕ ДИ ЦИ НА

Као ре зул тат ду го го ди шњег ра да 
са ви со ко со фи сти ци ра ном опре
мом, у ла бо ра то ри ји је раз ви јен 
но ви софт вер, АNSA Scan (Au to no
mic ner vo us system ac ti vity scan ning, 

ен гле ски), ко ји је омо гу ћио те сти
ра ње па ци је на та, пот пу но не ин
ва зив ним пу тем, ана ли зом ЕКГ и 
синг на ла при ти ска.

Софт вер је омо гу ћио стра ти фи ка
ци ју па ци је на та у гру пе на осно ву 
ге нет ске де тер ми на ци је ау то ном
ног нер вног си сте ма. На осно ву по
де ле у гру пе, па ци јен ти ма је мо гу
ће од ре ди ти иде ал ну те ра пи ју по 
прин ци пу јед на бо лест  је дан лек. 
Од но сно, раз ви је ни су прин ци пи 
ка ко је мо гу ће от кри ти нај оп ти
мал ни и ји лек за сва ког па ци јен
та.– По след њих го ди на раз ви ли смо 
но ву ме то до ло ги ју, ко ју смо на зва
ли АNSA ме то да (Аutonomic Ner vo
us System Adjust ment), од но сно по
де ша ва ње функ ци је ау то ном ног 
нер вног си сте ма. Јед но став но ре че
но, то зна чи да ако је „ра ште ло ван“ 
упра вљач ки си стем, ви га „на ште
лу је те“. Чим га вра ти те у рав но те жу, 

он по чи ње пра вил но да функ ци о
ни ше, тј. па ци јент је из ле чен. 

ГЕ НЕТ СКА АНА ЛИ ЗА
И ПСИ ХО ЛО ШКО
ТЕ СТИ РА ЊЕ

Уз по моћ на уч ни ка са Ин сти ту
та Вин ча, већ две го ди не се ра ди и 
ге нет ска ана ли за код сва ког па ци
јен та у ци ља утвр ђи ва ња од ре ђе
них ген ских по ли мор фи за ма ко ји 
су бит ни за раз вој пер со нал не ме
ди ци не и от кри ва ње оп ти мал ног 
ле ка за сва ког па ци јен та. Код свих 
па ци је на та струч ња ци са Ин сти ту
та за пси хо ло ги ју ра де и се риј ско 
пси хо ло шко те сти ра ње у ци љу от
кри ва ња пра ве пси хо ло шке струк
ту ре сва ке лич но сти.

Прет ход них не ко ли ко го ди на у 
са рад њи са на нола бо ра то ри јом на 
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Ма шин ском фа кул те ту, Ин сти ту том 
Вин ча и Ин сти ту том за фи зи ку, у 
Не у ро кар ди о ло шкој ла бо ра то ри ји 
је за по чет и раз вој на номе ди цин
ских ме то да у ци љу но вог при сту
па у ле че њу бо ле сти. Ре зул та ти тих 
ис тра жи ва ња су пред ста вље ни на 
мно гим са стан ци ма у све ту и при
ву кли су ве ли ку па жњу, као ме ди
ци на бу дућ но сти. 

СИН КО ПА ЦЕН ТАР

Не у ро кар ди о ло шка ла бо ра то ри
ја се у са мом по чет ку ра да про
фи ли са ла и као је дан од нај ве ћих 
свет ских цен та ра за ла че ње кри за 
све сти, са по себ ним освр том на не
у ро кар ди о ге ну син ко пу. Уз по моћ 
ви со ко со фи сти ци ра не опре ме, мо
гу ће је вр ло ефи ка сно утвр ди ти 
узрок гу бит ка све сти код па ци је
на та и пред у зе ти од го ва ра ју ће ле
че ње. 

ОБЛА СТИ У КО ЈИ МА 
СЕ РА ДИ ДИ ЈАГ НО СТИ КА 
ПА ЦИ ЈЕ НА ТА

 кар ди о ло ги ја: пре дик ци ја кар
ди о ва ску лар ног мор та ли те та код 
ин фарк та и оста лих бо ле сти, ди
јаг но за син ко пе, ис пи ти ва ње хе
мо ди нам ског од го во ра на ле ко
ве, не ин ва зив но ме ре ње крв ног 
при ти ска и хе мо ди нам ских па
ра ме та ра, те ра пиј ска об сер ва ци
ја на кон угра ђи ва ња пејс меј ке ра, 
при ме на у ин те зив ној не зи, ева
лу а ци ја ау то ном ног нер вног си
сте ма и ба ро ре флек сног сен зи ти
ви те та, оп сер ва ци ја па ци је на та 
са тран спла ти ра ним ср цем и др.
 Не у ро ло ги ја: ева лу а ци ја ау то
ном ног нер вног си сте ма у свим 
не у ро ло шким бо ле сти ма, ди јаг
но сти ка ау то ном не не у ро па ти је 
и ба ро ре флек сног сен зи ти ви те
та, ди јаг но за син ко пе и ана ли за 
пер фу зи је мо зга при ме ном сло
бод ног ка на ла за тран скра ни јал
ни до плер
 Пе ди ја три ја: ди јаг но за узро ка 
син ко пе код де це и ди фе рен ци
јал на ди јаг но за у од но су на епи
леп си ју
 Не фро ло ги ја: оп сер ва ци ја па ци
је на та на ди ја ли зи, пре вен ци ја 
ди ја ли зне хи по тен зи је, кал ку ла
ци ја хе мо ди нам ских па ра ме та ра, 
ди јаг но за уре миј ске не у ро па ти
је и ди ја бе тич не не фро па ти је на 

осно ву ра ста то тал не пе ри фер не 
ре зи стен ци је, пре по зна ва ње не
ста бил них хи пер тен зив них па
ци је на та, ева лу а ци ја од го во ра 
на ва зо ак тив не ле ко ве
 Ди ја бе то ло ги ја: ра на ди јаг но за 
ди ја бе те сне не фро па ти је и не у
ро па ти је, ева лу а ци ја ау то ном ног 
нер вног си сте ма и ба ро ре флек
сног сен зи ти ви те та, ди јаг но за 
син ко пе, ме ре ње хе мо ди нам ских 
па ра ме та ра
 Уро ло ги ја: ди јаг но сти ка ор ган
ских узро ка ерек тил не дис функ
ци је
 Га стро ен те ро ло ги ја: ири та бил
ни ко лон, ул це ро зни ко ли тис, га
стро е зо фа ге ал ни ре флукс, ци ро
за је тре, фар ма ко ло ги ја
 ре у ма то ло ги ја: ре у ма то ид ни 
ар три тис, лу пус, скле ро дер ми
ја и др.
 Пул мо ло ги ја: sle ep ap nea, аст ма, 
фар ма ко ло ги ја
 Фар ма ко ло ги ја: но ви ре во лу ци
о нар ни на чин ис пи ти ва ња хе мо
ди нам ског од го во ра на при ме ну 
ле ко ва
 Пси хо ло ги ја и пси хи ја три ја: пси
хо ло шки ста тус и ау то ном ни нер
вни си стем, фар ма ко ло ги ја, пси
хо со ма ти ка
 он ко ло ги ја: те сти ра ње кар ди о
ток сич но сти ци то ста ти ка
 спорт ска ме ди ци на: те сти ра ње 
кар ди о ва ску лар ног ри зи ка код 
спор ти ста
 Не ли не ар на фи зи ка и ма те ма-
ти ка: ана ли за би о ло шких сиг на
ла у бо ле сти ма и фар ма ко ло ги ји
 На уч но и стра зи вач ки рад: са рад
ња са нај по зна ти јим ла бо ра то ри
ја ма у све ту

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ 
СА СТА НАК – NE U RO KARD 

У Бе о гра ду је 2008. го ди не ор га
ни зо ван ин тер на ци о нал ни еду ка
ци о ни сим по зи јум из не ин ва зив не 
елек тро кар ди о ло ги је, а 2009. го ди
не Пр ви свет ски кон грес из не у ро
кар ди о ло ги је, због че га је Бе о град 
по стао цен трал но ме сто у све ту за 
ову област на у ке. Ин тер на ци о нал
ни кон грес из Не у ро кар ди о ло ги је је 
по стао је дин ствен на уч ни до га ђај у 
све ту та ко да је ор га ни зо ван и на
ред них го ди на.

Че твр ти го ди шњи скуп из обла сти 
не у ро кар ди о ло ги је са уче шћем нај
по зна ти јих екс пе ра та из ове обла
сти из Евро пе и све та, одр жан је 17. 

и 18. ок то бра ове го ди не у Бе о гра ду. 
Са ста нак је ор га ни зо ва ло Удру же
ње за не у ро кар ди о ло ги ју Ср би је, а 
под по кро ви тељ ством Ин тер на ци
о нал ног удру же ња за хол тер и не
ин ва зив ну елек тро кар ди о ло ги ју, 
IS HNE и 13 дру гих ин тер на ци о нал
них удру же ња: Аме рич ког удру же
ња He art – Brain, Ру ског и Пољ ског 
Удру же ње за не ин ва зив ну кар ди о
ло ги ју, Укра јин ског удру же ња за не
у ро кар ди о ло ги ју, Кардиолошкe  кли
ни ка у Те ми шва ру и мно гих дру гих 
ин тер на ци о нал них удру же ња.

Глав не те ме Сим по зи ју ма су би
ле: ба зич на не у ро кар ди о ло ги ја, из
не над на ср ча на смрт, ис пи ти ва ња 
функ ци је ау то ном ног нер вног си
сте ма, ме то до ло шки аспек ти ис пи
ти ва ња функ ци је ау то ном ног нер
вног си сте ма, Biosignal processing, 
цен трал ни ме ха ни зми и ср це, ме
та бо лич ке неу ро па ти је и кар ди о ва
ску лар ни ри зик, кри зе све сти,, хи
пер тен зи ја и не у рал ни ме ха ни зми, 
ис хе миј ска ау то ном на дис функ ци
ја, арит ми је и ау то ном ни нер вни 
си стем, пси хо ло шко те сти ра ње и 
ор ган ска бо лест.

Сим по зи јум је те мат ски по крио 
по ље не ин ва зив не кар ди о ло ги је, 
не у ро ло ги је, не у ро кар ди о ло ги је, и 
дру гих обла сти у ме ди ци ни али и 
у фи зи ци, елек тро тех ни ци, ма те
ма ти ци и пси хо ло ги ји. Сим по зи
јум има већ ка рак тер исто риј ског 
јер се ор га ни зу је че твр ти пут у све
ту са им пре сив ним бро јем свет ских 
екс пе ра та из обла сти не ин ва зив не 
кар ди о ло ги је, не у ро кар ди о ло ги
је и дру гих бли ских на уч них обла
сти. Ви ше од 30 по зва них пре да ва ча 
су пред ста ви ли нај ва жни ја но ва до
стиг ну ћа из обла сти не ин ва зив не 
елек тро кар ди о ло ги је: Iwo na Ci gan
ki e wicz, се кре тар IS HNE; Jerzy Wra
nicz, пред сед ник Пољ ског удру же
ња за не ин ва зив ну кар ди о ло ги ју 
и члан бор да IS HNE; Ro di ca Avram, 
ди рек тор Кар ди о ло шке кли ни ке у 
Те ми шва ру; Ema nu e la Lo ca ti, Ми
ла но, Ита ли ја; Ele na Za kli zman ska
ja, Мо сква, Ру си ја; Su a ve Lo bod zin
ski, Ло сАн ге лес, УСА, Крас си ми ра 
Хри сто ва, Со фи ја, Бу гар ска; Po li
hro nis De li va ris из Ати не, Грч ка, и 
мно ги дру ги.

Глав ни за кљу чак ску па је био 
да тре ба по кре ну ти ини ци ја ти ву 
за фор ми ра ње Ин тер на ци о нал ног 
удру же ња за не у ро кар ди о ло ги ју. 
Ne u ro kard је по стао нај по зна ти
ји са ста нак на ин тер на ци о нал ном 
ни воу из ове обла сти. //
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Пише: 
Асс. др Во ји слав Бо го са вље вић

Ш
вед ски не у ро хи рург 
Lars Lek sel и ње гов ко
ле га ра ди о лог Bor je Lar
son из у ме ли су пр ви 

Га ма нож 1968. го ди не, док су ис
тра жи ва ли не ин ва зив ни мо да ли
тет тре ти ра ња функ ци о нал них мо
жда них бо ле сти.

Га ма нож је до ка зао пред но сти у 
тре ти ра њу ту мо ра мо зга и ар те ри
о вен ских мал фо р ма ци ја. Уса вр ша
ва њем уре ђа ја по стиг нут је ква ли
тет да на шњег Га ма но жа. Од 1987. 
го ди не ко ри сти се у САД и до са да је 
око 600.000 па ци је на та ши ром све
та тре ти ра но си гур но и ефи ка сно 
због бе нинг них ту мо ра мо зга, ва
ску лар них ано ма ли
ја и функ ци о нал них 
обо ље ња. Га ма нож 
пред ста вља је дан 
од нај са вре ме ни јих 
уре ђа ја за ле че ње у 
да на шње вре ме. 

Га ма нож је сте ре
о так тич ни ра ди о хи
рур шки уре ђај ко ји 
ис по ру чу је по је ди
нач ну ви со ку до зу 
пре ци зно фо ку си
ра ну кроз ин такт ну 
кост ло ба ње на ма
ле ле зи је у мо згу ло ка ли зо ва не у 
ело квент ним зо на ма. Са ви со ком 
пре ци зно шћу 201 зра ка ра ди ја ци
је (Ко балт60) тре ти ра на ле зи ја се 
за др жа ва у по ме ну том об ли ку и 

спре ча ва да љи раст. Га ма нож је 
со фи сти ци ран уре ђај ко ји је екс
клу зив но ди зај ни ран за тре ти ра
ње ма лиг них и бе ниг них ту мо ра 
мо зга, ва ску лар них мал фо ма ци ја 
и три ге ми нал не не у рал ги је. Као 
не ин ва зив на ме то да ле че ња код 
пре ци зно де фи ни са ног про фи ла 
па ци је на та, Га ма нож ра ди о хи
рур шка про це ду ра се на ме ће као 
си гур на ин тер вен ци ја ма лог ри
зи ка и ве о ма ис пла ти ва ал тер на
ти ве кла сич ним ме то да ма хи рур
шког ле че ња па ци је на та.

Пре ци зност и 
си гур ност

Га ма нож ком би ну је по дат ке до
би је не на кон сни ма ња на маг нет
ној ре зо нан ци у три про јек ци је са 

сте ро так тич ним ра мом за гла ву за 
пре ци зно фо ку си ра но зра че ње. Он 
уни шта ва, за у ста вља раст ту мор ске 
ле зи је или раз гра ђу је крв не су до
ве ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја 

и ре ду ку је или пот пу но ис кљу чу је 
бол код три ге ми нал не не у рал ги је. 
За вре ме трет ма на па ци јент но си 
апли ко ва ни сте ре о так тич ни рам 
ко ји слу жи за ме ре ње и фик си ра
ње гла ве па ци јен та у ка ци гу уре
ђа ја ра ди по сти за ња мак си мал не 
пре ци зно сти то ком трет ма на. Сте
ре о так тич ни рам се ко ри сти да би 
се од ре ди ле кор ди на те за по зи ци
о ни ра ње же ље не ле зи је. Ка да је по
ста вљен сте ре о так тич ни рам па
ци јент се упу ћу је на сни ма ње на 
маг нет ној ре зо нан ци, CTу или ан
ги о гра фи ји. По да ци до би је ни сни
ма њем се тран сфе ри шу до ком
пју те ра за пла ни ра ње где их тим 
(ко ји са чи ња ва ју не у ро хи рург, он
ко лог, фи зи чар и тех ни чар), об ра
ђу је и пла ни ра трет ман па ци јен та 
сход но ве ли чи ни и ло ка ли за ци ји 

ле зи је. Тра ја ње трет ма на је ин ди
ви ду ал но и мо же тра ја ти од 20так 
ми ну та до око два са та, у за ви сно
сти од ве ли чи не и ло ка ли за ци је по
ме ну те ле зи је. Ка да је трет ман па

GAM MA KNI FE (ГА МА НОЖ) – ЈЕ ДАН ОД 
НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈИХ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЛЕ ЧЕ ЊЕ

НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА 
БЕЗ СКАЛ ПЕ ЛА 
// РА ДИ О ХИ РУР ШКА ПРО ЦЕ ДУ РА НА МЕ ЋЕ СЕ КАО СИ ГУР НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА 
МА ЛОГ РИ ЗИ КА И ИС ПЛА ТИ ВА АЛ ТЕР НА ТИ ВА КЛА СИЧ НОМ ХИ РУР ШКОМ ЛЕ ЧЕ ЊУ 
ПА ЦИ ЈЕ НА ТА, БЕЗ ОШТЕ ЋЕ ЊА ОКОЛ НОГ ЗДРА ВОГ ТКИ ВА //

Једна од првих генерација гама ножа Савремени дизајн данашњег уређаја
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ци јен та ис пла ни ран, па ци јент се 
по ста вља на кон зо лу Га ма но жа, 
гла ва се фик си ра уз по моћ сте ре о
так тич ног ра ма у ка ци гу уре ђа ја и 
та да кроз ка ци гу уре ђа ја 201 сноп 
ко балт ног га ма зра че ња за по чи ње 
трет ман за да те ле зи је. Две сто ти не 
јед на по је ди нач на до за ко балт ног 
зра че ња по кри ва за да ту ле зи ју и 
ис по ру чу је до зу зра че ња ко ја је до
вољ на да уни шти или раз гра ди, а, 
у нај ма њу ру ку, за у ста ви раст исте, 
без оште ће ња окол ног здра вог мо
жда ног тки ва.

Пред но сти трет ма на 

Упо тре ба Га ма но жа ели и ми ни
ше по тре бу за кла сич ним не у ро хи
рур шким за хва ти ма. Ве о ма је ма ли 
број постопе ра тив них нуспо ја
ва. Сам трет ман не зах те ва оп шту 
ане сте зи ју сем код де чи јег уз ра ста, 
због ло ши је са рад ње са па ци је на
ти ма. Ве ли ка пред ност се огле да у 
то ме да па ци јент мо же истог да на 
да иде ку ћи. Не ма по тре бе за по
сто пе ра тив ним опо рав ком, као ни 
за ши ша њем ко се и кла сич ног хи
рур шког опе ра тив ни ог трет ма на. 
Трет ман Га ма но жем има ви со ки 
про це нат успе шно сти и брз по вра
так на по сао и со ци ја ли за ци ју па
ци јен та. Нај ва жни ја ствар је да се 
окол но здра во мо жда но тки во из
ла же ве о ма ма лим до за ма зра че ња. 
У по ре ђе њу са дру гим не у ро хи рур
шким ин тер вен ци ја ма је зна чај но 
јеф ти ни ји. 

Ин ди ка ци је 

Га ма нож се ко ри сти код па ци
јен та са: обо ље њи ма крв них су до ва 
мо зга (АВМ и ка вер но ми), бе нинг
ним ту мо ри ма мо зга (ве сти бу лар
ни шва ном, хе ман ги о бла стом, ме
нин ге ом, хор дом, ту мор хи по фи зе, 
три ге ми нал ни шва ном, кра ни
о фа рин ги ом, glo mus ju gu la re ту
мор), ма лиг ним ту мо ри ма мо зга 
(ме та ста зе, од ре ђе ни ту мо ри гли
јал ног по ре кла), код па ци јен та са 
по ре ме ћа јем по кре та (Пар кин со
но ва бо лест, тре мор), код па ци јен
та са функ ци о нал ним по ре ме ћа ји
ма (три ге ми нал на не у рал ги ја), код 
ту мо ра ко ји су ло ка ли зо ва ни у ду
бо ким ело квет ним зо на ма и њи хо
во опе ра тив но ле че ње но си ви со ки 
ри зик оште ће ња, код па ци јен та ко
ји ни су у ста њу да под не су хи рур
шке про це ду ре, код па ци јен та ко ји 
од би ја ју хи рур шко ле че ње. //

О
т кри ти бо лест ка да још не ма 
симп то ма или у ра ној фа зи 
че сто је пре суд но у слу ча ју 
ра ка ко же. Иа ко је ма сов не 

пре вен тив не пре гле де (скри нинг) 
ста нов ни штва не мо гу ће спро ве сти, 
за хва љу ју ћи гру пи ен ту зи ја ста на 
че лу са др Ја дра ном Бан ди ћем, ле
ка ри ма у Ср би ји са да је на рас по ла
га њу SkinScan, мо бил на апли ка ци
ја ко ја де тек ту је сум њи ве про ме не 
на ко жи. – Кад је у пи та њу ме ла ном, 
нај а гре сив ни ји од свих ту мо ра ко
же, симп то ми до ла зе на кра ју. Уко
ли ко кре не мо од кла сич не симп
то ма то ло ги је, ни кад не ће мо ра но 
ухва ти ти бо лест. За то је ва жно да 
уо чи мо пр ве зна ке, пре по ја ве бо
ла, кр ва ре ња... Наш скри нинг по
глед упе рен је ка ра ној де тек ци ји. 
Скри нинг ни је де фи ни тив на ди јаг
но за. То је уо ча ва ње гру пе ста нов
ни штва ко ја има зна ча јан ри зик, 
сум њу на бо лест, а он да су по треб
не дру ге ди јаг но стич ке ме то де – об
ја шња ва прим. др Ја дран Бан дић, 
спе ци ја ли ста пла стич не, ре кон
струк тив не и естет ске хи рур ги је.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја и ор га
ни за ци је ко је се ба ве кар ци но ми
ма, сма тра ју да ма сов ни скри нинг 
ме ла но ма и кар ци но ма ко же ни је 
мо гућ или је, у нај ма њу ру ку, из ра
зи то те жак. Би ло је по ку ша ја да се 

на пра ве скри нинг про јек ти за кар
ци ном ко же у Ау стра ли ји, се вер ном 
де лу Не мач ке, Скан ди нав ским зе
мља ма. У Ср би ји је гру па ле ка ра ен
ту зи ја ста пре по зна ла дер мо ско пи ју 
као „на до ла зе ћу но ву ди јаг но сти ку 
за кар ци но ме ко же и ме ла ном“.– На 
ни воу Ср би је на пра ви ли смо јед но 
од пр вих Удру же ња за дер мо ско
пи ју, пре 12–13 го ди на, док је Свет
ска асо ци ја ци ја на пра вље на ка сни
је. Уче ство ва ли смо на осни вач ком 
кон гре су те ме то де у Ри му 2001. го
ди не. Да нас се дер мо ско пи ја ра ди 
ши ром Ср би је, на рав но на раз ли
чи тим сте пе ни ма. То ком де сет го
ди на об у чи ли смо у Ср би ји ви ше 
од 300 дер ма то ло га, а у ре ги о ну 
смо уче ство ва ли у осни ва њу удру
же ња Ре пу бли ке Срп ске, би ли смо 
ини ци ја то ри пр вог кур са у Са ра је
ву, у Фе де ра ци ји БиХ, одр жа ли ви
ше тре нин га у Ма ке до ни ји. Је згро 
све га то га на пра вље но је ов де, у Ср
би ји – ис ти че наш са го вор ник.

Др Бан дић ка же да је ди јаг но
сти ка кар ци но ма ко же „нај бли жа“ 
дер ма то ло зи ма, а у Евро пи се њо
ме ба ве и он ко хи рур зи и пла стич ни 
хи рур зи. Из Ау стра ли је је, ка ко ка
же, ду нуо но ви тренд: у дер мо ско
пи ју тре ба укљу чи ти ле ка ре оп ште 
прак се и по ро дич не ле ка ре. Про шле 
го ди не уче ство ва ли смо на Свет
ском кон гре су, а сва ког да на др жа

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У СЛУ ЖБИ ЗДРА ВЉА: 
МО БИЛ НА АПЛИ КА ЦИ ЈА SKINSCAN 

„ЛО ВАЦ“ 
НА СУМ ЊИ ВЕ 
ПРО МЕ НЕ НА 
КО ЖИ
// ЈЕД НО СТАВ НА И СВИ МА ДО СТУП НА АНА ЛИ ЗА МЛА
ДЕ ЖА ПУ ТЕМ МО БИЛ НОГ ТЕ ЛЕ ФО НА //
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ли смо курс за ле ка ре оп ште прак се 
и по ро дич не ле ка ре. – То ком пр вих 
де сет го ди на у овом ми ле ни ју му, од 
2001. до 2010, про це нат обо ле лих од 
ме ла но ма ра сте. По раст бро ја но
во о бо ле лих од ме ла но ма из но си 
38 од сто, а 41 од сто за дру ге кар ци
но ме ко же. У истом пе ри о ду, смрт
ност од ме ла но ма по ра сла је за 28 
од сто, а од дру гих кар ци но ма ко же, 
ко ји су да ле ко ма ње опа сни, за 41 
од сто. Ти по да ци упо зо ра ва ју да је 
по треб но ве ће ан га жо ва ње. Јер, по
да ци о смрт но сти то ком зад њих 20 
го ди на у зе мља ма ко је су на пра ви
ле кам па ње, по ка зу ју да су ус пе ле 
да за у ста ве смрт ност, упр кос по ра
сту бро ја но во о бо ле лих – ка же др 
Бан дић, на во де ћи при мер Не мач
ке у ко јој је за по тре бе скри нин га 
об у че но 150 дер ма то ло га и 1.700 ле
ка ра оп ште прак се, а за се дамосам 
го ди на скри нингсту ди ја да ла је до
бре ре зул та те.

У Цен трал ној Ср би ји је у 2010. 
го ди ни еви ден ти ра но је 3.100 не
ме ла но цит них кар ци но ма ко же и 
443 ме ла но ма. Ме ђу тим, ука зу је др 
Бан дић, огро ман број слу ча је ва, пре 
све га ба зо це лу лар ног кар ци но ма, 
не при ја вљу ју ни док то ри ни уста
но ве. Због то га је ва жно ра ди ти на 
уред ни јем во ђе њу еви ден ци је. 

На ни воу све та, у по след њих 50 
го ди на ме ла ном бе ле жи нај ве ћи 
по раст ин ци ден це од чак 619 од сто, 
на дру гом ме сту је рак је тре са 295 и 
рак плу ћа са 294 про цен та. Др Бан
дић на по ми ње да су ра ни је ле ка ри 
„бе жа ли“ од ба вље ња ме ла но мом 
због ви со ке смрт но сти и  не у спе
ха у ле че њу. С дру ге стра не, ту и да
ље по сто ји нај ве ћи број пред ра су
да. – Огро ман број љу ди пла ши се 
да до дир не мла деж. Нај че шћи са

вет ме ђу ста нов ни штвом је „са мо 
не мој ди ра ти“, а кад, на жа лост, та 
осо ба „оде“, ни ко се не пи та да ли је 
имао пра во да да је са вет иза ко га не 
мо же да ста не. Ве ли ки страх од ме
ла но ма има ју здрав стве ни рад ни ци 
– на по ми ње др Бан дић.

Ма ло је по зна то да су два нај че
шћа кар ци но ма же на до 40 го ди не 
 кар ци ном дој ке и ме ла ном. Док се 
до ста то га чи ни у ра ном от кри ва њу 
ра ка дој ке, ка да је реч о ме ла но му  
јед но ста ван ви зу е лан пре глед ко же 
не ра ди се при ли ком по се те иза бра
ном ле ка ру.– На Свет ском кон гре су 
ме ла но ма ју ла ме се ца у Хам бур гу 
при ка за ли смо рад о мо гућ но сти
ма упо тре бе мо бил них те ле фо на у 
скри нин гу ме ла но ма. То је пр ва сту
ди ја ко ја је има ла и кон трол ну гру пу. 
Рад о то ме об ја вљен је у не мач ком 
ча со пи су. Упо ре ђи ва ни су ре зул та ти 
од го во ра пу тем апли ка ци је да ли је 
про ме на сум њи ва или ни је, са дер
мо скоп ским сним ком у ОРСу и, за 
опе ри са не па ци јен те, са хи сто па то
ло шком ди јаг но сти ком. Има ли смо 
је дан ме ла ном ко ји ни смо „ухва ти
ли“ мо бил ним апа ра том, али ква ли
тет фо то гра фи је ни је био до вољ но 
до бар. Ре зул та ти сту ди је су обе ћа
ва ју ћи – ка же др Бан дић.

Он на во ди шест основ них фак то
ра ри зи ка: ра ни је ди јаг но сти ко ва ни 
ме ла ном, ме ла ном у ужој по ро ди
ци, ви ше од 100 мла де жа, мла де
жи ве ће од шест ми ли ме та ра, ви
ше бој ни мла де жи, оште ће ње ко же 
пре 20 го ди не. Је дан од фак то ра ри
зи ка је нео би чан мла деж, на при
мер: сви мла де жи су бра он бо је, а 
је дан плав каст. От при ли ке тре ћи на 
ста нов ни штва има не ке од фак то ра 
ри зи ка. У Ср би ји има 425 дер ма то
ло га, а ка да би ис кљу чи во ра ди ли 

но ве тех но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ORS ПЛА СТИЧ НА 
ХИ РУР ГИ ЈА
ORS (On co logy Re con struc ti ve Sur-

gery) је спе ци ја ли стич ка ор ди на-
ци ја за пла стич ну и ре кон струк тив-
ну хи рур ги ју са те ле дер мо скоп ским 
цен тром за ко жне ту мо ре ко ји се ба-
ви скри нин гом, ра ном де тек ци јом и 
ком плет ном ди јаг но сти ком ме ла но-
ма и оста лих кар ци но ма ко же. Осим 
ра не ди јаг но сти ке, ORS као пла стич на 
хи рур ги ја оба вља и хи рур шке трет ма-
не (хи рур ги ја ша ке, естет ска хи рур ги-
ја), а рас по ла же са вре ме ном опре мом 
укљу чу ју ћи ра ди о та ла сне уре ђа је, ла-
се ре и кла сич не хи рур шке ин стру мен-
те. Осим то га, ORS ра ди и еду ка ци је 
ле ка ра из дер мо ско пи је, ту мо ра ко же, 
а уче ству је и у ис тра жи вач ким про-
јек ти ма Ми ни стар ства за на у ку. Иа ко 
ма ла здрав стве на уста но ва, ORS има 
(ве ли ку) ви зи ју: то је ра на де тек ци ја 
ме ла но ма у Ср би ји, по ве зи ва ње ле-
ка ра у зна њу, еду ка ци ји, са ци љем да 
што ма ње љу ди умре од ме ла но ма и 
да се за де сет го ди на по стиг не сма ње-
ње смрт но сти од ме ла но ма.

Ди рек тор ОRS ор ди на ци је, прим. др 
Бан дић, осни вач је и пр ви пред сед ник 
Удру же ња за дер мо ско пи ју Ср би је, као 
и Бал кан ског удру же ња за дер мо ско-
пи ју. Из ме ђу оста лог, члан је свет ског 
бор да за дер мо ско пи ју и пре да вач на 
Од се ку за би о ме ди цин ско ин же њер-
ство, Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра-
ду. Об ја вио је око 100 струч них ра до ва 
и у свом хи рур шком опу су има ви ше 
од 25.000 опе ра ци ја. 

Меланом, клиничке фотографије Снимак са мобилног телефона
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пре глед мла де жа сва ки дан, пу но 
рад но вре ме, не би све пре гле да ли. 
Отуд иде ја да се укљу че и дру ги ле
ка ри. Не у по ста вља њу ко нач не ди
јаг но зе, не го у скри нин гу. Кли нич
ку ди јаг но зу по ста вља дер ма то лог 
на осно ву дер мо ско пи је, а ко нач на 
ди јаг но за је хи сто па то ло шка. Мо
бил ни те ле фон је шан са да се укљу
чи и ста нов ни штво  па ци јен ти. 

Ди јаг но сти ка ме ла но ма под ра
зу ме ва: пре глед оком (ин спек ци ја 
ко же чи та вог те ла), ди ги тал ну фо
то гра фи ју чи та вог те ла, дер мо ско
пи ју: ми кро скоп ско сни ма ње ту мо
ра и са гле да ва ње тих струк ту ра на 
ми кро скоп ском ни воу и пра вље
ње ди јаг но зе. Има и дру гих тех но
ло ги ја, али се оне не мо гу ра ди ти 
као скри нинг (ви со ко фре квент

ни ул тра звук, оп тич ка ко хе рент на 
то мо гра фи ја, кон фо кал на ми кро
ско пи ја, мул ти фо тон ска ла сер ска 
ми кро ско пи ја и би оп си ја). У ди
јаг но стич ком сми слу, од ви зу ел
ног пре гле да „ја ча“ је фо то гра фи ја 
мла де жа или про ме не на ко жи ко ју 
сни ми па ци јент мо бил ним те ле фо
ном, а по треб на је апли ка ци ја ко
ја ту фо то гра фи ју ана ли зи ра и да
је основ ни од го вор. 

Наш са го вор ник на во ди пра ви ла 
кли нич ког пре гле да – ABCDE: А (аси

ме три ја) аси ме трич ни мла де жи су 
за дер мо скоп ски пре глед; B (bor der) 
ако иви ца мла де жа ни је ја сна  за 
пре глед је; C (co lor) уко ли ко мла деж 
има нај ма ње две или ви ше бо ја он је 
оба ве зно за де таљ ну дер мо скоп ску 
ана ли зу; D (di a me tar) мла де жи ве ћи 
од шест ми ли ме та ра су за де таљ ну 
дер мо скоп ску ана ли зу; Еево лу ци
ја: на гло уве ћа ва ње, про ме на об ли
ка, бо је, цу ре ње, свраб, бол упо зо ра
ва ју да се оде на пре глед. 

Ди јаг но стич ки ABC зна ци угра
ђе ни су у мо бил ну апли ка ци ју. Ди
ја ме тар (D) не мо же да се угра ди, 
јер се фо то гра фи је сни ма ју са раз
лич ли те да љи не, а ево лу ци ја (Е) би 
би ла мер љи ва ка да би не ко јед ном 
сни мио мла деж, па по сле не ког вре
ме на по но во. Ка да се по ша ље фо то
гра фи ја, до би ја се од го вор „ти пич
но“ – „ати пич но“. Ако је „ати пич но“, 
по ну ђен је и пред лог „по ша љи док
то ру“. Од го вор ле ка ра је бес пла тан у 
овом тре нут ку. – На тај на чин мо би
ли ше се ком плет но здрав ство: дер
ма то ло зи, хи рур зи, па то ло зи, ле ка
ри при мер не за шти те, али и са мо 
ста нов ни штво. Ово је пр ва мо гућ
ност ма сов ног скри нин га, јер мо же 
да се пре гле да огро ман број љу ди, 
да на у че ка ко да уо че аси ме три ју, 
ви ше бој ност итд. То ни је ди јаг но за. 
Циљ је да ра но от кри је мо бо лест, за
у ста ви мо раст смрт но сти од ме ла
но ма у Ср би ји, да љу ди не гу бе жи
вот, ни рад ну го ди ну, ни рад ни да не 
– ука зу је наш са го вор ник. 

Апли ка ци ја је раз ви је на за Win
dows (No kia) плат фор ме, он да за 
Win dows на та бле ти ма, за вр ше
на је апли ка ци ја на iP hon, а у при
пре ми је прав ни део за апли ка ци ју 
на Ан дро и ду ко ја би, ка ко се оче
ку је, тре ба ло да бу де у функ ци ји у 
ја ну а ру. Сли ка ко ја се ша ље мо ра 
да бу де оштра. Ако ни је не до вољ
но до бра, не ма ана ли зе. За ана ли
зу су упо тре бљи ве све фо то гра фи је 
од пет и ви ше ме га пик се ла. На рав
но, што ве ћа ре зо лу ци ја сли ке, то је 
бо ље.– Са ста нак ко ји је при пре ми
ла Ле кар ска ко мо ра по ка зао је да је 
са зре ло вре ме, да ни је са мо за ин те
ре со ва на та гру па ле ка ра ен ту зи ја
ста ко ји ма ја при па дам, не го огром
на гру па ле ка ра. На на ма је да ту 
енер ги ју, ко ја се осе ти ла на том са
стан ку, фо ку си ра мо, јер без ве ли ких 
сред ста ва мо же мо пу но да ура ди
мо. ЛКС је ве ли ки по тен ци јал, али 
на ово ме не тре ба ста ти – за кљу чио 
је др Ја дран Бан дић.

 Ја сми на То ма ше вић

ИН ТЕР АК ТИВ НА 
ВЕ ЖБА
У окви ру ово го ди шњих Да на срп-

ске ме ди цин ске ди ја спо ре одр жан је 
јед но днев ни курс у ма лој Са ли До ма 
син ди ка та на те му „Скри нинг и ра на 
де тек ци ја ме ла но ма“, ко ји је био из у-
зет но по се ћен. По ла зни ци кур са има-
ли су при ли ку да чу ју низ пре да ва ња 
из те ле дер мо ско пи је и дер мо ско пи-
је, али и да уче ству ју у ин тер ак тив-
ној ве жби скри нин га ме ла но ма пу тем 
мо бил ног те ле фо на. На кур су су би ли 
дер ма то ло зи, пла стич ни и оп шти хи-
рур зи, па то ло зи, ве ли ки број ле ка ра 
оп ште ме ди ци не. Мно ги од њих ми-
шље ња су да ова кве обу ке тре ба ор-
га ни зо ва ти по раз ли чи тим цен три ма 
ши ром Ср би је. 

Прим. др Ја дран Бан дић

IN situ дермоскопска фотографија
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Пи ше: др Ја смин 
Нур ко вић, аси стент 

у Де парт ма ну за 
би о ме ди цин ске на у ке 

Др жав ног уни вер зи те та 
у Но вом Па за ру

П
о тент ност (пла стич ност) 
озна ча ва по тен ци јал ди
фе рен ци ја ци је ма тич них 
ће ли ја у раз ли чи те спе ци

фич не вр ста ће ли ја. У од но су на по
тент ност, ма тич не ће ли је мо гу би ти 
раз вр ста не у ши рок ди ја па зон, од 
то ти по тент них, пре ко плу ри по тент
них, мул ти по тент них до уни по тент
них ће ли ја (Блок ди ја грам 1).

Да нас се сма тра да су зи гот (опло
ђе на јај на ће ли ја) и бла сто ме ре је
ди не то ти по тент не ће ли је у ор га
ни зму чо ве ка, с об зи ром да мо гу 
да се ди фе рен ци ра ју прак тич но у 

све ће ли је ор га ни зма 
и екс тра ем бри о нал на 
тки ва, а да су ху ма не 
ем бри о нал не ма тич не 
ће ли је, (енгл. hu man 
Em bri o nic Stem Cells, 
hESC) плу ри по тент
не, с об зи ром да мо гу 
да се ди фе рен ци ра ју у 
ће ли је сва три кли ци
на ли ста, тј. у би ло ко
је спе ци фич не ће ли је 

ор га ни зма, ко јих има ви ше од 200, 
али не и у сва екс тра ем бри о нал на 
тки ва нео п ход на за раз ви ће си са
ра. Ху ма не ем бри о нал не ма тич
не ће ли је те о риј ски мо гу да се де
ле нео гра ни че ни број пу та. При мер 
мул ти по тент них ће ли ја су хе ма то
по ет ске ма тич не ће ли је (енгл. He
ma to po i e tic Stem Cells, HSC), адулт
не ме зен хи мал не ма тич не ће ли је 

(енгл. Me sen hi mal Stem Cells, MSC) и 
ве ћи на фе тал них ма тич них ће ли ја 
(енгл. Fo e tal Stem Cells, FSC). Мул ти
по тент не ће ли је по ред ди фе рен ци
ја ци је у зре ле ће ли је тки ва ода кле 

по ти чу, мо гу да се ди фе рен ци ра ју 
и у дру ге ће ли је ко је ни су ка рак те
ри стич не за њи хо во ло кал но тки во. 
Та ко HSC има ју спо соб ност ди фе
рен ци ја ци је у све ће ли је кр ви, али 
и у ске лет не ми шић не ће ли је и ми
шић не ће ли је ср ца, хе па то ци те и 
низ дру гих ће ли ја. При мер су и MSC 
зуб не пул пе ко је по ред одон то бла
ста, осте о бла ста, хон дро ци та, ади
по ци та и ен до тел них ће ли ја, мо гу 
да се ди фе рен ци ра ју и у не у ро не и 
ске лет не ми шић не ће ли је.

Кло но ге ност под ра зу ме ва спо
соб ност ма тич них ће ли ја да ство
ре клон, ана том ски и функ ци о нал
но пот пу но иден тич ну ће ли ју.

ХУ МА НЕ ЕМ БРИ О НАЛ НЕ 
МА ТИЧ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ

Ху ма не ESC су нај при ми тив ни ја 
по пу ла ци ја ма тич них ће ли ја у ор
га ни зму чо ве ка, ко ја се до би ја од 
уну тра шње ће лиј ске ма се ем бри о
бла ста (епи бласт) бла сто ци сте пре 
им план та ци је, ко ја је ста ра пет до 
осам да на (Сли ка 2).

То су плу ри по тент не ће ли је са 
нео гра ни че ним по тен ци ја лом 
одр жа ва ња у не ди фе рен ци ра ном 
ста њу, чак и на кон ду го трај ног 
кул ти ви са ња, али мо гу да се ди
фе рен ци ра ју у усло ви ма in vi vo и 
in vi tro, при че му ства ра ју де ри ва
те сва три кли ци на ли ста, али не и 
сва екс тра ем бри о нал на тки ва нео
п ход на за раз ви ће си са ра. Ме ђу

но ве тех но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ЗА ШТО СУ МА ТИЧ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ ИЗ ПУП ЧА НЕ ВРП ЦЕ, МА СНОГ 
ТКИ ВА И ЗУБ НЕ ПУЛ ПЕ ПО СЕБ НО ИН ТЕ РЕ САНТ НЕ НА УЧ НИ ЦИ МА

ВЕ ЛИ КИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ 
ЗА КЛИ НИЧ КУ 
ПРИ МЕ НУ
// КЛО НО ГЕ НОСТ ЈЕ СПО СОБ НОСТ МА ТИЧ НИХ ЋЕ ЛИ ЈА ДА СТВО РЕ КЛОН, 
АНА ТОМ СКИ И ФУНК ЦИ О НАЛ НО ИДЕН ТИЧ НУ ЋЕ ЛИ ЈУ //

Блок ди ја грам 1. Кла си фи ка ци ја ма тич них ће ли ја у од но су на по тент ност
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тим, да нас је до ка за но да hESC мо
гу да се ди фе рен ци ра ју и у ће ли је 
тро фо бла ста и гер ми на тив не ће ли
је (Та бе ла 2).

Пр ве кул ту ре си сар ских ESC до
би је не су из бла сто ци сте ми ша од 
стра не сер Мар ти на Џо на Еван са (sir 
Mar tin John Ewans) 1981. го ди не. Ка

сни је, 2007. го ди не, овај бри тан ски 
на уч ник је са још дво ји цом на уч
ни ка по де лио Но бе ло ву на гра ду за 
ме ди ци ну за от кри ћа „на че ла уво
ђе ња спе ци фич них ге не тич ких мо
ди фи ка ци ја код ми ше ва по мо ћу ем
бри о нал них ма тич них ће ли ја“. Пр ве 
кул ту ре ESC из ху ма них бла сто ци
сти ус пео је да из дво ји 1998. го ди не 
Џеј ми Томп сон (Ja mie Thomp son) са 
сво јим ти мом на Ви скон син Уни ве
р зи те ту у Ме ди со ну, САД (Uni ve r sity 
of Wi scon sin – Ma di son, USA).

До да нас је из дво је но сто ти не ли
ни ја hESC, од че га се у ре ги стру На
ци о нал ног ин сти ту та за здра вље у 
САД (Na ti o nal In sti tu tes of He alth, 
USA) на ла зи ви ше од 80 пот пу но 
ока рак те ри са них hESC, а не ке од 
њих су од 2009. го ди не у кли нич
кој упо тре би.

Да би се успе шно до би ла кул ту ра 
hESC по треб но је:

1. до на ци ја ра них ем бри о на,
2. кул ти ви са ње и раз вој in vi tro 

ра них ем бри о на у бла сто ци сте са 
до бро фор ми ра ном уну тра шњом 
ће лиј ском ма сом,

3. из два ја ње уну тра шње ће лиј
ске ма се (иму но хи рур шки по сту
пак) и

4. кул ти ви са ње ових ће ли ја и раз
вој ли ни ја hESC.

У сле де ћем бро ју: Ин ду ко ва не 
плу ри по тент не ма тич не ће ли је

ДЕРИВАТИ ЕКТОДЕРМА 
– прекурсори неурона 
– допаминергички неурони 
– холинергички неурони 
– моторни неурони 
– Шванове ћелије 
– олигодендроцити 
– Пуркињеове ћелије коре малог мозга 
– грануларни неурони коре малог мозга 
– ћелије пигментног слоја ретине 
– кератиноцити (и из њих плочастослојевит епител) 
– меланоцити 
– ћелије примитивног ектодерма

ДЕРИВАТИ ЕНДОДЕРМА
– епителне ћелије простате
– хепатоцити
– βћелије Лангерхансових острваца
– пнеумоцити типа I и II

ДЕРИВАТИ МЕЗОДЕРМА 
– адипоцити 
– хондроцити 
– остеоцити 
– скелетне мишићне ћелије 
– глатке мишићне ћелије 
– мишићне ћелије срце 
– хематопоетске прекурсорске ћелије 
– зреле ћелије крви 
– дендритичне ћелије, Т ћелије и НК  ћелије 
– епителне ћелије ендометријума 
– ендотелне ћелије 
– фибробласти периодонталног лигамента 
– мезенхималне матичне ћелије

ЋЕЛИЈЕ ТРОФОБЛАСТА

ГЕРМИНАТИВНЕ ЋЕЛИЈЕ
– сперматозоиди
– јајне ћелије

ЋеЛије које се моГУ ДобиТи оД 
ХУмаНиХ ембриоНаЛНиХ маТиЧНиХ ЋеЛија

Сли ка 2. На чин до би ја ња ху ма них ем бри о нал них ма тич них ће ли ја

Та бе ла 2. При ме ри ће ли ја ко је је мо гу ће до би ти од hESC
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Пи шу: 
Др сц. мед. Ду шан ка 

Ма ти је вић, по моћ ник 
ди рек то ра и 

ру ко во ди лац Цен тра за 
про мо ци ју здра вља 

Град ског за во да за јав но 
здра вље Бе о град 

 
Спец. др мед. Сер геј Ив. 
Ла за ров, спе ци ја ли ста 

јав ног здра вља 
спе ци ја ли ста 

епи де ми о ло ги је 
Град ског за во да за јав но 

здра вље Бе о град

М
е ђу на род на кон фе рен
ци ја по све ће на обе ле
жа ва њу 35 го ди на од 
усва ја ња Де кла ра ци је о 

при ма р ној здрав стве ној за шти ти, 
одр жа на је 6. и 7. но вем бра у Ал ма 
Ати, Ка зах стан, уз уче шће де ла га та 
из 68 зе ма ља. Ор га ни за то ри ску па 
би ли су Вла да Ка зах ста на, Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја и УНИ
ЦЕФ. Рад је ор га ни зо ван кроз увод
ну и за вр шну пле нар ну се си ју, као 
и шест те мат ских се си ја. 

Те ма Кон фе рен ци је би ла је Ино
ва тив на при мар на здрав стве на за
шти та ка уни вер зал ној до ступ но сти 

за здра вље. На сло ви 
те мат ских се си ја би
ли су сле де ћи:

1. Ме ди цин ска тех
но ло ги ја – Ин фор ма
ти за ци ја у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти

2. Ино ва ци ја ху ма
них ре сур са

3. Ин те гра ци ја здрав
стве них слу жби

4. Си стем здрав стве
не за шти те ори јен ти
сан ка љу ди ма

5. Ква ли тет здрав
стве не за шти те

6. Кре и ра ње при
мар не здрав стве не за
шти те ко ја омо гу ћа ва 
ко ри шће ње на у че ног: 
стан дар ди за ци ја, мо
ни то ринг и по врат на 
спре га ка при мар ној 

здрав стве ној за шти ти

У окви ру тре ће се си је, са основ
ном те мом: Ин те гра ци ја здрав стве
них слу жби са фо ку сом на при ме ре 
до бре прак се ин те гри са ња со ци јал
не за шти те, јав ног здр вља, при мар
не здрав стве не за шти те, мен тал ног 
здра вља и бол нич ке здрав стве не за
шти те, у па нел ди ску си ји у тра ја њу 
од јед ног ча са, уче ство ва ли су пред
став ни ци: Ве ли ке Бри та ни је, Ср би
је и УНИ ЦЕФа.

Ис пред ве ли ке Бри та ни је, др Che
rryl Adams, ди рек тор Ин сти ту та за 
кућ не по се те Ве ли ке Бри та ни је, 

пред ста ви ла је уло гу кућ них по се та 
у ин те гра ци ји при мар не здрав стве
не за шти те и пред школ ских слу жби 
за здра вље де це, по ро ди це и ло кал
не за јед ни це;

Др сц. мед. Ду шан ка Ма ти је вић, 
по моћ ник ди рек тор Град ског за во
да за јав но здра вље Бе о град и ру ко
во ди лац Цен тра за про мо ци ју здра
вља, ука за ла је на уло гу про гра ма 
па тро на жних кућ них по се та у обез
бе ђе њу кон ти ну и те та здрав стве не 
за шти те мај ке и де те та од труд но
ће кроз ра ни раст и раз вој, укљу чу
ју ћи са рад њу са дру гим сек то ри ма 
ван сек то ра здрав ства;

Oc ta vian Bi vol, ре ги о нал ни са
вет ник за здрав стве не си сте ме и 
здрав стве ну по ли ти ку, УНИ ЦЕФа, 
Ре ги о нал на кан це ла ри је за зе мље 
Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе, 
ука зао је на уло гу УНИ ЦЕФа у по
др шци ин те гри са ним си сте ми ма 
при мар не здрав стве не за шти те у 
све о бу хват ном до сти за њу здра вља 
де це.

На кон па нел се си је, украт ко су 
пре зен то ва на ис ку ства у ин те гри
са њу слу жби при мар не здрав стве не 
за шти те у зе мљи до ма ћи ну Ка зах
ста ну, Кир гиј ској Ре пу бли ци, Ки пру 
и Укра ји ни.

На за вр шној пле на р ној се си ји дат 
је пре глед свих те мат ских се си ја у 
ви ду по је ди нач ног из ве шта ја мо де
ра то ра сва ке се си је. 

У окви ру из ве шта ја о ра ду тре ће 
се си је, ис так нут је мо дел по ли ва
лент не па тро на жне слу жбе Ср би

У АЛ МА АТИ ПО ЧЕТ КОМ НО ВЕМ БРА ОДР ЖА НА МЕ ЂУ НА РОД НА 
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПРИ МАР НЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

ТРИ И ПО ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ 
ОД УСВА ЈА ЊА 
ДЕ КЛА РА ЦИ ЈЕ 
// У РА ДУ СКУ ПА УЧЕ СТВО ВА ЛИ ЛЕ КА РИ ИЗ 68 ЗЕ МА ЉА //



44 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013 ДЕЦЕМБАР 2013 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 45

сА струч них оку пљА њА >>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

је као вр ло на пре дан и ефи ка сан у 
обез бе збе ђе њу кон ти ну и те та здрав
стве не за шти те мај ке и де те та, ка
ко из ме ђу раз ли чи тих ни воа здрав
стве не за шти те, та ко и у са рад њи 
са дру гим слу жба ма и сек то ри ма 
у ло кал ној за јед ни ци. По себ но је 
ис так ну то Те ле фон ско са ве то ва
ли ште „Ха ло Бе ба“, као ино ва тив
ни и пот пу но ори ги нал ни при ступ 
у про мо ци ји здра вља мај ке и де те
та од но сно по ро ди це и уна пре ђе њу 
ко ор ди на ци је ра да слу жби здрав
стве не за шти те раз ли чи тог ни воа, 
као и при мер до бре прак се у обез
бе ђе њу кон ти ну и те та здрав стве не 
за шти те мај ке и де те та.

На кон фе рен ци ји је до не та и 
рад на вер зи ја по себ не из ја ве ко ја 
има ка рак тер за кључ них конт ста
та ци ја и утвр ђи ва ња да љих пра
ва ца раз во ја и кре та ња при ма р не 
здрав стве не за шти те. Ко нач на вер
зи ја из ја ве, на кон евен ту ал них до
пу на, ко рек ци ја или из ме на, би ће 
на кнад но до ста вље на свим уче сни
ци ма кон фе рен ци је.

Кон ста то ва но је да у обез бе ђе њу 
„Здра вља за све“, при мар на здрав
стве на за шти та има кључ ну уло гу, 
за ла жу ћи се за до сти за ње не ких 
основ них прин ци па као што су: јед
на кост у здра вљу, со ли дар ност, уни
вер зал ност, ин тер сек тор ска са рад
ња, пар ти ци па тор ни при ступ.

По сто је ћи и евен ту ал ни бу ду ћи 
иза зо ви зах те ва ју ино ва тив ни при
ступ у обла сти при мар не здрав стве
не за шти те. Он под ра зу ме ва: по де
ље ну од го вор ност, ре а фир ми са ње 
ја ког ли дер ства и но вих иде ја са бр
зим од го во ри ма, ка ко би нај ви ши 
мо гу ћи ни во здра вља и бла го ста
ња по стао де тер ми нан та ка ко со
ци јал ноеко ном ског раз во ја, та ко и 
оства ри ва ња фун да мен тал них људ
ских пра ва на здра вље сва ког по
је дин ца.

Ука за но је на по тре бу раз во ја 
здрав стве них си сте ма ба зи ра них 
на ја кој при мар ној здрав стве ној 
за шти ти до ступ ној свим уз ра сти ма 
ста нов ни штва, ко ор ди ни са не и ин
те гри са не слу жбе окре ну те ка љу ди
ма, укљу чу ју ћи и јав но здрав стве не 
слу жбе усме ре не ка по је дин цу и за
јед ни ци. То не мо же би ти са мо за
да так здрав стве ног сек то ра, већ ује
ди ње них на по ра свих сек то ра, кроз 
ме ха ни зам за јед нич ког/по де ље ног 
упра вља ња на свим упра вљач ким 
ни во и ма (по чев ши од ни воа Вла де, 
ре ги о нал не, ло кал не упра ве...).

За то је нео п хо дан раз вој ши ро ког 
парт нер ства за здра вље, ка ко би се 
кроз при ме ну јав но здрав стве не по
ли ти ке „Здра вље у свим по ли ти ка
ма“ што ефи ка сни је од го во ри ло на 
со ци јал не де тер ми нан те здра вља. 
Пре по зна то је да је нео п ход но ре ви

та ли зо ва ти и тран сфор ми са ти при
мар ну здрав стве ну за шти ту ка ко би 
успе шно од го во ри ла на но ве иза зо
ве и ис пу ни ла оче ки ва ња љу ди.

То се мо же по сти ћи раз во јем и по
ра стом пре сти жа при мар не здрав
стве не за шти те, ја ча њем ње них 
основ них ре сур са и кроз од го ва ра
ју ћу ало ка ци ју фи на сиј ских сред
ста ва, ја ча ње здрав стве них тех но
ло ги ја ба зи ра них на до ка зи ма, ка ко 
би осо ба по ста ла цен тар си сте ма 
здрав стве не за шти те.

До 2015. го ди не оче ку је се по нов
но ре а фир ми са ње по све ће но сти до
сти за ња „Здра вља за све...“ кроз све
о бу хват ну и до ступ ну здрав стве ну 
за шти ту, ка ко би се до сти гли Ми ле
ни јум ски ци ље ви раз во ја.

Пре по зна та је и не по ход ност за
ла га ња за до ступ ну, ви со ко ква
ли тет ну, ка љу ди ма ори јен ти са ну, 
ефи ка сну при мар ну здрав стве ну 
за шти ту, фи нан сиј ски по др жа ну, 
ко ја ће обез бе ди ти аде кват не од го
во ре на не јед на ко сти у здра вљу.

Ука за но је и на по тре бу кон ти ну
и ра не по ли тич ке са гла сно сти и по
све ће но сти ка ко би се ре ви та ли зо
ва ли фу на да мен тал ни прин ци пи 
и ви зи је Де кла ра ци је о при мар ној 
здрав стве ној за шти ти и обез бе ди
ла њи хо ва уни вер зал на при ме на на 
ме ђу на род ном ра ги о нал ном, на ци
о нал ном и ло кал ном ни воу. //



46 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013

сА струч них оку пљА њА <<<<<<<<<<<<<<<             <<<<<<<<<<

Ч
е тр вр ти кон грес ле ка ра оп
ште ме ди ци не Ср би је, са 
ме ђу на род ним уче шћем, 
одр жан је на Зла ти бо ру од 

19. до 22. сеп тем бра.
По че так је се ни је, тра ди ци о нал

но, вре ме одр жа ва ња Кон гре са ле
ка ра оп ште ме ди ци не Ср би је. Ове 
го ди не је, у ор га ни за ци ји Сек ци је 
оп ште ме ди ци не Срп ског ле кар ског 
дру штва, ви ше од 1.300 уче
сни ка је уче ство ва ло у ра
ду Кон гре са чи је су основ
не те ме би ле: пре вен ци ја 
ма лиг них бо ле сти, ме но
па у за и ан дро па у за, као и 
ал тер на тив на и ком пле
мен тар на ме ди ци на. 

Професионализам 
у раду

Част да сво јим пре да
ва њем отво ри Кон грес, 
при па ла је про фе со ру по
ро дич не ме ди ци не из Сло
ве ни је, др сци. мед. Иго ру 
Шва бу, ко ји је као про фе
сор по ро дич не ме ди ци
не, мно гим ге не ра ци ја ма 
сту де на та и спе ци ја ли ста, 
по мо гао да се опре де ле и 
оста ну да ра де као по ро
дич ни ле ка ри. Пре да ва
ња на те му „За што се во ли 
оп шта ме ди ци на“ и „Про
фе си о на ли зам у ра ду ле
ка ра по ро дич не ме ди ци
не“ проф. др Иго ра Шва ба, 
углед ног пред сед ни ка 
WON CA EU RO PE, би ла су 
увод и ми сао во ди ља свих 
де ша ва ња на Кон гре су.

Го во ри ло се о зна ча ју пре вен ци
је ма лиг них бо ле сти на ни воу при
мар не здрав стве не за шти те и то са 
нај ви шег ни воа. Пре да ва чи су би
ли доц. др Ма те ја Булц, пред сед ник 
EU RO PREVа (Eu ro pean WON CA net
work for pre ven tion and he alth pro
mo tion in GP/FM – Eвропска мре жа 
WONCА за пре вен ци ју и про мо ци
ју здра вља у оп штој/по ро дич ној ме

ди ци ни), про фе сор Џон Бро дер сен, 
са ме ди цин ског фа кул те та у Ко пен
ха ге ну ко ји се већ го ди на ма ба ви 
ква тер тер ном пре вен ци јом, као и 
прим. др Ве сна Ја њу ше вић, спе ци
ја ли ста оп ште ме ди ци не, ко ја је 
кроз за кон ску ре гу ла ти ву на гла си
ла зна чај пре вен тив них пре гле да у 
ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не у Ре
пу бли ци Ср би ји. 

Др Булц у сво јој пре зен
та ци ји ука за ла је да ЕУ РО
ПРЕВ пра ти и уна пре ђу је: 
вак ци на ци ју, пре вен ци ју 
па до ва код ста ри јег ста нов
ни штва, пре вен ци ју парт
нер ског на си ља, пре вен
ци ју зло у по тре бе ста ри јих, 
пре вен ци ју зло у по тре бе 
де це, пре вен ци ју мен тал
ног здра вља, пре вен ци ју 
де пре си је и са мо у би ства, 
пре вен ци ју ше ћер не бо ле
сти, пре вен ци ју го ја зно сти 
и фи зич ке ак тив но сти, пр
о мо ци ју здра вља и пре вен
ти ву пу ше ња и ри скант ног 
пи је ња ал ко хо ла, ква те р
нер ну пре вен ти ву, пре вен
ци ју кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти, ра но от кри ва ње 
ме ла но ма и кан це ра ко же, 
ра но от кри ва ње кан це ра 
про ста те, ра но от кри ва ње 
кар ци но ма гр ли ћа ма те
ри це, ма мо граф ски скри
нинг, скри нинг на рак де
бе лог цре ва.

Го во ре ћи о Про гра му Вла
де Ре пу бли ке Ср би је (Слу
жбе ни Гла сник бр.73, од 16. 
ав гу ста 2013.), ко ји укљу чу
је На ци о нал ни про грам ра

НА ЗЛА ТИ БО РУ ЈЕ ОД 19. ДО 22. СЕП ТЕМ БРА ОДР ЖАН

ЧЕ ТВР ТИ КОН ГРЕС 
ОП ШТЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ
// OСНОВНЕ ТЕ МЕ СКУ ПА БИ ЛЕ СУ: ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА МА ЛИГ НИХ БО ЛЕ СТИ, МЕ НО ПА У ЗА 
И АН ДРО ПА У ЗА, КАО И АЛ ТЕР НА ТИВ НА И КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НА МЕ ДИ ЦИ НА //
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ног от кри ва ња кар ци но ма дој ке, На
ци о нал ни про грам ра ног от кри ва ња 
кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це и На
ци о нал ни про грам ра ног от кри ва ња 
ко ло рек тал ног кар ци но ма, прим. 
др Ве сна Ја њу ше вић је ис та кла да 
„скри нинг тест слу жи ис кљу чи во да 
од ре ди ве ро ват но ћу при су ства обо
ље ња и са мо евен ту ал но прет хо ди 
ди јаг но стич ком по ступ ку“.

Стручњаци 
као предавачи

Ве ли ки до при нос ра ду кон гре
са су да ли и на ши вр хун ски струч
ња ци: проф. др Зо ран Кри во ка пић 
(„Шта је кар ци ном де бе лог цре ва, 
ка ко се от кри ва, има ли пре вен ти
ве и ка ко се ле чи“), ака де мик проф. 
др Пре драг Пе шко, са сво јим са рад
ни ци ма, доц. др Алек сан дром Си
ми ћем и др Ог ње ном Скро би ћем 
(„Езо фа ге ал на ре флук сна бо лест“  
од го ру ши це до кар ци но ма), проф. 
др Дра го љуб Би ла но вић са са рад
ни ком др Бо ри сла вом То шко ви
ћем, („Ди фе рен ци јал на ди јаг но за 
оп струк тив не жу ти це“) и још чи
тав низ нај е ми нент ни јих пре да ва
ча, из зе мље и ино стран ства. О ал
тер на тив ној ме ди ци ни су го во ри ли 
проф. др Вук Стам бо ло вић, го шћа из 
Лон до на, ди рек тор цен тра за би о
ме ди ци ну, др сци. мед. Та тја на Бош 
и прим. мр. сци. др Злат ка Мар ков, 
спец. оп ште ме ди ци не из ДЗ Но ви 
Сад. Њи хо ва ра ди о ни ца је по ну ди
ла свим за ин те ре со ва ним ле ка ри
ма оп ште ме ди ци не, спе ци ја ли сти
ма оп ште ме ди ци не, да се упо зна ју 
са ме то да ма тра ди ци о нал не ме ди
ци не ко је су за ко ном при зна те у на
шој зе мљи, као и ре зул та ти ма ле
че ња би о ре гу ла тор ном ме ди ци ном. 
Гост из Тур ске, др Мум таз Ма зи ци
о глу, је пре зен то вао сво је ис ку ство 
у ле че њу фи то те ра пи јом. 

Као и сва ке го ди не, ле ка ри су са
оп шта ва ли ре зул та те сво јих ис
тра жи ва ња кроз по стер и усме не 
пре зен та ци је, а нај бо љи ра до ви су 
на гра ђе ни.

Осим рад ног де ла Кон гре са, ор га
ни за тор је свим уче сни ци ма по ну
дио бо гат со ци јал ни про грам у ко ме 
су ужи ва ле све ге не ра ци је ле ка ра, 
јер су у то ме по мо гли ве ли ки про
фе си о нал ци, по зна ти по зо ри шни 
глум ци Ате љеа 212 из Бе о гра да и 
му зич ки са став из Бе о гра да, на че
лу са др Ива ном Аран ђе ло ви ћем.

(Пре у зе то са сај та Сек ци је оп ште 
ме ди ци не)

сА ве ти прАв ни кА

П
ре ма чла ну 11. За ко на о 
пра ви ма па ци је на та, па
ци јент има пра во да од 
над ле жног здрав стве

ног рад ни ка бла го вре ме но до би
је оба ве ште ње, ко је му је по треб но 
ка ко би до нео од лу ку да при ста
не или не при ста не на пред ло же
ну ме ди цин ску ме ру.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог 
чла на об у хва та:

1)  ди јаг но зу и прог но зу бо ле
сти;

2)  кра так опис, циљ и ко рист од 
пред ло же не ме ди цин ске ме
ре, вре ме тра ја ња и мо гу ће 
по сле ди це пред у зи ма ња од
но сно не пред у зи ма ња пред
ло же не ме ди цин ске ме ре;

3)  вр сту и ве ро ват но ћу мо гу ћих 
ри зи ка, бол не и дру ге спо ред
не или трај не по сле ди це;

4)  ал тер на тив не ме то де ле че ња;

5)  мо гу ће про ме не па ци јен то
вог ста ња по сле пред у зи ма
ња пред ло же не ме ди цин ске 
ме ре, као и мо гу ће ну жне 
про ме не у на чи ну жи во та 
па ци је на та;

6)  деј ство ле ко ва и мо гу ће спо
ред не по сле ди це тог деј ства.

Оба ве ште ње из ст. 1. и 2. овог 
чла на над ле жни здрав стве ни 

рад ник ду жан је да ти па ци јен ту 
и без тра же ња.

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

Ако па ци јент не по зна је је зик 
ко ји је у слу жбе ној упо тре би на 
те ри то ри ји здрав стве не уста но ве, 
мо ра му се обез бе ди ти пре во ди
лац, а ако је па ци јент глу во нем, 
мо ра му се обез бе ди ти ту мач, у 
скла ду са за ко ном.

Па ци јент се мо же од ре ћи пра ва 
на оба ве ште ње, осим оба ве ште
ња о то ме да је пред ло же на ме ди
цин ска ме ра по треб на и да ни је 
без знат ног ри зи ка, од но сно да је 
ри зич но ње но не пред у зи ма ње. 

Над ле жни здрав стве ни рад
ник мо же, из у зет но, пре ћу та ти 
ди јаг но зу, ток пред ло же не ме ди
цин ске ме ре и ње не ри зи ке, или 
оба ве ште ње о то ме ума њи ти, ако 
по сто ји озбиљ на опа сност да ће 
оба ве ште њем знат но на шко ди ти 
здра вљу па ци јен та. У том слу ча
ју оба ве ште ње се мо ра да ти чла ну 
уже по ро ди це па ци јен та. 

У по ступ ку оства ри ва ња здрав
стве не за шти те, де те ко је је спо
соб но за ра су ђи ва ње, без об зи ра 
на го ди не жи во та, има пра во на 

СА ВЕ ТИ ПРАВ НИ КА РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ ЗА ЈУ ГО И СТОЧ НУ СР БИ ЈУ

За кон о пра ви ма 
па ци је на та: пра во 

на оба ве ште ње
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КО ЈЕ ЛЕ КАР ДА ЈЕ ПА ЦИ ЈЕН ТУ, 

НА ЧЕЛ НО, ТРЕ БА ДА БУ ДЕ УСМЕ НО И РА ЗУ МЉИ ВО 
ПА ЦИ ЈЕН ТУ, А КО РИ СНО ЈЕ ДА СЕ УБЕ ЛЕ ЖИ 

У МЕ ДИ ЦИН СКУ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈУ
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по вер љи во са ве то ва ње и без при
стан ка ро ди те ља, ка да је то у нај
бо љем ин те ре су де те та.

Па ци јент од но сно за кон ски за
ступ ник има пра во на оба ве ште
ње и увид у тро шко ве ле че ња па
ци јен та.

Над ле жни здрав стве ни рад
ник у ме ди цин ску до ку мен та ци
ју уно си по да так да је па ци јен ту, 
чла ну уже по ро ди це, од но сно за
кон ском за ступ ни ку, дао оба ве
ште ње о по да ци ма из ст. 1. и 2. 
овог чла на.

ТУ МА ЧЕ ЊЕ

Оба ве ште ње ко је ле кар да је па
ци јен ту не из и ску је не ку по себ
ну фор му. На чел но, тре ба да бу де 
усме но и на на чин ко ји је ра зу
мљив па ци јен ту. Тре ба во ди ти 
ра чу на, ка ко је у са мом чла ну 11. 
на ве де но, о ста ро сти па ци јен та, 
ње го вом обра зо ва њу и емо ци о
нал ном ста њу. Не спо ра зум из
ме ђу ле ка ра и па ци јен та иде, по 
пра ви лу, на ле ка ре ву ште ту.

У прак си се че сто па ци јен ту 
да ју оба ве ште ња и ње го ва из ја
ва (па ци јен то ва из ја ва) у пи сме
ној фор ми на већ од штам па ном 
фор му ла ру ко ји па ци јент тре ба 
да про чи та и пот пи ше. Ме ђу тим, 
на тај на чин се оне мо гу ћа ва да 
оба ве ште ње бу де ин ди ви ду ал но, 
при ла го ђе но кон крет ној си ту а ци
ји. По ред то га, фор му лар на во ди 
на сум њу да га па ци јент ни је ни 
про чи тао или га ни је раз у мео. 
Као до ка зно сред ство фор му лар 
је не си гу ран  пот пи са на па ци
јен то ва из ја ва да при ста је на ме
ди цин ску ин тер вен ци ју мо же би
ти ин ди ци ја да пре пот пи си ва ња 
ни је уоп ште во ђен усме ни раз го
вор о ме ди цин ској ин тер вен ци ји 
и ње ним по сле ди ца ма, не мо же 
се сма тра ти да је па ци јент оба ве
штен о ри зи ку ко ји у фор му ла ру 
ни је из ри чи то на ве ден.

Сва ка ко је ко ри сно да се учи
ње но оба ве ште ње убе ле жи у па
ци јен то ву ме ди цин ску до ку мен
та ци ју.

Ва жно је да оба ве ште ње о ме
ди цин ској ин тер вен ци ји усле ди 
бла го вре ме но, јер па ци јент, од но
сно ње гов за ступ ник, не сме би
ти до ве ден у вре мен ску сти ску 
да од лу ку о ле че њу до не се на бр
зи ну. Тре ба му оста ви ти до вољ
но вре ме на да на ми ру од ме ри 

раз ло ге за и про тив ме ди цин ске 
ин тер вен ци је и да се по том сло
бод но опре де ли. О сло бо ди од лу
чи ва ња не мо же се го во ри ти ка да 
је па ци јент на опе ра ци о ном сто
лу или на но си ли ма, или се при
пре ма за опе ра ци ју и сто ји под 
ути ца јем ле ко ва. нпр. оба ве ште
ње о ане сте зи ји је бла го вре ме но 
и кад се учи ни је дан дан ра ни је, 
али оба ве ште ње о са мом хи рур
шком за хва ту мо ра би ти ра ни је, 
пре од ре ђи ва ња тач ног тер ми на 
опе ра ци је у здрав стве ној уста но
ви.

Ка да је реч о те шким или про
бле ма тич ним опе ра ци ја ма, мо
же би ти по треб но и ви ше прет
ход них и уза стоп них раз го во ра 
са па ци јен том. Са мо код уо би ча
је них ам бу лант них за хва та, оба
ве ште ње о ри зи ци ма да то на сам 
дан опе ра ци је мо же би ти бла го
вре ме но.

У чла ну 11. ни је пре ци зи ра но 
о ко јим ри зи ци ма тре ба оба ве
сти ти па ци јен та. Па ци јент се не 
тре ба оба ве сти ти о свим мо гу
ћим ри зи ци ма, ни ти је ну жно да 
се из ло же де таљ но и ме ди цин ски 
тач но. До вољ но је оба ве ште ње у 
глав ним цр та ма, од но сно пре до
ча ва ње „оп ште сли ке кон крет ног 
ри зи ка“. О ри зи ци ма ко ји су ка
рак те ри стич ни за од ре ђе ни за
хват (ти пич ни ри зи ци) тре ба оба
ве сти ти па ци јен та не за ви сно од 
њи хо ве уче ста ло сти, док оба ве
ште ње о оста лим ри зи ци ма (ати
пич ни ри зи ци) тре ба да за ви си од 
њи хо ве уче ста ло сти.

На опа сност од не у спе ха за хва
та ле кар тре ба да упо зо ри увек, 
ако не у спех опе ра ци је мо же 
здрав стве но ста ње па ци јен та да 
по гор ша, уме сто да по пра ви. Са 
дру ге стра не, не тре ба оба ве шта
ва ти па ци јен та о оп ште по зна тим 
ри зи ци ма, као што су нпр. ин
фек ци је ра не, на бор не за ра слог 
ожиљ ка и слич но, јер су они по
зна ти и ме ди цин ском ла и ку.

На чел но, ле кар не мо ра да оба
ве сти па ци јен та о ри зи ци ма ко
ји се мо гу из бе ћи већ са мо о не
из бе жним.

Се кре тар РЛ КЈИС
спец. дипл. прав ник 
Ире на Ђо кић

сА ве ти прАв ни кА >>>>>>>>>>              пред стА вљА мо ЗдрАв стве ну устА но ву >>>>>

Л
е ка ри, и то у мно жи ни, у 
срп ској исто ри ји пр ви пут 
се по ми њу у „Жи ти ју Све
тог Са ве“ Те о до си ја Хи лан

дар ца дa би, ре ла тив но крат ко вре
ме по сле то га, у епо хи Ла за ре ви ћа, 
бре ме ни тој ра то ви ма са Тур ци ма, 
до шло до стрикт ног на гла ша ва ња 
бол ни ца ме ђу кти тор ским де ли
ма. Рев ност кти то ра нај бо ље је об
ја шње на у Ла за ре вој по ве љи за хи
лан дар ску бол ни цу (1380.): „По што 
сам и ја ви део да зе маљ ско бо гат
ство ни шта ни је ко ри сти ло го спо
да ри ма ко ји су би ли пре нас, јер се 
од њих узе ло и дру ги ма пре да ло... 
за ови ма сам и ја сле дио и при не
сох ово ма ло...“. Пре се дам ве ко ва 
да кле, упра во на овим про сто ри ма, 
у ма на сти ру Ра ва ни ци, кнез Ла зар 
„...бол ни цу устро ји за опо ра вља ње 
бо ле сних ино ка, стра на ца и ра сла
бље них.“

Ка сни је, то ком Пр вог срп ског 
устан ка, на кон бит ке код Со ко ба ње 
(1810.), пре ма ре чи ма кне за ћу приј
ске на хи је Ми ло са ва Здрав ко ви ћа 
Ре сав ца, „ра ње ни Тур ци, за јед но са 
ра ње ним Ру си ма, от пра вље ни су у 
Ћу при ју ра ди ле че ња...“. Ка да се 1831. 
по ја ви ла ко ле ра у Вла шкој, Бу гар
ској и Тур ској, у Ћу при ји је фор ми
ран „кон ту мац“ (ка ран тин), ко ји је 
функ ци о ни сао две го ди не. По чет
ком 1839. го ди не, при но во са гра
ђе ној ћу приј ској ка сар ни по чи ње 
да функ ци о ни ше ма ла гар ни зон
ска бол ни ца. У вре ме Срп скотур
ских ра то ва (1876–1878.), у Ћу при ји 
су фор ми ра не три ре зер вне бол ни
це за ева ку а ци ју ти моч комо рав
ске вој ске.

Чувари народног здравља

Ка да је 1881. до нет „За кон о уре
ђе њу са ни тет ске стру ке и очу ва њу 
на род ног здра вља“, на осно ву ко га 

Пи ше: 
Мр сц. мед. др Сла ђа на Илић
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>>>>>>>>>>              пред стА вљА мо ЗдрАв стве ну устА но ву >>>>>

ОД ОКРУ ЖНЕ БОЛ НИ ЦЕ У БА РА ЦИ С КРА ЈА 19. – ДО СА ВРЕ МЕ НЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКЕ УСТА НО ВЕ У 21. ВЕ КУ

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА 
ЋУ ПРИ ЈА: 132 ГО ДИ НЕ 
ПО СТО ЈА ЊА
// ЗДРАВ СТВО НА ПРО СТО РИ МА ЋУ ПРИ ЈЕ ИМА ТРА ДИ ЦИ ЈУ 
КО ЈА СЕ ЖЕ У ДУ БО КУ ПР О ШЛОСТ //

је ми ни стар уну тра шњих де ла Ми
лу тин Га ра ша нин на ре дио ин спек
ци ју по сто је ћих и осни ва ње но вих 
бол ни ца у се дам окру жних ва ро ши, 
ме ђу њи ма је би ла и Ћу при ја. Том 
при ли ком, у ба ра ци, по диг ну тој не
ко ли ко го ди на ра ни је у до ба ра то
ва са Тур ци ма, фор ми ра на је окру
жна бол ни ца. Би ло је то 7. ав гу ста 
(по ста ром ка лен да ру), на дан ко
ји сма тра мо да ту мом осни ва ња ћу
приј ске бол ни це. 

У по чет ку, бол ни ца је мо гла је да 
при ми два де се так па ци је на та. Њен 
пр ви управ ник био је др Ев ге ни је 
Бра но вач ки, та да шњи окру жни фи

зи кус. На но ву бол нич ку згра ду ва
ља ло је че ка ти до 1906. го ди не, ка
да је 29. ок то бра све ча но усе ље на 
бол ни ца па ви љон ског ти па ко ја је 
рас по ла га ла са 70 по сте ља. Фор ми
ра ње но вих ре зер вних вој них бол
ни ца у Ћу при ји би ло је, на жа лост, 
ве за но за но ве ра то ве. Нај ве ћи број 
умр лих вој ни ка и из бе гли ца је за
бе ле жен по сле би та ка на Це ру и Ко
лу ба ри. 

Уста но ва је на ста ви ла да се раз
ви ја, али не као бол ни ца оп ште 
прак се, већ као уста но ва са спе
ци ја ли стич ком слу жбом. Та ко је 
у 1922. го ди ни има ла ин тер но, хи

рур шко и ин фек тив но оде ље ње. Од 
1926. го ди не, по сто је ћим оде ље њи
ма су до да ти ве не рич но и оде ље ње 
„за по сма тра ње“, те је са 96 по сте
ља бол ни ца свр ста на у гру пу II ре
да. Го ди не 1929. до би ја и зва нич но 
на зив „Др жав на бол ни ца II ре да“ и 
би ва про гла ше на Ба но вин ском бол
ни цом Мо рав ске ба но ви не. Тај на
зив је но си ла све до по сто ја ња Кра
ље ви не Ју го сла ви је.

У Ћу при ји, пред Дру ги свет ски 
рат, по ред оста лих, ра де и др Дра
ги ца По по вићШе ће ро ва и др Жи
во јин По по вић, ро ди те љи проф. др 
Ми ла не По по вићРо ло вић, осни ва
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ча оде ље ња за ди ја ли зу на Уни вер
зи тет ске деч је кли ни ке у Бе о гра ду. 
У вре ме II свет ског ра та, бол ни ца је 
оста ла је без ком плет ног ин вен та
ра. То ком че тво ро го ди шње оку па
ци јe, управ ник је био др Вла дан Ла
за ре вић, шеф хи рур шког оде ље ња, а 
на кон осло бо ђе ња ту ду жност пре
у зи ма др Ми тар Ша ра но вић, шеф 
ин тер ноин фек тив ног оде ље ња.

Го ди не 1952. бол ни ца је има ла 
шест, да би 1965. број оде ље ња на
ра стао на 12, са 530 бо ле снич ких 
по сте ља. Те го ди не је у Ћу при ји из
вр ше на ин те гра ци ја бол ни це, до
ма здра вља и апо те ке у за јед нич
ку уста но ву „Ме ди цин ски цен тар“. 
Ње му се 1970. при дру жу ју до мо ви 
здра вља у Ра жњу и Де спо тов цу, те 
је фор ми ран Ме ди цин ски цен тар 
„Сред ње По мо ра вље“ ко ји је 1976. 
имао 760 по сте ља.

Доступност савремених 
служби

Од 1989. го ди не, здрав стве на слу
жба за шест оп шти на (Ја го ди на, 
Ћу при ја, Па ра ћин, Сви лај нац, Де
спо то вац и Ре ко вац) удру же на је у 
је дан „Здрав стве ни цен тар“ са се ди
штем у Ћу при ји, ко ји је про ме ном 
За ко на о здрав стве ној за шти ти пре
стао да по сто ји. 

Да нас, Оп шта бол ни ца у Ћу при
ји за у зи ма зна чај но ме сто у си сте
му здрав стве не за шти те ста нов ни
штва шест оп шти на По мо ра вља и 
окол них окру га (ра син ског, бор ског, 
шу ма диј ског...). Ор га ни зо ва на као 
је дин стве на тех но ло шка це ли на, 
бол ни ца за по шља ва го то во се дам 
сто ти на здрав стве них рад ни ка, ме
ђу ко ји ма163ој е ле ка ра, спе ци ја ли
ста и суп спе ци ја ли ста.

Тим ским ра дом, уз мак си мал но 
ко ри шће ње рас по ло жи вих ре сур
са и уз кон ти ну и ра но уна пре ђе ње 
ква ли те та ра да, бол ни ца пру жа ши
рок спек тар здрав стве них услу га, 
ка ко пре вен тив них, та ко и у сфе ри 
ди јаг но сти ке и те ра пи је (ам бу лант
но по ли кли нич ког и ста ци о нар ног 
ле че ња па ци је на та). При ме ном са
вре ме них ме ди цин ских тех но ло ги
ја и ис ку ста ва ме ди цин ских струч
ња ка, уз кон ти ну и ра но ме ди цин ско 
уса вр ша ва ње, на сто ји мо да бу де мо 
сто жер у здрав стве ној за шти ти ста
нов ни штва овог де ла Ре пу бли ке.

Оп шта бол ни ца у Ћу при ји рас
полаже са 469 по сте ља. У њој се го
ди шње оба ви ви ше од 300.000 спе
ци ја ли стич ких пре гле да, а број 

здрав стве них услу га кре ће се око 
ми ли он и две ста хи ља да. Оно што 
ову уста но ву раз ли ку је од оп штих 
бол ни ца гра до ва у окру же њу је сте 
до ступ ност ве ли ког бро ја са вре ме
но опре мље них здрав стве них слу
жби о чи јем функ ци о ни са њу бри
не ви со ко ква ли те тан тех нич ки и 
струч ни ка дров ски по тен ци јал. 

Од хи рур шких гра на, па ци јен ти
ма су на рас по ла га њу ва ску лар на, 
не у ро, уро ло шка, деч ја, мак си ло
фа ци јал на, оч на и ОРЛ хи рур ги
ја, а од ин тер ни стич ких – не фро

ло ги ја са ди ја ли зом (25 хи ља да 
услу га го ди шње), ну кле ар на ме ди
ци на, дер ма то ло ги ја са алер го ло ги
јом, као и ин фек тив но и оде ље ње 
за про ду же ну не гу. Оде ље ње за па
ли ја тив но збри ња ва ње и хи пер ба
рич на ме ди ци на у окви ру ор то пе
ди је, не дав но оформ ље не слу жбе, 
упот пу њу ју ши ро ки спек тар по
сто је ћих здрав стве них услу га. Ако 
ово ме до да мо и са вре ме ну ди јаг
но сти ку (по себ но ком пју те ри зо ва
ну то мо гра фи ју), мо же се ре ћи да 
је Оп шта бол ни ца у Ћу при ји, с об
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Комфорне болесничке собе

Савремена опрема
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зи ром на опре мље ност и ква ли тет 
услу га, во де ћа здрав стве на уста но
ва у По мо ра вљу. 

Че сти по литра у мат ски слу ча је
ви, ве ли ким де лом по сле ди ца спе
ци фич ног ге о граф ског по ло жа ја 
(бли зи на Ко ри до ра 10, вој них по ли
го на, руд ни ка) и ге не рал на по тре ба 
за ква ли тет ни јим и бр жим збри ња
ва њем ур гент них слу ча је ва, раз лог 
су отва ра ња но вог при јем нотри ја
жног оде ље ња за ур гент на ста ња. Уз 
по сто је ће (хе ли о дром) и но ве ди јаг
но стич ке (маг нет на ре зо нан ца) ка

па ци те, би ће то је дин стве на слу жба 
од ве ли ког зна ча ја.

Подмлађивање лекарског 
кадра

Ме ди цин ска еду ка ци ја, као етич
ка и про фе си о нал на оба ве за ле ка
ра, оба вља се пре ко Цен тра за еду
ка ци ју ко ји са ве ли ким успе хом 
функ ци о ни ше у окви ру бол ни це. 
За струч но уса вр ша ва ње и еду ка
ци ју за по сле них, као и уво ђе ње но
вих те ра пиј ских ме то да, ве ли ким 

де лом су за слу жни струч ни кон сул
тант ни из Бе о гра да и Кра гу јев ца.

Про блем здрав ства у По мо ра вљу 
је ду пли ра ње, а с дру ге стра не, не
пот пу на ис ко ри шће ност по сто је
ћих ка па ци те та на ре ла тив но бли
ским ло ка ци ја ма, као и не до ста так 
са рад ње и ко ор ди на ци је слу жби 
бол ни ца у окру же њу. Ве ли ки број 
па ци је на та ко ји се упу ћу је у уста
но ве ви шег ран га, и по ред то га што 
се аде кват но мо гу тре ти ра ти у не кој 
од уста но ва у ре ги о ну, ћу приј ској 
или у су сед ним гра до ви ма, је сте 
про блем чи јем се ре ша ва њу мо ра 
при сту пи ти у бли ској бу дућ но сти и 
уз де таљ ну ана ли зу. Под мла ђи ва ње 
ле кар ског ка дра, као те ма ко ја мо
же има ти ду го роч не по сле ди це на 
здрав ство у це ли ни, сва ка ко је је дан 
од при о ри те та и на ше уста но ве.

Бо га ту, ве ков ну тра ди ци ју у пру
жа њу здрав стве них услу га са ве ли
ким успе хом и по све ће но шћу, Оп
шта бол ни ца у Ћу при ји са по но сом 
ис ти че у го ди ни ка да про сла вља 132 
го ди не по сто ја ња. На ша уста но ва 
стре ми до сти за њу пре по ру че них 
стан дар да у свим сфе ра ма ра да, те
же ћи мак си мал ној ко ор ди на ци ји и 
син хро ни за ци ји свих здрав стве них 
уста но ва у ре ги о ну. Кроз упра вља
ње ква ли те том, на сто ја ће мо да до
стиг не мо нај ви ши ни во у пру жа њу 
здрав стве не за шти те и ти ме до при
не се мо уна пре ђе њу ква ли те та жи
во та ста нов ни штва и при бли жа ва
њу европ ским стан дар ди ма. //
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Пи шу: 
доц. др сци. Го ран Та сић 

доц. др сци. Лу кас Ра су лић 
др сци. Игор Ни ко лић

Т
е ме љи не у ро хи рур ги је у Ср
би ји по ста вље ни су опе ра
ци јом хи по фи зе тран сна
зал ним пу тем 31. ок то бра 

1923. го ди не на та да шњој Пр вој хи
рур шкој кли ни ци у Бе гра ду. Опе ра
ци ју је из вео проф. др Ми ли во је Ко
стић, та да шњи управ ник кли ни ке 
и шеф Ка те дре за хи рур ги ју Ме ди
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Про фе сор Ко стић је био до бро ин
фор ми сан и у сво јој лич ној би бли о
те ци имао је мо но гра фи је та да шњих 
ве ли ка на и за чет ни ка хи рур ги је 
нер вног си сте ма (Vic to ra Hor sleya, 
Wil li am Ma ce wana, Fe do ra Kra u
sea, Chi pa ulta и Do uena). Бу ду ћи 
да ра ди под асеп тич ним усло ви ма, 
без стра ха отва ра ло ба њу и ула зи у 
ин тра ду рал ни про стор. По што је ви
ше го ди на ра дио у са ра јев ској Вој
ној бол ни ци за вре ме Пр вог свет
ског ра та, сте као је знат но ис ку ство 
у тра у ма то ло ги ји нер вног си сте ма. 
Он је за па зио раз ли ку из ме ђу кон
та ми ни ра них и ин фи ци ра них ра на 
и схва тио да се ин фи ци ра на ра на 
мо же успе шно за тво ри ти при мар
ним ша вом. Ова чи ње ни ца је, ина че 
сма тра на фун да мен тал ним до при
но сом Har vey Cus hinga не у ро хи
рур шкој на у ци оно га до ба, по што 
је Cus hing, за раз ли ку од Ми ли во ја 

Ко сти ћа, сво ја за па жа ња пу бли ко
вао 1918. го ди не у „Bri tish Jo ur nal of 
Sur gery“. Tај чла нак је већ кла си чан, 
а прин ци пи ко ји су у ње му по ста
вље ни, уни вер зал но су при хва ће ни, 
адап ти ра ни и ши ро ко при ме њи ва
ни у Дру гом свет ском ра ту, а сво ју 
вред ност има ју и да нас.

На Пр вој хи рур шкој кли ни ци под 
ру ко вод ством пр о фе со ра Ко сти ћа 
по сто јао је стал ни ин те рес за хи
рур ги ју нер вног си сте ма. По сто јао 
је ве ли ки број па ци је на та са кра
ниоце ре брал ним по вре да ма, та
ко да су ра но рас по зна ти не у ро ло

шки зна ци и симп то ми ко ји пра те 
из ве сне ин тра кра ни јум ске про це
се. Би ла им је ја сна кли нич ка сли
ка хе мо ра ги је из сред ње мо жда не 
ар те ри је. Исто ве ме но са Пут на мо
вим на ла зи ма о суб ду рал ним хе
ма то ми ма из сре ди не два де се тих 
го ди на про шлог ве ка, на Пр вој хи
рур шкој кли ни ци по сто ја ло је ис ку
ство о њи ма као зна чај ној ком пли
ка ци ји по вре да гла ве.

Под ути ца јем ста ри јег бра та, др 
Сло бо дан Ко стић иза брао је не у ро
хи рур ги ју као свој жи вот ни по зив. 
Он већ 1933. го ди не од ла зи на уса
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вр ша ва ње у Ка ро лин ска ин сти тут 
у Сток хол му (Швед ска) код Her ber
ta Oli vec ro ne, во де ћег не у ро хи рур га 
та да шње Евро пе. Не ко ли ко го ди на 
ка сни је, 1937.го ди не од ла зи на да ље 
јед но го ди шње уса вр ша ва ње у Бер
лин код проф. др Wil hel ma To en ni sa. 
Већ сле де ће го ди не пу бли ку је чла
нак о ва жно сти це ре брал не ан ги
о гра фи је и уво ди је у стан дард ну 
прак су у Бе о гра ду. Та да је хи рур шки 
пре па ри са на ка ро тид на ар те ри ја у 
вра ту, а пер ку та на пунк ци ја је уве
де на тек пе де се тих го ди на два де се
тог ве ка. Ње ним уво ђе њем хи рур зи 
до би ја ју у си гур но сти. Он у Бе о гра
ду уво ди вен три ку ло гра фи ју ко ја је 
ука зи ва ла на ме сто ле зи је у 80 од
сто слу ча је ва код ин тра кра ни јал
них екс пан зив них про це са.

Пр во не у ро хи рур шко 
оде ље ње

На Све тог Лу ку, 31. ок то бра, 1938. 
го ди не, проф. др Ми ли во је Ко стић 
отво рио је у окви ру Пр ве хи рур шке 
кли ни ке, пр во оде ље ње за не у ро хи
рур ги ју. Ово оде ље ње ко је је има ло 
за себ ну згра ду, опе ра ци о ни блок и 
ин те зив ну не гу, би ло је пр во на про
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, а на ста
ло је све га три го ди не на кон отва ра
ња пр вог оде ље ња не у ро хи ру р ги је 
у Вирц бур гу, у Не мач кој. За ше фа 
оде ље ња по ста вљен је др Сло бо дан 
Ко стић, та да шњи аси стент на Ка те
дри за хи рур ги ју Ме ди цин ског фа
кул те та у Бе о гра ду. Др Сло бо дан Ко
стић при ме њи вао је већ про ве ре не 
прин ци пе у ди јаг но сти ко ва њу не у
ро хи рур шких обо ље ња, као и не у ро
хи рур шку тех ни ку на у че ну у Сток
хол му и Бер ли ну. До Дру гог свет ског 
ра та сте као је зна чај ну си гур ност и 
по ста вио је тех нич ке стад нар де опе
ра ци ја на при лич но ви сок ни во. 

У то ку ра та бра ћа Ко стић ра ди ли 
су као хи рур зи у Вој ној бол ни ци, где 
су сте кли огром но ис ку ство у трет
ма ну пе не трант них и не пе не трант
них це ре брал них по вре да. 

По сле ра та, за хва љу ју ћи ве ли кој 
упор но сти про фе со ра Сло бо да на Ко
сти ћа, на чи ње на је ре ор га ни за ци
ја хи рур шких кли ни ка и отво ре на је 
Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју, као пот
пу но струч но, еко ном ки и ор га ни за
ци о но не за ви сна уста но ва.

Све до 1963. го ди не у Ки ни ци за 
не у ро хи рур ги ју ни је по сто ја ла спе
ци ја ли зо ва на ане сте зи о ло шка слу
жба и до ми ни ра ла је, у чак 90 од сто, 
ло кал на ане сте зи ја. Са мо ма ли број 

опе ра ци ја ра ђен је у ин ха ла ци о ној 
ане сте зи ји. Оп шту ин ха ла ци о ну 
ане сте зи ју етром пре ко Om bre dan
ов е и Schim mel ba uschове ма ске из
во ди ли су углав ном не у ро хи рур зи 
и ле ка ри на спе ци ја ли за ци ји не
у ро хи рур ги је. Са мо по вре ме но су 
ан га жо ва ни ле ка ри из дру гих хи
рур шких кли ни ка. Пр вог ане сте
зи о ло га кли ни ка је до би ла 1964. го
ди не и од та да се уво де са вре ме ни 
ане сте зи о ло шки прин ци пи не у ро
хи рур шке ане сте зи је, при ме њу је се 
кон тро ли са на хи по тен зи ја, хи бер
на ци ја и кон тро ли са на хи по тер ми
ја, а бо ле сни ци се ста вља ју за све 
про це ду ре у зад њој ло бањ ској ја ми 
у се де ћи по ло жај.

Од сре ди не пе де се тих го ди на XX 
ве ка, ле ка ри Кли ни ке за не у ро хи
рур ги ју од ла зе на уса вр ша ва ње у 
ино стран ство. Ка би нет за елек тро
ен це фа ло гра фи ју (ЕЕG) отво рен је 
1955. го ди не, и ти ме је по ста вљен 
те мељ Од се ка за елек тро ди јаг но
сти ку, и ка сни је хи рур ги је епи леп
си ја и кон вул зив них ста ња. По чет
ком 1960. го ди не на чи ње на је пр ва 
сте ре о так тич на та ла мо то ми ја. Две 
го ди не ка сни је (1962.) им план ти ран 
је пр ви си стем за хи дро це фа лус са 
јед но смер ном вал ву лом. Деч ја не у
ро хи рур ги ја пред ста вља ла је од у век 
је дан од ва жних сег ме на та не у ро
хи рур ги је у Бе о гра ду, што је ка сни је 
до ве ло до отва ра ња „Од се ка за деч
ју не у ро хи рур ги ју“, ко ји је и да нас 
је ди ни у зе мљи.

Од кра ја че тр де се тих го ди на про
шлог ве ка по сто ји пер ма нент ни 

пор саст бро ја па ци је на та и опе ра
ци ја, а не у ро хи рур шке ин тер вен
ци је по ста ју све ра зно вр сни је. Због 
то га је на ста ла по тре ба за про ши
ре њем ка па ци те та, те је по чет ком 
се дам де се тих го ди на од лу че но да 
се зи да но ва згра да кли ни ке (у ко јој 
се она да нас на ла зи) и у ко ју је усе
ље на по чет ком 1974. го ди не. До кра
ја се дам де се тих го ди на у не у ро хи
рур шкој па то ло ги ји до ми ни ра ла је 
хи рур ги ја ин тра кра ни јум ских екс
пан зив них про це са, спи нал на хи
рур ги ја и не у ро тра у ма то ло ги ја, а 
ва ску лар на хи рур ги ја, хи рур ги ја бо
ла, сте ре о так сич ни по ступ ци и хи
рур ги ја епи леп си је ни су има ли ни 
из бли за ме сто у опе ра тив ном про
гра му ко је за у зи ма ју да нас. Од 1974. 
го ди не па на да ље, до ла зи до по сте
пе ног и стал ног раз во ја ми кро хи
рур шке тех ни ке, та ко да се од кра
ја се дам де се тих го ди на око 60 од сто 
опе ра тив них за хва та оба вља под 
кон тро лом ми кро ско па. Сре ди ном 
осам де се тих го ди на по чи ње раз вој 
ин тер вент не ра ди о ло ги је, им план
та ци је ра ди о ак тив них ма те ри ја ла у 
ци љу бра хи те ра пи је и раз во ја функ
ци о нал не не у ро хи рур ги је.

По сле ди плом ско 
уса вр ша ва ње ка дро ва

Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју је по
себ но ан га жо ва на у по сле ди плом
ском уса вр ша ва њу здрав стве них 
ка дро ва. На спе ци ја ли за ци ју из не
у ро хи рур ги је у Кли ни ку до ла зе ле
ка ри из свих кра је ва зе мље. Осим 
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то га, у Кли ни ци се оба вља и суб
спе ци ја ли за ци ја спе ци ја ли ста не
у ро хи рур ги је из дру гих не у ро хи
рур шких цен та ра ко ји же ле да се 
уса вр ше у не кој од ди сци пли на ко је 
су ре дов но за сту пље не у Кли ни ци. 
Као на уч на и обра зов на ор га ни за
ци ја, ова уста но ва по себ но сти му
ли ше на уч ноис тра жи вач ки рад у 
ко ји укљу чу је спе ци ја ли сте из дру
гих уста но ва, мла де ле ка ре, као и 
сту ден те. Кли ни ка одр жа ва стал не 
струч не кон так те са мно гим ме ђу
на род ним не у ро хи рур шким цен
три ма у ко је по вре ме но од ла зе на
ши ле ка ри на уса вр ша ва ње. 

Као уста но ва ко ја обра зу је сту
ден те и по сле ди плом це, Кли ни ка 
за не у ро хи рур ги ју ис по ља ва ви
сок сте пен ан га жо ва но сти у др жа
њу пре да ва ња, кур се ва и се ми на ра. 
На Кли ни ци ра ди се дам про фе со
ра, че ти ри до цен та и пет аси сте
на та Ме ди цин ског фа кул те та ко ји 
сва ко днев но прак тич но и те о риј ски 
уче ству ју у ре а ли за ци ји на став ног 
про гра ма Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни ве р зи те та у Бе о гра ду.

Бо ле сни ци са акут ним по вре да ма 
гла ве и кич ме при ма ју се пре ко Ур
гент ног цен тра и ле че на спе ци ја ли
зо ва ном Оде ље њу за не у ро тра у ма
то ло ги ју. Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју 
рас по ла же са 170 кре ве та, чи ме се 
свр ста ва у ред нај ве ћих европ ских 
уста но ва ове вр сте. У ор га ни за ци о
ном сми слу, Кли ни ка је по де ље на 

на се дам оде ље ња ста ци о на ра, опе
ра ци о ни блок, по ли кли ни ку, оде ље
ње ане сте зи о ло ги је и на слу жбе не у
ро ра ди о ло ги је, не у ро оф тал мо ло ги је 
и би о хе ми је. На Оде ље њу за ин тен
зив ну те ра пи ју оба вља се 24ча сов
ни над зор над бо ле сни ци ма. 

Деч ја не у ро хи рур шка обо ље ња 
пред ста вља ју ва жан сег мент де
лат но сти Кли ни ке, та ко да по сто

ји по се бан Од сек за деч ју не у ро хи
рур ги ју, ко ји има 16 кре ве та. По ред 
то га ан га жо ван је пе ди ја тар ко ји 
сва ко днев но оба вља кон сул та тив
ну слу жбу.

Пред вод ник но вих иде ја

Опе ра ци о не са ле опре мље не су 
та ко да се све хи рур шке ин тер вен
ци је мо гу из ве сти на оп ти ма лан на
чин. У пет опе ра ци о них са ла про
сеч но се ура ди 15 опе ра ци ја днев но. 
На рас по ла га њу сто је че ти ри ми
кро ско па ко ји су мо дер ни, функ ци
о нал ни и нај са вре ме ни ји. Ми кро
хи рур шки при ступ и опе ра тив ни 
рад пред ста вља ју и јед ну од спе ци
јал но сти Кли ни ке, ко ји по бро ју ми
кро хи рур шких опе ра ци ја за у зи ма 
јед но од пр вих ме ста у Евро пи.

Да би бо ле сник до шао до опе ра ци
о не са ле про ла зи кроз низ ла бо ра
то ри ја у ко ји ма се оба вља ју по себ ни 
ди јаг но стич ки по ступ ци. Кли ни ка 
за не у ро хи рур ги ју је сте кла ве ли ко 
ис ку ство у при ме ни ди јаг но стич
ких ин стру ме на та ко ји ко ри сте ком
пју тер ску тех но ло ги ју. Да нас је на 
Кли ни ци на рас по ла га њу апа рат из 
по след ње ге не ра ци је ком пју те ри зо
ва них то мо гра фа (CT) мо зга. За по
тре бе де фи ни тив не ди јаг но зе не у
ро хи рур шког обо ље ња на Кли ни ци 
се ко ри сте и апа ра ти за при ка зи ва
ње крв них су до ва мо зга ко ји су пот
пу но ау то ма ти зо ва ни и ко ји пред
ста вља ју по след њу реч тех ни ке у 
све ту. У Кли ни ци се го ди шње оба ви 
ви ше од 3.000 опе ра тив них за хва та, 
ка ко у окви ру елек тив ног про гра ма, 
та ко и хит них опе ра ци ја. 

Циљ Кли ни ке, као ре фе рент ног 
цен тра за не у ро хи рур ги ју у Ср би
ји и Цр ној Го ри, је сте уна пре ђе ње 
и мо дер ни за ци ја ра да, ка ко би мо
гла да се пра те са вре ме на до стиг
ну ћа и да ље оста не пред вод ник 
но вих иде ја у ре ги о ну (у окви ру на
уч не и струч не де лат но сти). У том 
сми слу оу по след њих де сет го ди на 
уве де не су сле де ће про це ду ре: не
у ро ен до ско пи ја, ин тер вент на не у
ро ра ди о ло ги ја са ен до ва ску лар ном 
хи рур ги јом, хи рур ги ја епи леп си је, 
ста би ли за ци ја и им план та ти код 
хи рур шког ле че ња обо ље ња кич
ме ног сту ба, не у ро на ви га ци ја, ин
тра о пе ра тив ни мо ни то ринг.

Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју да нас 
има 306 за по сле них, ме ђу ко ји ма је 
46 спе ци ја ли ста, 12 ле ка ра на спе
ци ја ли за ци ји и го то во 200 ме ди
цин ских се ста ра. //
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Проф. др Слободан Костић у свом кабинету
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Пи ше: Др Ми ле на 
Пе ри шић, Кли ни ка 

за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство КЦС

У 
ав гу сту 2013. го ди
не на вр ше но је 90 
го ди на по сто ја ња 
Кли ни ке за ги не

ко ло ги ју и аку шер ство 
Кли нич ког цен тра Ср би
је. Кли ни ка је осно ва на дав не 1923. 
го ди не, ка да је за пр вог управ ни
ка по ста вљен ван ред ни про фе сор 
и до а јен ги не ко ло ги је и аку шер
ства др Ми лош Бог да но вић. Пут од 
бол нич ког оде ље ња до са вре ме не 
здрав стве не, на уч не и еду ка ци о не 
уста но ве, ни је био ни ма ло лак. Пр ве 
про сто ри је Кли ни ке су се на ла зи ле 
у окви ру Оп ште др жав не бол ни це. 
За хва љу ју ћи про фе со ру Бог да но ви
ћу, ту су на пра вље ни и пр ви уни
вер зи тет ски ко ра ци Кли ни ке, као и 
Ка те дре из ги не ко ло ги је и аку шер
ства, кроз рад са сту ден ти ма ме ди
ци не, а пу тем одр жа ва ња пре да ва
ња, ве жби и ин тер на та. 

Би ло је по треб но 40 го ди на се лид
би, не за о би ла зних су ко ба, али и ис
трај но сти и ен ту зи ја зма по је ди на
ца да би Кли ни ка у ја ну а ру 1963. 
го ди не ко нач но би ла пре се ље на у 
но ву, соп стве ну згра ду, у ко јој се и 
дан да нас на ла зи, на адре си Ули
ца Ко сте То до ро ви ћа или мно го по
зна ти јој  Ви ше град ска 26. Од тих 
да на, Кли ни ка је ишла са мо уз ла
зном пу та њом. 

Као је дан од нај ве ћих тре ну та ка 
у ње ној исто ри ји ис ти че се по се та 

др Me igsа пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка 
и де мон стри ра ње ње
го ве ме то де ра ди кал
не хи сте рек то ми је ко
ја од та да но си на зив 
Wert he imMe igs опе
ра ци ја. Уз овај до га ђај, 
од ве ли ке ва жно сти за 
раз вој и уса вр ша ва ње 
опе ра тив не тех ни ке и 
еду ка ци ју мла дих ле

ка ра био је дво го ди шњи бо ра вак 
на Кли ни ци проф. др Фран ца Но
ва ка. На Кли ни ци је по пр ви пут у 
та да шњој Ју го сла ви ји 1964. го ди не 
учи ње на ам ни о цен те за у од ма клој 
труд но ћи, а 1987. го ди не ура ђе на 
кор до цен те за и при ме ње на ин тра
ва ску лар на ин тра у те ру сна тран
сфу зи ја, ко је су до та да спро во ђе не 
са мо у Лон до ну и Па ри зу. 

У по след њих не ко ли ко го ди на, 
по ред из во ђе ња ве ли ког бро ја сло
же них хи рур шких про це ду ра, ве
ли ки на пре дак по стиг нут је и у 
обла сти ма аси сти ра них ре про дук
тив них тех но ло ги ја, ин ва зив не ди
јаг но сти ке и ен до скоп ске хи ру ги је. 
Уве де не су две но ве ди јаг но стич ке 
пр о це ду ре у обла сти пе ри на то ло ги
је, од ре ђи ва ње RhD фак то ра и по ла 
фе ту са из кр ви мај ке, као и ул тра
со но граф ски фе тал ни скри нинг ра
ди де тек ци је ин тра у те ру сног оште
ће ња слу ха фе ту са. Ве ли ки успех је 
оства рен и на по љу хи рур шког ле
че ња ва ги нал ним при сту пом, пре 
све га у ре ша ва њу по ре ме ћа ја ста ти
ке уну тра шњих ге ни тал них ор га на 
и стрес ин кон ти нен ци је, а по мо ћу 
упо тре бе нај мо дер ни јих не ре сорп

тив них ма те ри ја ла. Оформ ље на је 
Аку шер ска је ди ни ца ин тен зив не 
не ге, ко ја се ба ви ди јаг но сти ком, 
ин тен зив ним над зо ром и те ра пи
јом угро же них труд ни ца и ком пли
ко ва них ста ња на кон по ро ђа ја. По
че ли су да ра де Са ве то ва ли ште за 
пси хо ло шку по др шку па ци јент
ки ња ма ле че них од кан це ра ги
не ко ло шких ор га на и дој ке, као и 
Кон зи ли јум за кан цер и ху ма ну ре
про дук ци ју, што Кли ни ку чи ни пи
о ни ром у овим ак тив но сти ма. 

Акредитација

Пре три го ди не је фор ми ран Од сек 
за пе ри на тал ну и ре про дук тив ну ге
не ти ку и ен до кри но ло ги ју, а Кли ни
ка је и да ље је ди на у Ср би ји ко ја има 
оде ље ње ко је се ба ви ис кљу чи во ги
не ко ло шком ен до кри но ло ги јом. У 
ре ги о ну је јед на од рет ких ко ја има 
са вре ме но оде ље ње за ин тен зив ну 
не гу пре вре ме но ро ђе не де це, во ђе
но од стра не еми нент них струч ња
ка из обла сти нео на то ло ги је. До каз 
да Кли ни ка ис пу ња ва све стан дар де 
јед не мо дер не и ор га ни зо ва не ин
сти ту ци је је сте акре ди та ци ја, ко ја је 
спро ве де на 2012. го ди не.

На Кли ни ци је из ра ђен ве ли ки 
број док тор ских ди сер та ци ја, ма ги
стар ских и ака дем ских ра до ва. Кроз 
њу су про шле ге не ра ци је сту де на та 
ме ди ци не, а зна ње и за нат су сти
ца ли спе ци ја ли зан ти ги не ко ло ги је 
и аку ше р ства из свих де ло ва Ср би је. 
Ма тич на је ку ћа ве ли ког бро ја чла
но ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти. Ак тив ни је уче сник си сте ма 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
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ДЕ ВЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА РА ДА НАЈ ВЕ ЋЕ СРП СКЕ КЛИ НИ КЕ 
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НЕ КАД БОЛ НИЧ КО 
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ци је. На њој се је дан пут не дељ но 
одр жа ва ју акре ди то ва на пре да ва ња 
од стра не струч ња ка из обла сти ги
не ко ло ги је и аку шер ства, ане сте зи о
ло ги је, нео на то ло ги је и свих дру гих 
гра на ме ди ци не за сту пље них у ње
ном ра ду. На тај на чин не пре кид но 
се ула же ве ли ки труд у уна пре ђе ње 
ра да и по бољ ша ње ква ли те та услу га 
ко је она пру жа сво јим па ци јент ки
ња ма и њи хо вом по том ству. 

Про сла ва ју би лар ног 90. ро ђен да
на одр жа на је 4. ок то бра. Про грам 
се са сто јао из две це ли не  струч ног 
и све ча ног де ла.

Пр ви део од ви јао се у Све ча ној са
ли Де ка на та Ме ди цин ског фа кул те
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ње му је 
при су ство вао ве ли ки број зва ни ца 
из струч не јав но сти, ка ко из обла
сти ги не ко ло ги је и аку ше р ства, та ко 
и из дру гих гра на ме ди ци не. Ау ди
то ри ју му се пр ви обра тио ди рек
тор Кли ни ке, проф. др Алек сан дар 
Сте фа но вић, по том и де кан Ме ди
цин ског фа кул те та, проф. др Не бој
ша Ла лић, као и ди рек тор Кли нич
ког цен тра Ср би је, проф. др Миљ ко 
Ри стић. Пре из ла га ња пре да ва ња 
свет ски при зна тих име на из обла
сти ги не ко ло ги је и аку шер ства, уру
че не су пла ке те де ка ну Ме ди цин
ског фа кул те та, за тим про фе со ру 
Са лин гу, из у ми те љу тер ми на „пе
ри на тал на ме ди ци на“ и осни ва чу 
ча со пи са „Jo ur nal of Pe ri na tal Me di
ci ne“, проф. др Hol zgre veу, проф. др 
Ci bu li и проф. др Hal lerу у знак за
хвал но сти за прет ход ну са рад њу и 
по др шку упу ће ну Кли ни ци за ги
не ко ло ги ју и аку шер ство. 

Поглед у свет ембриологије

Се си ју са пре да ва њи ма отво рио 
је ака де мик проф. др Не бој ша Ра
ду но вић са те мом „Ими џинг у Ху
ма ној ре про дук ци ји – оче ки ва ња и 

до стиг ну ћа у про те кле три де це ни
је“, ко јим је при ка зао до ко је ме ре 
су уса вр ше не ими џинг ме то де и ка
ко нам упра во оне омо гу ћа ва ју да 
ужи во за ви ри мо у свет ем бри о ло
ги је и по сма тра мо раз вој бу ду ћег 
фе ту са. Проф. др Wol fgang Hol zgre
ve са Уни вер зи те та у Бо ну је сво јим 
пре да ва њем „Nonin va si ve pe ri na
tal di ag no sis from ma ter nal blood“ 
об у хва тио и ме то ду ко ја се на Кли
ни ци за ги не ко ло ги ју и аку шер
ство већ при ме њу је ка да је у пи
та њу од ре ђи ва ње по ла фе ту са, али 
и на вео низ на след них и кон ге ни
тал них обо ље ња ко је је мо гу ће овим 
пу тем от кри ти пре ро ђе ња де те та. 
По том је проф. др Иван Ту лић пре
да ва њем „Па ра ме три ко ји мо гу да 
ути чу на ис ход IVF по ступ ка“ из нео 
вред не и све о бу хват не ста ти стич ке 
по дат ке Оде ље ња аси сти ра них ре
про дук тив них тех но ло ги ја. Но ви не 
у хи рур шком ле че њу ги не ко ло шких 
ма лиг ни те та пред ста вио је проф. 
др Да вид Ци бу ла, са Уни вер зи те
та у Пра гу, ко ји за си гур но пред ста
вља јед ног од нај бо љих струч ња ка 
из обла сти ги не ко ло шке хи рур ги је 
у све ту. Ди рек тор Кли нич ког цен
тра Ри је ка, проф. др Her man Hal ler, 
пре зен то вао је са мо не ке од ла па
ро скоп ских опе ра ци ја ко је се на тој 

Кли ни ци пред у зи ма ју у ци љу ле че
ња ги не ко ло шких ма лиг ни те та. На 
кра ју је проф. др Ве сна Ке сић, пред
сед ник Европ ског удру же ња ги не
ко ло шких он ко ло га, под се ти ла све 
при сут не на зна чај не мо мен те из 
исто ри је ове обла сти, од осни ва ња 
Кли ни ке до да на шњих вре ме на. 

Дру ги, све ча ни део про сла ве 
одр жан је у Ве ли кој са ли На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Го сте су 
до че ки ва ли и по здра вља ли ди рек
тор Кли ни ке проф. др Алек сан дар 
Сте фа но вић, као и ње гов за ме ник 
проф. др Са ша Ка ди ја и по моћ ник 
проф. др Иван Ту лић. Про сла ву ју
би ле ја Кли ни ке су сво јим уче шћем 
у све ча ном про гра му уве ли ча ли и 
улеп ша ли број ни умет ни ци и лич
но сти из јав ног жи во та у Ср би ји. 

Умет нич ки про грам је за по чет из
во ђе њем по зна тих опер ских ари ја 
од стра не ве ли ка на На род ног по
зо ри шта, у прат њи Ор ке стра Ста
ни сла ва Би нич ког, а сле дио је по
здрав ни го вор ди рек то ра Кли ни ке, 
као и за ме ни ка ди рек то ра Кли нич
ког цен тра Ср би је проф. др Мир ка 
Кер ке за. При ка зан је де се то ми нут
ни до ку мен тар ни филм о Кли ни ци, 
ко ји је об у хва тио кра так исто ри јат 
и са да шњи опис де лат но сти ко је се 
оба вља ју на њој. Ве че је на ста вље
но ре ци та ли ма увек до ви тљи вог пе
сни ка Љу би во ја Ршу мо ви ћа, глум ца 
Не бој ше Гло гов ца, глу ми це Ива не 
Жи гон и мно гих дру гих при пад
ни ка умет нич ких кру го ва. По след
ња је на сту пи ла на ша нај по зан ти
ја џез пе ва чи ца, Би се ра Ве ле тан лић, 
а у прат њи кла ви ја ту ри сте Ва си ла 
Ха џи ма но ва. Про сла ва је за вр ше на 
кок те лом у фо а јеу На род ног по зо
ри шта, а ко на чан ути сак је да је цео 
дан про те као на нај ви шем ака дем
ском ни воу, уо ста лом ка ко и до ли
ку је Кли ни ци са та ко ду гом тра ди
ци јом и ви со ким ре но ме ом. //

Свечана сала Деканата

Директор КЦС проф. др Миљко Ристић, директор 
Клинике за гинекологију и акушерство проф. др 
Александар Стефановић, декан Медицинског 
факултета проф. др Небојша Лалић
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О
д нос пре ма иде ји ле че ња у 
при ват ним здрав стве ним 
уста но ва ма се са го ди на ма 
ве о ма про ме нио. Са мим 

тим и сам сек тор при ват ног здрав
ства се ме њао. Гло бал ни тренд је 
укруп ња ва ње ма њих здрав стве
них си сте ма, фор ми ра ње гру па ци
ја. Во ђе ни ти ме, од лу чи ли смо се 
за ин те гра ци ју во де ћих при ват них 
здрав стве них уста но ва и ста вља ње 
под за јед нич ки „кров“ ME DI GRO UP 
– при ват не плат фор ме здрав ства, 
пр ве код нас – ис ти че, у раз го во ру 
за Гла сник ЛКС, проф. др Алек сан
дар Љу бић, ме ди цин ски ди рек тор 
те гру па ци је.

Шта пред ста вља пр ва при ват
на плат фор ма здрав ства у Ср би
ји  ME DI GRO UP, и шта она до но си 
– за па ци јен те – ко ри сни ке, ле ка ре 
и дру ге за по сле не, др жа ву? Да ли то 
зна чи и но ви ква ли тет у при ват
ном здрав ству?

На ша од лу ка и ми си ја је пот пу
на по све ће ност па ци јен ту, пру жа ње 
ква ли тет не и мул ти ди сци пли нар не 
здрав стве не услу ге, до ступ ност нај
мо дер ни је опре ме и ме ди цин ских 
про це ду ра, по у зда ност, као и тран
спа рент ност ра да. У окви ру ME DI
GRO UPе па ци јент има сло бо ду у 
по гле ду из бо ра уста но ве  ло ка ци
је и ле ка ра. 

Ка да го во ри мо о ле ка ри ма и, 
уоп ште за по сле ни ма у ME DI GRO
UP, обез бе ђе ни су рад ни усло ви по 

нај са вре ме ни јим стан дар ди ма ко
ји ва же за здрав стве не уста но ве, од
лич на ло ги сти ка, по др шка ко ле га у 
сми слу ја сне хи је рар хи је од лу чи ва
ња … Оно што је јед на ко ва жно – во
ди нас за јед нич ка иде ја да бу де мо 
пр ви из бор па ци је на та, да пре не се
мо сво ју до бру енер ги ју на њих, јер 

рад у ова ко ин спи ра тив ном окру
же њу мо ра да да до бар ре зул тат за 
све ак те ре.

На ду же ста зе, од ова кве ини ци ја
ти ве има бе не фит и др жа ва. Пру жа
њем до ступ не, ква ли тет не и све о
бу хват не здрав стве не не ге, не са мо 
да по бољ ша ва мо ква ли тет жи во та 
гра ђа на Ср би је, већ кре и ра мо и но
ва рад на ме ста, рас те ре ћу је мо сек
тор др жав ног здрав ства и сма њу
је мо од ла зак на шег шко ло ва ног 
ле кар ског ка дра ван гра ни ца на ше 
до мо ви не. Увек по сто ји мо гућ ност 
са рад ње са јав ним здрав ством, та
ква парт нер ства су у све ту уо би ча
је на прак са.

Тренд укруп ња ва ња ко је сам већ 
по ме нуо да је но ви ква ли тет при
ват ном здрав ству, с об зи ром да 
на јед ном ме сту има те об је ди ње
ну ком плет ну здрав стве ну услу гу; 
по ли кли ни ку са ла бо ра то риј ском 
ди јаг но сти ком, бол ни цу, по ро ди
ли ште и HID (he avy ima ging di ag
no stics), тран спорт па ци је на та…

Ка ко и ка да је по че ло ус по ста
вља ње ME DI GRO UP си сте ма? Да 
ли су тач не тврд ње да је ве ћин ски 
вла сник хо ланд ски ин ве сти ци о ни 
фонд?

Ус по ста вља ње ME DI GRO UP си
сте ма кре ну ло је пре го ди ну да
на, но вем бра 2012. ин ве сти ци јом 
у Дом здра вља „Др Ри стић“. По чет
ком 2013. си сте му је при кљу че на и 
Спе ци јал на ги не ко ло шка бол ни ца 

ME DI GRO UP – ПР ВА ПРИ ВАТ НА ПЛАТ ФОР МА ЗДРАВ СТВА У СР БИ ЈИ

НО ВИ КВА ЛИ ТЕТ 
У ПРИ ВАТ НОМ 
ЗДРАВ СТВУ
// ПА ЦИ ЈЕН ТИ МА ЈЕ НА РАС ПО ЛА ГА ЊУ НАЈ ШИ РИ СПЕК ТАР УСЛУ ГА, 
НАЈ МО ДЕР НИ ЈА ОПРЕ МА И ТИМ ВР ХУН СКИХ СТРУЧ ЊА КА //

Др Лајош Фабијан, председник 
НО, и проф. др Александар 
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са по ро ди ли штем Је вре мо ва, да би 
се то ком ма ја и ју на овом ве ли ком 
про јек ту при дру жи ли и дру ги Дом 
здра вља „Др Ри стић 2“ на Ба но вом 
бр ду и Дом здра вља „Је дро“ на Но
вом Бе о гра ду. 

Ве ћин ски вла сник је хо ланд ски 
ин ве сти ци о ни фонд Blue Sea Ca pi tal, 
ко ји ин ве сти ра на те ри то ри ји бив ше 
Ју го сла ви је, са ве ли ким ис ку ством у 
фи нан си ра њу и са ве то ва њу.

Здрав стве не гру па ци је у при ват
ном сек то ру ни су не по зна те у дру
гим зе мља ма. Ко је су пред но сти та
квог ор га ни зо ва ња?

Пред ност ова кве ор га ни за ци је 
је у то ме што ко ри сни ци ма, од но
сно па ци јен ти ма мо же те да пру жи
те нај ши ри спек тар здрав стве них 
услу га, у при ма р ној и се кун дар ној 
здрав стве ној за шти ти. Та ко ђе, олак
шан је и убр зан ком фо ран при ступ 
ме ди цин ским услу га ма и свим са
вре ме ним про це ду ра ма. У кон
крет ном слу ча ју, у Оп штој бол ни ци 
ME DI GRO UP па ци јен ти ма је на рас
по ла га њу тим вр хун ских струч ња ка 

из пре ко 20 спе ци ја ли стич ких гра
на, нај са вре ме ни ја ими џинг ди јаг
но сти ка, се дам опе ра ци о них са ла, 
ви ше од 60 бо ле снич ких по сте ља, 
по ро ди ли ште, тран спорт па ци јен
та, итд.

Зна чај плат фор ме ME DI GRO UP је 
ви ше струк. Мо же те ли да по ја сни
те шта под ра зу ме ва ју „по тен ци
јал не уште де на стра ни др жа ве“? 

Зна чај плат фор ме ME DI GRO UP је 
упра во у ква ли те ту услу ге ко ја се 
пру жа па ци јен ти ма, од лич на ор га
ни за ци ја, по јед но ста вље не про це
ду ре… ода тле про из и ла зе и по тен
ци јал не уште де на стра ни др жа ве. 
Оне ни су ви дљи ве на пр ви по глед. 
По бољ ша њем ква ли те та ме ди цин
ских услу га по ди же се ква ли тет 
жи во та, а са мим тим и по бољ ша
ва оп ште здра вље на ци је. У бол ни
ци по себ ну па жњу же ли мо да по
све ти мо пре вен ти ви. То је још је дан 
фак тор ко ји обез бе ђу је уште ду др
жав ном здрав стве ном сек то ру. У 
исто вре ме, отва ра ју се но ва рад
на ме ста. Ти ме сма њу је мо од ла зак 

мла дих ле ка ра и дру гог шко ло ва
ног ме ди цин ског ка дра у ино стран
ство. До бри су при ме ри ино стра не 
прак се где при ват ни и јав ни здрав
стве ни сек то ри бли ско са ра ђу ју. Од 
то га нај ве ћу ко рист има ју са ми па
ци јен ти, што нам је и циљ.

Ме ди цин ски ту ри зам – у ко јим 
сег мен ти ма ће те би ти кон ку рент
ни на ме ђу на род ном ни воу?

У здрав стве ном ту ри зму ле жи ве
ли ка шан са. Све до ци смо до ла ска 
ве ли ког бро ја па ци је на та из ино
стран ства на ин тер вен ци је или ре
дов не ком плет не ме ди цин ске пре
гле де у Ср би ју. То је до каз да, ка да 
су ди јаг но сти ка и са вре ме не ме ди
цин ске про це ду ре у пи та њу, не ка
ска мо за све том. Та ко ђе, ME DI GRO
UP се од лу чио за по ли ти ку ве о ма 
при хва тљи вих це на за на ше па ци
јен те. У том сми слу, не ма ди ле ме да 
ће мо би ти кон ку рент ни и за па ци
јен те ко ји до ла зе из ино стран ства. 
По ве зи ва ње са на шом ди ја спо ром 
је је дан од пу те ва ор га ни за ци је ме
ди цин ског ту ри зма.

Кардиолошки кабинет Рнтген дијагностика
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У ко јој ме ри ће чла ни це (до мо ви 
здра вља Ри стић и Је дро, Спе ци јал на 
бол ни ца Је вре мо ва) за др жа ти сво је 
спе ци фич но сти по сле при сту па ња 
ME DI GRO UP плат фор ми? Све те ку
ће су „брен до ви“ са ме по се би.

Све чла ни це ME DI GRO UP си сте
ма има ју соп стве ни иден ти тет и на
ста ви ће са сво јим ре дов ним ра дом. 
То су ета бли ра не здрав стве не ку ће 
ко је су сте кле од лич ну ре пу та ци ју 

ду го го ди шњим ра дом. Са да ће би
ти у при ли ци да сво јим па ци јен ти
ма по ну де број не бе не фи те и ви ши 
ква ли тет услу ге ко ји про ис ти чу из 
та квог удру жи ва ња. Сва ка од чла
ни ца има сво је па ци јен те, али ће 
си нер ги ја свих на ших екс перт ских 
зна ња уве сти но ви ква ли тет у срп
ски здрав стве ни си стем.

Из нај ми ли сте Бе о град ски КБЦ 
ко ји ће ра ди ти као оп шта бол
ни ца. Да ли је ти ме „за о кру же на 
при ча“ ка да је реч о спек тру услу
га, на свим ни во и ма здрав стве не 
за шти те? 

Да, 3. де цем бра има ли смо све ча
но отва ра ње Оп ште бол ни це ME DI
GRO UP. За са да у пу ној функ ци ји су 
по ро ди ли ште, ла бо ра то риј ска ди
јаг но сти ка, ими џинг ди јаг но сти ка, 

пе ди ја три ја...У пе ри о ду од на ред
них пар ме се ци ми ће мо ши ри
ти спек тар здрав стве них услу га на 
оп шту хи рур ги ју, уро ло ги ју, ор то пе
ди ју...Вр ло бр зо ће мо ком пле ти ра ти 
сет здрав стве них услу га.

Има ли мо гућ но сти за уго ва ра ње 
са РФ ЗО у не ким ви до ви ма ди јаг но

сти ке и ле че ња или ће те би ти ап
со лут но окре ну ти при ват ним ко
ри сни ци ма? 

Ми је смо пре све га ори јен ти са ни 
ка при ват ним ко ри сни ци ма. У ком 
прав цу ће др жа ва на да ље раз ви ја
ти са рад њу са при ват ним сек то ром 
здрав ства у Ср би ји нај ви ше за ви си 
од др жа ве. Уко ли ко бу де по сто ја ла 
та ква шан са, на до бро бит па ци је на
та и обо стра ни ин те рес при ват ног 
и јав ног сек то ра би ће мо спрем ни 
да раз мо три мо мо гу ће об ли ке са
рад ње. 

Има те те сну са рад њу са при ват
ном оси гу ра ва ју ћом ку ћом Del ta Ge
ne ra li. 

ME DI GRO UP је пот пи сао уго вор 
о пре у зи ма њу До ма здра вља „Је
дро“ од Del ta Ge ne ra li oсигурања. 

Ти ме смо про ши ри ли са рад њу са 
Дел та Ге не ра ли Оси гу ра њем, во
де ћим при ват ним здрав стве ним 
оси гу ра њем у Ср би ји. Ме ђу тим, ми 
са ра ђу је мо и са свим до ма ћим и 
нај ре ле вант ни јим свет ским оси
гу ра ва ју ћим ку ћа ма. Ова са рад
ња ће се у на ред ном пе ри о ду про
ши ри ти и на бол ни цу, али ће обим 

Очни кабинет ДЗ „Др Ристић“ Кабинет за пулмологију ДЗ „Др Ристић“
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те са рад ње за ви си ти од услу га ко
је ове оси гу ра ва ју ће ку ће по кри
ва ју у сво јим па ке ти ма. У од но су 
на то за ви си ће и бе не фи ти ко је ће 
по тен ци јал ни кли јен ти, ко ри сни
ци здрав стве ног оси гу ра ња, мо ћи 
да ко ри сте у Оп штој бол ни ци ME
DI GRO UP.

Мо же те ли нам от кри ти не ке 
пла но ве за на ред ну го ди ну? Пла ни
ра те ли про ши ре ње гру па ци је?

Пла ни ра мо да у окви ру по ли
кли нич ко ам бу лант ног де ла па
ци јен ти ма пру жи мо још услу га из 
до ме на: ин тер не ме ди ци не, ен до

кри но ло ги је, кар ди о ло ги је, га стро
ен те ро ло ги је, ен до скоп ске ди јаг но
сти ке, ре у ма то ло ги је, пул мо ло ги је, 
оф тал мо ло ги је, ОРЛ, дер ма то ло ги
је, фи зи кал не ме ди ци не, хи рур ги
је, не у ро ло ги је и не у ро фи зи о ло
шке ди јаг но сти ке, уро ло ги је, као и 
ка би нет за пре вен ци ју осте о по ро
зе. О про ши ре њу гру па ци је не мо гу 
да го во рим по што се ба вим ис кљу
чи во ме ди цин ским аспек том ME
DI GRO UP. Али, ми слим да је на ве
де но до во љан до каз да смо ве о ма 
озбиљ ни у на ме ри да бу де мо во де
ћа при ват на здрав стве на уста но ва 
у ре ги о ну.

 Ја сми на То ма ше вић

Специјална гинеколошка болница са породилиштем „Јевремова“

Апартман Специјалне гинеколошке болнице „Јевремова“
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Мр сци. др Мар ко Ко стић, 
спе ци ја ли ста деч је хи рур ги је, 

Кли ни ка за груд ну 
хи рур ги ју КЦС

П
а ци јен ти са де фор ми те
том груд ног ко ша по зна
тим под име ном „лев ка сте 
гру ди“ (pec tus ex ca va tum), 

од не дав но има ју мо гућ ност да бу ду 
опе ри са ни и на Кли ни ци за груд ну 
хи рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би
је, при ме ном но ве ме то де, та ко зва
не NUSS про це ду ре. Она је по ста ла 
свет ски по зна та по сле об ја вљи ва
ња од стра не аме рич ког хи рур га 
Do nalda Nussа у Jo ur nal of Pe di a
tric Sur gery 1998, по сле че га је до
би ла ши ро ку по пу лар ност у све ту. 
У Ср би ји про це ду ру су 2006. го ди
не пр ви при ме ни ли проф. др Јо кић 
и проф. др Кра ва ру шић на Ин сти
ти ту ту за за шти ту де це и омла ди не 
Вој во ди не у Но вом Са ду. У Бе о гра
ду од 2008. го ди не проф. др Бр дар и 
др Ко стић при ме њу ју ту ме то ду на 
Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци у 
Тир шо вој. Хи рур шке ин тер вен ци је 
за ис пра вља ње тог де фор ми те та ра
ђе не су са мо де ци, углав ном на де
чи јим кли ни ка ма, а са да овој опе
ра ци ји, и то NUSSовом ме то дом, 
мо гу да се под врг ну и мла де пу но
лет не осо бе.

По сто је раз ли чи ти де фор ми те ти 
груд ног ко ша и они су обич но ве
за ни за спо ља шњи из глед груд не 
ко сти, тј. да ли је она у про тру зи ји 
 из ба че на (пи ле ће гру ди – pec tus 
ca ri na tum) или у де пре си ји  (лев
ка сте гру ди pec tus ex ca va tum) , ма
да има и не ких дру гих, сло же ни јих, 
а ре ђих де фор ми те та. Ти сло же ни
ји де фор ми те ти су pec tus ar cu a tum 
(го лу би је гру ди); де фо ми тет груд
ног ко ша у скло пу По лан до вог син
дро ма; као и рас це пље ни ster num 
(груд на кост). 

Уко ли ко груд на кост иде ка уну
тра, у пи та њу је pec tus ex ca va tum и, 
осим отво ре них кла сич них опе ра
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НА КЛИ НИ ЦИ ЗА ГРУД НУ ХИ РУР ГИ ЈУ КЦС У ПРИ МЕ НИ 
НО ВА ОПЕ РА ТИВ НА ПРО ЦЕ ДУ РА NUSS

Ко рек ци ја „лев ка стих 
гру ди“ и код од ра слих 

па ци је на та
МИ НИ МАЛ НО ИН ВА ЗИВ НЕ ХИ РУР ШКЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА ИС ПРА ВЉА ЊЕ 

ТОГ ДЕ ФОР МИ ТЕ ТА ДО СА ДА СУ РА ЂЕ НЕ СА МО НА ДЕ ЦИ

ци ја, са да се мо же ко ри го ва ти ми
ни мал но ин ва зив ном ме то дом. 
Овај де фор ми тет се сма тра уро ђе
ним, тре ћи на их бу де уо че на већ на 
ро ђе њу, а то ком вре ме на, по себ но у 
пу бер те ту, по ста ју ја ко на гла ше ни, 
док оста ли бу ду уо че ни у то ку ра ста 
и раз во ја. Ка ко овај де фор ми тет на
ста је још увек ни је нај ја сни је, али 

по сто ји до бро до ку мен то ва на прет
по став ка, да про те о гли ка ни II у зо
ни ра ста ре бар не хр ска ви це ути чу 
да она ма ло ви ше или ја че ра сте, 
те гу ра ју груд ну кост ка уну тра или 
спо ља. Да кле, ни је ис кљу чи во ster
num де фор ми сан, већ ви ше ре бар
на хр ска ви ца, ко ја раз ли чи тим не
пра вил ним ра стом гу ра ster num на 

по гре шну стра ну. Из ве сно је да је 
ге нет ски фак тор ве о ма ути ца јан у 
раз во ју тог де фор ми те та, јер се код 
око 35 од сто па ци је на та мо же на ћи 
на след на пре ди спо зи ци ја. 

Пи та ње ко је се че сто по ста вља 
је да ли опе ра ци ју тре ба ра ди ти, с 
об зи ром да то ни је ано ма ли ја ко ја 
угро жа ва жи вот. По сто је раз ли чи ти 
сте пе ни де фор ми те та, а у 80–90 од
сто слу ча је ва ра ди се о ви ше естет
ском де фор ми те ту и па ци јен ти ко ји 
га има ју то пре вас ход но те шко пси
хо ло шки до жи вља ва ју. С дру ге стра
не, по сто је ве ћи иде фор ми те ти, ка
да ster num вр ши при ти сак на ср це 
(по себ но на де сну ко мо ру) и дис ло
ци ра га ван нор мал не по зи ци је.

Де фор ми трет мо же би ти ве ћи 
или ма њи, а ме ри се Hal lerовим 
ин дек сом на Rtgu или CTу (ко ји 
пред ста вља ко лич ник ла те рола
те рал ног ди ја ме тра ре ба ра у ви си
ни нај ве ћег де пре си је ster nu ma, са 
ан те ро по сте ри ор ним ди ја ме тром 
зад ње стра не ster nu ma и пред ње 
стра не пр шље на кич ме ног сту ба, 
на ис тој ви си ни) и уко ли ко је он 
ве ћи од 3,2 сма тра се да је то ап со
лут ни ин ди ка тор за опе ра ци ју (са 
овом ин ди ка ци јом за опе ра ци ју се 
ина че не сла жу сви ау то ри, мно ги 
сма тра ју да је до вољ на са мо су бјек
тив на про це на па ци јен та). Код ве
ћих де фор ми те та при ти сак на ср
це по сто ји, иа ко не увек уоч љив на 
ул тра зву ку, због те шке пре зен та
ци је де сне ко мо ре на ко ју се ster
num ина че на сла ња. При ме ће на је 
да ле ко ве ћа дис пла зи ја ми трал не 

Схема операције са инструментима
Рендгенски снимак 
после операције

ЕКИ ПА
Еки пу ко ја ра ди ин тер вен ци ју на Кли ни ци за груд ну хи ру рур ги ју КЦС чи не: 

др Мар ко Ко стић (деч ји и груд ни хи рург), др Ни ко ла Ата на си ја дис (груд ни хи-
рург), др Бра ни слав Јо ва но вић (деч ји хи рург из Уни вер зи тет ске деч је кли ни ке), 
као и ане сте зи ло зи др Дра га на Ашу јић и др Ире на Мој сић. Стал но је при прав на 
и кар ди о хи рур шка еки па, ко ја је јед на вр ста обез бе ђе ња са ме опе ра ци је.
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вал ву ле у од но су на нор мал ну по
пу ла ци ју, али ни је до ка за но да ли 
је то услед при ти ска груд не ко сти, 
или услед кон се ку тив них ге нет ских 
про ме на на ве зив ном тки ву.

Пре ма на шем ми шље њу, не тре
ба опе ри са ти сва ке „лев ка сте гру
ди“, већ са мо ве ће и углав ном си
ме трич не де фор ми те те. Пре то га 
сва ка ко тре ба по ку ша ти фи зи кал
ну те ра пи ју, што ра ни је, док су де
ца ма ња. Пре по ру чу је се ин тен зив
но пли ва ње и спор то ви ко ји ја ча ју 
груд не ми ши ће, а уко ли ко то не по
мог не, а де фор ми тет је ве ли ки, ми 
пред ла же мо опе ра ци ју. Код мла ђих 
па ци је на та се ина че пред ла же при
ме на фи зи кал не те ра пи је у тра ја њу 
од нај ма ње шест ме се ци пре од лу
ке о ин тер вен ци ји. 

Ми шље ње о иде ал ном уз ра сту за 
ову опе ра ци ју ме ња ло се то ком вре
ме на. У сва ком слу ча ју, ин тер вен
ци ју тог ти па де фор ми те та ни ка да 
не тре ба ра ди ти у пред школ ском 
уз ра сту, јер се хр ска ви ча ва зо на ра
ста још раз ви ја. Ра ни је је овај за хват 
ра ђен у пе ри о ду од сед ме или осме, 
до два на е сте го ди не. Де ци је лак
ше ура ди ти опе ра ци ју, јер је груд ни 
кош ела стич ни ји. Ипак, по ста вља се 
пи та ње шта ће се де си ти ка да до ђе 
пу бер тет и по но во кре не на гли раст, 
да ли ће ster num ићи у ис пра вље
ном об ли ку, или ће се де фор ми тет 
вра ти ти. Та ко је вре ме ном уста но
вље но да је нај бо ље вре ме за ин тер
вен ци ју крај пу бер те та, по сле пет
на е стеше сна е сте до осам на е сте 
го ди не. Опе ра ци ја мо же да се ра ди 
и са 25 или 30, па и ви ше го ди на, 
али са мо ако је груд ни кош ела сти
чан. Уко ли ко ни је, ди ску та бил но је 
да ли је тре ба уоп ште ра ди ти, ма да 
и у ве зи са тим има су про ста вље
них ми шље ња у ли те ра ту ри.

Ино ва ци ја ове опе ра ци је је ми
ни мал но ин ва зив ни за хват; за раз
ли ку од прет ход них опе ра ци ја ти
па Ra vitch и ра зних модификацијa, 
ко је су ра ђе не са ве ли ким ре зом у 
ан те ри ор ном аспек ту груд ног ко ша, 
по сле ко га оста је и ве ли ки ожи љак 
на гру ди ма; и пре па ри ра њем груд
не ко сти, пек то рал них ми ши ћа и 
ре сек ци јом не ких ре бар них хр ска
ви ца. Do nald Nuss је сма трао да, ако 
се зу би мо гу ис пра ви ти про те за ма, 
као и кри ва сто па ла код де це пу тем 
удла га од но сно ортoпедских по ма
га ла, и овај де фор ми тет мо же да се 
ко ри гу је уград њом шип ки ко је ће да 
ис пра вља ју груд ни кош. Nuss про це
ду ром се пра ве два ма ла ре за ис под 

па зу ха (обо стра но), in tro dju se rom се 
под кон тро лом то ра ко ско пи је, пла
си ра из ме ђу ср ца и ster nu ma, уво ди 
се за тим пу тем во ди ча уна пред мо
де ли ра на ти та ни јум ска шип ка  bar, 
којa се уво ди кон век сно пут на зад, 
а кон кав но пут на пред. Обр та њем 
постављeна ти та ни јум ска шип ка 
(са ста би ли за то ром) ко ри гу је де
фор ми тет, ко ја се за тим но си три 
го ди не. По ста вља се јед на или две 
шип ке, у за ви сно сти од те жи не де
фор ми те та, а ре зул тат је ви дљив од
мах на кон за хва та. Опе ра ци ја ни је 
без ри зи ка, мо ра се би ти из у зет но 
опре зан при ли ком про ла ска in tro
dju se ra, као и ста би ли са ња са мог 
ти та ни јум ског barа. За то је на на
шој кли ни ци, али и дру гим (и то не 
са мо у Ср би ји) при прав на и кар ди
о хи рур шка еки па. По сто пе ра тив но 
па ци јен ти се обич но пу шта ју по сле 
петшест да на, кон ци се ски да ју око 
де се тог, а стро го ми ро ва ње се пре

по ру чу је ми ни мал но ме сец да на. 
Нор мал не фи зич ке ак тив но сти се 
пре по ру чу ју по сле дватри ме се ца 
(што је на ша пре по ру ка), а ин те зив
на спорт ска ак тив ност (без бо ри лач
ких или кон такт них спор то ва ти па 
раг би, хо кеј) по сле шест ме се ци.

Ски да ње pec tus barа је уо би ча је но 
по сле три го ди не, и то је лак ша про
це ду ра, ко ја се та ко ђе спро во ди у оп
штој ане сте зи ји. За до вољ ство па ци
је на та про це ду ром, као и естет ски 
ре зул та ти ко ји се на кра ју до би ја ју, 
чи не ову ме то дом из у зет ном и ме
то дом из бо ра за ја сно де фи ни са не 
де фор ми те те ти па pec tus ex ca va tum, 
ко ји су си ме трич ни и ко ји у се би не 
са др же еле мен те дру гих де фор ми
те та. Дру ги сло же ни ји де фор ми те
ти, ко ји у се би са др же pec tus ex ca
va tum, мо гу се евeнтуално ре ша ва ти 
и овом ме то дом, али са мо као до пу
ном у ком би на ци ји са оста лим опе
ра тив ним тех ни ка ма. //

Пре интервенције

Пре интервенције

После интервенције

После интервенције
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М
о бинг је но во име за по
ја ву ста ру ко ли ко и по
де ла ра да. Пред у слов за 
раз у ме ва ње, успе шно 

про це су и ра ње и санк ци о ни са ње је 
пре по зна ва ње мо ти ва ко ји га ру
ко во де, ци ље ва ко ји се мо бин гом 
же ле по сти ћи и ин те ре са ко ји се 
оства ру ју. 

Мо бинг у Ср би ји, и дру гим зе мља
ма у тран зи ци ји, но си сво је спе ци
фич но сти, спро во ди се стра те шки и 
раз ли ку је се од мо бин га за сту пље
ног у раз ви је ном све ту  емо ци о
нал ног мо бин га (ре зул тат пси хо
па то ло ги је по је дин ца, усме рен на 
по је дин ца, са ци љем за до во ље ња 
па то ло шке по тре бе за зло ста вља
њем). Пре ма де фи ни ци ји Кли ни ке 
за рад из Ми ла на, мо бер је „осо ба са 
по ре ме ћа јем лич но сти, ма ње спо
соб на, али моћ на, без ка па ци те та за 
љу бав, ра дост, кре а тив ност, да ва ње 
и де ље ње, ко ја мо бин гом при кри
ва не моћ у дру гим сфе ра ма жи во та. 
Мо бер фор ми ра гру пу љу ди у ко јој 
до ка зу је сво ју моћ, и ва жност, али 
не сво јим спо соб но сти ма, већ на 
ра чун жр тве“.

У тран зи ци о ним дру штви ма по
пут на шег, за сту пље ни ји је стра те
шки мо бинг, чи ји циљ је еко ном ска 
и по ли тич ка са тис фак ци ја мо бе ра, 
док је емо ци о нал на са тис фак ци ја 
са мо про прат на. У при вре ди, циљ 
мо бин га је еко ном ски  да мо би ра
ни сам оде и ти ме осло бо ди по сло
дав ца оба ве за при от ка зу (от прем
ни на и со ци јал ни про грам). Мо бер 
је нај че шће но ви вла сник, кон тро
верз ни би зни смен, ко ји је до фир ме 
до шао сум њи вом при ва ти за ци јом 
омо гу ће ном спре гом: кри ми нал – 
по ли ти ка – при вре да – пра во су ђе. 

Без тра ди ци је по сло ва ња, ети ке и 
ствар не же ље да се ба ви де лат но шћу 
фир ме ко ју је из са свим дру гих раз
ло га ку пио, ње му су за по сле ни тро
шак ко ји тре ба сма њи ти, а не ре сурс 
у ко ји тре ба ула га ти. Не спо со бан за 
тим ски рад, без стра те шких ци ље ва 
и же ље оп стан ка по сло ва ња на тр
жи шту, не са ве сни но ви га зда сма тра 
да је, јеф ти ном ку по ви ном фир ме, 
ку пио и све за по сле не, њи хо ве по ро
ди це и жи во те. На жа лост, та кво по
на ша ње је по ста ло дру штве но при
хва тљи во, па се на да мо да ће За кон 

о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду 
до при не ти кре и ра њу здра ви јег рад
но прав ног окру же ња.

У др жав ном и јав ном сек то ру ве
о ма је при су тан по ли тич ки мо бинг, 
као не ле га лан на ста вак по ли тич ке 
бор бе, чи је су жр тве ло јал ни бив
шем ме наџ мен ту (ко ји су углав
ном и до шли по по ли тич кој ли ни
ји), али и за те че ни про фе си о нал ци, 
све до ци „3Н“, ка ко је то де фи ни са ла 
струч на јав ност  не зна ња, не са ве
сно сти и не струч но сти по ста вље них 
ли ца. На тај на чин се си сте мат ски 
де про фе си о на ли зу је др жав ни и јав
ни сек тор, а це ну пла ћа мо сви.

По се бан вид мо бин га ја вља се и 
због не по ти зма, а Ср би ја не ма ни
је дан про пис ко ји ре гу ли ше ту по ја
ву ко ју не тре ба ис ко ре ни ти, ка ко се 
не би ели ми ни са ли и до бри кан ди
да ти, али је тре ба стал но кон тро ли
са ти. У Ср би ји је при су тан и мо бинг 
син ди ка та, ра ди сла бље ња, усит ња
ва ња и по ли ти за ци је.

За стра те шки мо бинг как те ри
стич но је да је углав ном вер ти кал
ни, а хо ри зон тал но се ја вља са мо 
под стрек нут са вер ти ка ле, пре

ПРАВ НИ АСПЕКТ ЗЛО СТА ВЉА ЊА НА РА ДУ

Пре вен ци ја мо бин га 
је за кон ска оба ве за 

по сло дав ца
ЕКО НОМ СКИ, ПО ЛИ ТИЧ КИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ ОКВИР 

МО БИН ГА У СР БИ ЈИ

Доц. др Зо ри ца Тер зић Шу пић, 
Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци ну, 

Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду 

 
Дип. прав ник Ол га Ки ћа но вић 

 
Др Сер геј Ла за ров, 

пе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, 
спе ци ја ли ста јав ног здра вља, Град ски 

за вод за јав но здра вље Бе о град
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ко до бро осми шње ног ло би ја. За
то је до бро што За кон о спре ча ва
њу зло ста вља ња на ра ду (ЗСЗР, „Сл. 
гла сник“36/2010), де фи ни шу ћи по
јам зло ста вља ња, пред ви ђа и под
сти ца ње на зло ста вља ње.

Ста ри Ри мља ни су ре кли: Le ges bo
nae ex ma lis mo ri bus pr oc re an tur (До
бри за ко ни из ра ста ју из ло ше прак
се). Има ју ћи у ви ду ви ше де це ниј ску 
ло шу прак су, тран зи ци ју и при ва
ти за ци ју као „али би“ кр ше ња свих 
људ ских пра ва, а нај ви ше рад них и 
со ци јал них, За кон о спре ча ва њу зло
ста вља ња на ра ду је си гур но ко рак 
ка уре ђе ни јем тр жи шту ра да, ве ћој 
рад но прав ној си гур но сти и до сто
јан стве ном ра ду. До бро је што има мо 
по се бан за кон, јер он по ди же свест о 
штет но сти и ка жњи во сти. Суд ска за
шти та је уо би ча је но спо ра, због че га 
се Ср би три пу та че шће обра ћа ју Су
ду за људ ска пра ва у Стра збу ру, али 
је по зи ти ван ефе кат За ко на у то ме 
што је вра ће на свест о дав но за бо ра
вље ном пра ву на до сто јан ствен рад. 
Пра во на до сто јан ство је, у ка те го ри
за ци ји људ ских пра ва, чак пре пра ва 
на жи вот, та ко је и у на шем Уста ву.

До бре стра не за ко на

До бре стра не за ко на су: под јед
на ка за шти та свих за по сле них и 
рад но ан га жо ва них (у др жав ном, 
јав ном, при ват ном сек то ру, стал но 
за по сле них и на дру ги на чин рад
но ан га жо ва них, као и во лон те ра) и 
ње го ва пре вен тив на свр ха:

а)  пре вен ци ја мо бин га – ства ра
њем здра вог рад но прав ног окру
же ња, и 

б)  пре вен ци ја су да – ин тер ним ре
ша ва њем спо ро ва по во дом мо
бин га – по сре до ва њем (ме ди
ја ци јом) код по сло дав ца. За кон 
ту жбу су ду за за шти ту од мо бин
га пред ви ђа ре стрик тив но, са мо 
у два слу ча ја: кад ин тер ни по сту
пак не успе и кад се за мо бинг 
те ре ти сам по сло да вац или од го
вор но ли це.

Пре вен ци ја мо бин га је за кон ска 
оба ве за по сло дав ца и тре ба је схва
ти ти раз ли чи то од пре вен ци је по 
За ко ну о без бед но сти и здра вљу на 
ра ду, ко ја се од но си на за шти ту од 
фи зич ке по вре де и штет них фи зич
ких и хе миј ских ути ца ја то ком ра да, 
и зах те ва ма те ри јал на ула га ња. 

Пре ма За ко ну о спре ча ва њу зло
ста вља ња на ра ду, без бед ност је 

пси хосо ци јал на, зах те ва са мо не
ма те ри јал на ула га ња, под ра зу ме
ва здра во пси хосо ци јал но окру
же ње ко је се обез бе ђу је до бром 
ор га ни за ци јом по сла, до бром ко
му ни ка ци јом, не го ва њем ко ле ги
јал них од но са и осе ћа јем рад но
прав не си гур но сти, ко ја се по сти же 
пр вен стве но де фи ни са ним усло ви
ма  ра да, сти му ла ци је и де сти му
ла ци је, на пре до ва ња и уре ђе ном 
про це ду ром при утвр ђи ва њу ви шка 
за по сле них, ка ко се не би ство ри ла 
не здра ва кон ку рен ци ја. Све то по
ве ћа ва ло јал ност за по сле них по
сло дав цу, ума њу је стрес на ра ду и 
во ди ве ћој про дук тив но сти.

Ли це за по др шку

По себ ну уло гу у пре вен ци ји мо
бин га и хар мо ни за ци ји од но са има 
ли це за по др шку, као „фил тер“ пред 
по кре та ње по ступ ка код по сло дав
ца, ко ји ма ње ре ме ти од но се не го 
суд ски, али си гур но ипак по тен ци
ра ме ђу соб ну не тр пе љи вост ви ше 
не го кад до ње га не до ђе.

Ли це за по др шку За кон не пред
ви ђа, уве де но је чла ном 16 Пра вил
ни ка о пра ви ли ма по на ша ња по
сло дав ца и за по сле них у ве зи са 
пре вен ци јом и за шти том од зло
ста вља ња на ра ду („Сл. гл 62/10), 
ра ди утвр ђи ва ња осно ва но сти за 
под но ше ње зах те ва за за шти ту од 
зло ста вља ња или ту жбе. Ње му се 
за по сле ни обра ћа кад сум ња да је 
зло ста вљан, у же љи да сам не пре
ју ди ци ра по сто ја ње зло ста вља ња и 
ти ме на не се ште ту се би и дру го ме, 
ни ти да отво ри евен ту ал ну сум њу у 
зло у по тре бу по ступ ка, због че га мо
же сно си ти ди сци плин ску санк ци ју. 
Из но си све окол но сти за ко је прет
по ста вља да пред ста вља ју мо бинг, а 
ли це за по др шку ће, ко ри сте ћи За
кон и Пра вил ник, кон ста то ва ти да 
ли по сто је еле мен ти зло ста вља ња 
на ра ду (члан.6 За ко на, чла но ви.12 и 
13 Пра вил ни ка). Уз са гла сност ли ца 
ко је се обра ти ло за по др шку, мо же 
кон так ти ра ти мо бе ра, ра ди прет ход
ног раз ре ше ња си ту а ци је, по себ но у 
од но су на уми шљај ли ца ко је се те
ре ти за мо бинг. Уко ли ко то не сма
тра свр сис ход ним или не до би је 
са гла сност, мо же да ти ин струк ци
је у ве зи да љег про це су и ра ња – по
сре до ва ња код по сло дав ца ако има 
осно ва не сум ње да се ра ди о мо бин
гу, или пред дру гим над ле жним ор
га ном, ако је у пи та њу по вре да пра
ва из рад ног од но са, ко ја из ла зи из 

окви ра ЗСЗР. Ли це за по др шку мо же 
пру жи ти и емо ци о нал ну по др шку и 
упу ти ти на осо бу (или ин сти ту ци
ју) ко ја мо же пру жи ти по моћ: ме ди
цин ску, со ци јал ну или прав ну.

Ма да о то ме не по сто је од ред
бе, су ге ри ше мо да ли це за по др
шку свој став ли цу ко је се обра ти ло 
обра зло жи у пи са ној фор ми, ка ко се 
не би на кнад но по ста ви ло пи та ње 
ква ли те та пру же не по др шке. Ли це 
за по др шку мо же пре по зна ти и од
ре ђе на по на ша ња ко ја ни су мо бинг, 
већ раз ли чит при ступ од ре ђе ним 
окол но сти ма (две осо бе мо гу гле да
ти у исту ствар, а ви де ти је раз ли чи
то: нпр. за блу да око син дро ма пу ног 
сто ла  ди рек тор ми сли да за по сле
ни има по тен ци јал за од го вор ни је 
по сло ве, же ли да га уна пре ди, да
је му за ду же ња ко ја пре ва зи ла зе 
„опис по сла“, а за по сле ни то до жи
вља ва као мо бинг). Не ма уми шља
ја, не ма мо бин га, а спор се мо же 
раз ре ши ти и раз го во ром, ко јим се 
утвр ђу је бу ду ћа са рад ња та ко што 
ће се за по сле неи при др жа ва ти са
мо сво јих по сло ва, као и оних ко је 
мо ра из вр ша ва ти у скла ду са уго во
ром о ра ду. Не ма су ко ба ин те ре са, 
већ са мо раз ли чи тог при сту па ам
би ци ја ма ко је се по слом мо гу оства
ри ти или ко је се же ле/не  же ле.

Ако ли це за по др шку утвр ди да 
по сто је еле мен ти зло ста вља ња по 
ЗСЗР, за по сле ни ви ше не сум ња да 
је би ло зло ста вља ња, већ сма тра, и 
под но си Зах тев за за шти ту од зло
ста вља ња, ко ри сте ћи се чла но ви ма 
21 и 22 Пра вил ни ка, и де фи ни шу ћи 
мо бинг сход но чла но ви ма 12 и 13. 

По при је му Зах те ва за за шти ту од 
зло ста вља ња, по сло да вац по кре ће 
по сре до ва ња (пре ве ни ра суд ски по
сту пак), ко ји мо же тра ја ти од осам 
до 30 да на, са ци љем по сти за ња спо
ра зу ма из ме ђу ли ца ко је се сма тра 
зло ста вља ним и ли ца ко је се те ре
ти за зло ста вља ње. По сту пак во ди 
по сред ник, ко ји мо же би ти ин тер ни 
(за по слен код по сло дав ца) и екс тер
ни – спо ра зум но иза бран струч њак. 
Сва ки из бор има сво је пред но сти и 
не до стат ке. С об зи ром на то да је 
спор по во дом мо бин га ком плек
сан – прав ни, емо ци о нал ни, со ци
јал ни, ин те ре сни, успех по сре до ва
ња у мно го ме за ви си од ве шти не 
по сред ни ка. Прак са по ка зу је да је 
нај бо љи из бор ин тер ни по сред ник, 
ко ји ужи ва углед и ин те гри тет ме ђу 
за по сле ни ма, сен зи би ли сан за про
бле ма ти ку и ко ји је про шао обу ку 
за по сре до ва ње у спо ро ви ма по во
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дом мо бин га. То је спе ци јал ни зо ва
на обу ка о прав ном окви ру (на че ли
ма ме ди ја ци је, по зна ва ње За ко на о 
спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду и 
рад ног пра ва, ра ди раз гра ни ча ва
ња мо бин га од дру гих кр ше ња рад
них, со ци јал них и људ ских пра ва, 
за шти ти то ком по ступ ка, при вре ме
ним ме ра ма), под ра зу ме ва емо ци
о нал ну и со ци јал ну ин те ли ген ци
ју по сред ни ка, ко ја се та ко ђе сти че 
уче њем као и ве шти на пре го ва ра ња 
и на ла же ња winwin ре ше ња, и нај
зад по моћ стра на ма у фор му ли са њу 
спо ра зу ма, ко ји ће би ти оствар љив 
и при ме њив у прак си, не ре ме те ћи 
про цес ра да.

Не пре по знат стра те шки 
мо бинг

Ло ше стра не За ко на су што не 
пред ви ђа стра те шки мо бинг, као ни 
за бра ну оба вља ња ру ко во де ћих по
сло ва ли ци ма осу ђе ним за мо бинг, 
бар у др жав ном и јав ном сек то ру, 
што мо же ука за ти на не до ста так по
ли тич ке во ље да се ова вр ста мо бин
га санк ци о ни ше. Ово ме у при лог 
иде и де кла ра тив на за шти та ли ца 
ко је ука же на по вре ду јав ног ин те
ре са. За кон ка же да оно ужи ва ус
ту исту за шти ту као и уче сни ци у 
по ступ ку за шти те код по сло дав ца, 
ко ја се огле да у за бра ни по кре та ња 
ди сци плин ске и ма те ри јал не од го
вор но сти и от ка за, то ком по ступ ка, 
ко ји тра је од осам до 30 да на. Ка ко у 
кон крет ном слу ча ју не ма по ступ ка, 
ова за шти та се и не мо же при ме ни
ти, а рок за шти те „зви жда чу“ не да
је ни ка кву си гур ност. 

Не при ме њи ве су пред ви ђе не за
штит не ме ре, ко је се од но се на пра
во зло ста вља ног на од су ство са ра
да уко ли ко му пре ти не по сред на 
опа сност по здра вље и жи вот, јер је 
опа сност по жи вот од мо бин га увек 
по сред на. Ме ра за бра не при бли жа
ва ња пре у зе та је из За ко на о за бра
ни на си ља у по ро ди ци, у ко ме се 
по ка за ла нео ства ри вом, у не до стат
ку сред ста ва обез бе ђе ња те за шти
те, а има ју ћи у ви ду по ме ну то о мо
бин гу као по сред ној опа сно сти, не 
по сто ји прав ни основ за из ри ца ње 
ове ме ре.

По себ но ука зу је мо на не пра вил
но де фи ни са но деј ство спо ра зу ма 
ко јим се ре ша ва по сту пак по во дом 
мо бин га код по сло дав ца. Члан 21, 
став 2 ка же: „... деј ство спо ра зу ма 
за ви си од во ље стра на“. Та ква де
фи ни ци ја про тив на је основ ном 

обли га ци о ном на че лу, да стра не 
у уго во ру  спо ра зу му сво јом во
љом ства ра ју прав ну нор му ко ја 
их оба ве зу је као за кон  Lex con
trac tus. Тре ба ло би ре ћи, а у ту ма
че њу и при ме ни спо ра зу ма и је ди
но ис прав но, да са др жај спо ра зу ма 
пред ста вља са гла сност во ља и за ви
си од во ље стра на, а деј ство спо ра
зу ма оба ве зу је стра не пот пи сни це 
на по што ва ње то ком при ме не. За
кљу чен и пот пи сан уго вор  спо ра
зум ко ји не оба ве зу је пот пи сни ке 
прав но не по сто ји. Дру га чи ја је си
ту а ци ја ка да две стра не, по шту ју ћи 
етич ке и мо рал не скру пу ле, по стиг
ну до го вор око од ре ђе них пи та ња, 
ко ји ни је оба ве зу јућ (за не по што ва
ње се не мо же ту жи ти су ду), али је 
ве ра у по што ва ње до го во ре ног за
сно ва на на уза јам ном по ве ре њу – 
тзв. „џен тлмен ски спо ра зум“ или 
пи смо о на ме ра ма (Let ter of In tent). 
Спо ра зум ко јим се уре ђу ју од но си 
мо бе ра и жр тве не спа да у ову ка те
го ри ју, па би тре ба ло од ред бу о деј
ству спо ра зу ма што пре пре фор му
ли са ти.

Пред мет зло ста вља ња

Пред мет зло ста вља ња пре ма ЗСЗР 
је „сва ко ак тив но или па сив но по
на ша ње пре ма за по сле ном или гру
пи за по сле них код по сло дав ца ко је 
се по на вља, а ко је за циљ има или 
пред ста вља по вре ду до сто јан ства, 
угле да, лич ног и про фе си о нал ног 
ин те гри те та, здра вља, по ло жа ја за
по сле ног и ко је иза зи ва страх или 
ства ра не при ја тељ ско, по ни жа ва
ју ће или увре дљи во окру же ње, по
гор ша ва усло ве ра да или до во ди до 
то га да се за по сле ни изо лу је или 
на ве де да на соп стве ну ини ци ја ти
ву рас ки не рад ни од нос или от ка же 
уго вор о ра ду или дру ги уго вор“.

Зна чи, да би зло ста вља ње по сто
ја ло по ЗСЗР, по треб на су два усло
ва – по на вља ње и уми шљај, као и 
три за шти ће на до бра: лич ност жр
тве (по вре да до сто јан ства, угле да, 
лич ног и пр о фе си о нал ног ин те гри
те та), окру же ње (иза зи ва ње стра ха 
и ства ра ње не при ја тељ ског и увре
дљи вог окру же ња) и усло ви ра да 
(нај че шће пре ме штај у нео д го ва
ра ју ће и из ме ште не про сто ри је).

За кон не ка же ко ли ко пу та се 
зло ста вља ње тре ба по но ви ти да би 
се раз дво ји ло од кон флик та, па се 
прав на пра зни на мо же по пу ни ти 
од го во ром да је то пр во по на вља
ње истог или слич ног зло ста вљач

ког по на ша ња пре ма истом ли цу/
гру пи ли ца, у истим окол но сти ма. 

За ко но да вац је пре по знао уче ста
лост вер ти кал ног под стер ка ва ња 
хо ри зон тал ног мо бин га, па ЗСЗР и 
под сти ца ње на зло ста вља ње санк
ци о ни ше као не по сред но зло ста
вља ње, ана лог но кри вич ном де лу 
под стре ка ва ња. Али, до ка зи ва ње 
по сто ја ња под сти ца ња мо ра би ти 
кон крет но – усме ре но на од ре ђе но 
ли це и од ре ђе ну рад њу. Под сти ца
ње се углав ном чи ни ак тив но  чи
ње њем, ма да се и не до ста так же ље 
да се по мог не ли цу ко је при го ва ра 
да је зло ста вља но мо же та ко схва
ти ти. На при мер, ако се ли це ко је 
сма тра да је зло ста вља но обра ти 
над ре ђе ном ра ди за шти те, а он то 
иг но ри ше, та кво по на ша ње се мо
же сма тра ти па сив ним мо бин гом, 
али уз дру ге ин ди ци је, јер, има ју
ћи у ви ду те ку ће оба ве зе пред по
ста вље ног, та кво по на ша ње не мо ра 
уз ве сно из ве сно би ти уми шљај за 
мо бинг. Па сив но под сти ца ње (про
пу шта ње ду жно сти чи ње ња), те же 
је до ка за ти, об зи ром да под сти ца ње 
под ра зу ме ва ди рект ни уми шљај. 
Утвр ђи ва ње под сти ца ња олак ша
ва са гле да ва ње мо ти ва ко ји се зло
ста вља њем же ли по сти ћи и ne xus 
мо бинг – по сле ди ца, ко из ње га из
вла чи са тис фак ци ју. 

Пра вил ник о пра ви ли ма по на ша
ња по сло да ва ца и за по сле них у ве
зи са пре вен ци јом и за шти том од 
зло ста вља ња на ра ду, бли же де фи
ни ше шест вр ста „по на ша ња ко ја 
мо гу ука за ти на зло ста вља ње (оне
мо гу ћа ва ње ко му ни ка ци је, на ру ша
ва ње ме ђу људ ских од но са, на па ди 
на лич ни углед, на про фе си о нал ни 
ин те гри тет, на ру ша ва ње здра вља и 
сек су ал но уз не ми ра ва ње). 

Де фи ни са ње би ло ког ви да зло
ста вља ња по прин ци пу nu me rus 
cla u sus је не мо гу ће, и мо же се узе
ти у об зир са мо ра ди олак ша ва ња 
пре по зна ва ња нај че шћих об ли ка, 
гру пи са них по срод но сти мо ти ва, 
чи ње ња и по сле ди ца. На чин зло
ста вља ња за ви си од де струк тив не 
ма што ви ти сти зло ста вља ча.

Пра вил ник пре ци зи ра и шест 
„ак тив но сти и по на ша ња“ ко је ни
су мо бинг (члан.13): по је дин чни акт 
по сло дав ца ко јим се ре ша ва о пра
ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма, 
утвр ђи ва ње пра ва утвр ђе них за ко
ном, спро во ђе ње рад не ди сци пли
не и обез бе ђи ва ње без бед но сти на 
ра ду, кон фликт и дис кри ми на ци
ја. По не пи са ном пра ви лу, у прак
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си оно што ни је пред мет мо бин га, 
че сто је до каз, ако су „по на ша ња и 
ак тив но сти“ спро ве де не in tu i tu per
so nae – са ци љем мо бин га, а не из 
ле ги тим них раз ло га по слов не по
ли ти ке или у ду ху За ко на о ра ду. 

Рок за про це су и ра ње зло ста вља
ња на ра ду је шест ме се ци од по
след њег зло ста вља ња.

Две спе ци фич но сти 
у про це су и ра њу

Две спе ци фич но сти у про це су
и ра њу зло ста вља ња на ра ду су: – 
пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња 
са ту жи о ца (или ли ца ко је тра жи 
за шти ту у по ступ ку код по сло дав
ца) на ту же но га – ли це ко је се те
ре ти за зло ста вља ње и – под јед на ко 
санк ци о ни са ње са мог зло ста вља ња 
и зло у по тре бе пра ва на за шти ту од 
зло ста вља ња.

Од сту па ње од кла сич них пра ви
ла о те ре ту до ка зи ва ња по прин ци
пу ac to ri in cu bit pr o ba tio, уве де но је 
по Ди рек ти ви Европ ског пар ла мен
та 2002–73EC, са ци љем ус по ста
вља ња пр о це сне рав но те же у спо
ро ви ма не јед на ких мо гућ но сти 
 рад ним спо ро ви ма, јер је са свим 
из ве сна су пер и ор ност јед не стра не 
 по сло дав ца, ка ко у еко ном ском та
ко и у со ци јал ном сми слу. За сад се 
ово од сту па ње при ме њу је се са мо у 
ан ти ди скри ми на ци о ним за ко ни ма 
и мо бин гу.

Те рет до ка зи ва ња под ра зу ме ва 
две оба ве зе: onus pro fe ren di и onus 
pro ban di.

Оnus pro fe ren di – из но ше ње чи
ње ни ца ко је по сто ја ње зло ста вља
ња чи не ве ро ват ним је оба ве за ту
жи о ца. Хр ват ски су до ви, на при мер, 
днев ник мо бин га узи ма ју као су
бјек тив ни до каз на ко ји се ту же
ни из ја шња ва и оспо ра ва из не те 
чи ње ни це, ко је мо бинг чи не ве ро
ват ним. Прак са, ина че, по ка зу је да 
је за пра ће ње и про це су и ра ње мо
бин га до бро во ди ти днев ник, уз све 
окол но сти ко је мо гу ука за ти, пре
ци зно опи са не, уз опис су бјек тив
ног осе ћа ња ко је је ту жи лац до жи
вео и ре ак ци је мо бе ра и око ли не на 
све то. Тре ба еви ден ти ра ти и евен
ту ал не ма те ри јал не до ка зе (имеј
ло ве, смс по ру ке, на ло ге ко ји ни су у 
скла ду са по слом; ау дио и ви део до
ка зе, ко ји, ако их су ди ја не при хва ти 
као до зво ље не до ка зе, си гур но мо гу 
би ти ин ди ци је; сва по на ша ња ко ја 
се мо гу сма тра ти зло ста вља њем, и 
ако су се де си ла пред све до ци ма; 

евен ту ал не при мед бе мо бе ру по во
дом од ре ђе них по на ша ња и ука зи
ва ње да их ту жи лац до жи вља ва као 
зло ста вља ње на ра ду, као и од го во
ре; чак и ако не ма од го во ра, то мо
же пред ста вља ти иг но ри са ње, као 
је дан од ви до ва зло ста вља ња; уко
ли ко се ту жи лац ја вљао ле ка ру, тре
ба еви ден ти ра ти ис ход по се те и ле
кар ске на ла зе)“.

Оnus pro ban di – оба ве за до ка зи
ва ња не по сто ја ња ре ле вант них чи
ње ни ца да мо бин га би ло је на ту
же но ме или ли цу ко је се те ре ти за 
зло ста вља ње у по ступ ку код по сло
дав ца. 

Ова кав до ка зни по сту пак уво ди 
про це сну рав но те жу стра на, али 
мо же оте жа ти и успо ри ти при ме
ну За ко на, бар у пр вом пе ри о ду, док 
ово од сту па ње од сте ре о ти па не са
зри у све сти оних ко ји од ред бу ин
пле мен ти ра ју. По ред то га, про блем 
ко ји се мо же ја ви ти у прак си је то 
што је ве ро ват но ћа  нај ни жи сте
пен до ка за но сти (ви ши су убе ђе
ње и из ве сност), па се мо же де си ти 
(ма кар те о рет ски) да су ди ја, по шту
ју ћи пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња 
по ЗСЗР, до не се пре су ду на осно ву 
ве ро ват но ће, уко ли ко по сло да вац 
не пру жи про тив до ка зе ко ји ма би 
„ве ро ват но ћу“ оспо рио. Од лу чи ва
ње без пот пу но из ве де ног до ка зног 
по ступ ка и утвр ђе ног чи ње нич ног 
ста ња у по сто је ћој за кон ској ре гу ла
ти ви над ма шу је дис кре ци о но пра
во су ди је и уста ље ну прак су.

Дру ги, и че шћи про блем је про тив
те жа – уво ђе ње под јед на ког санк ци
о ни са ња вр ше ња мо бин га и зло у по
тре бе пра ва на за шти ту од мо бин га. 
Зло у по тре ба је ко ри шће ње пра ва 
про тив но ци љу због ко га је уста но
вље но или при зна то (члан 13. За ко
на о обли га ци ја ма), су про ста вље на 
је оп штим прав ним, мо рал ним и 
етич ким на че ли ма и санк ци о ни ше 
се по обли га ци о ном пра ву, ра ди на
кна де на кна де ште те про у зро ко ва не 
зло у по тре бом, а не по по себ ном за
ко ну ко јим се шти ти са мо пра во. 

Утвр ђи ва ње зло у пор те бе по ЗСЗР 
вр ши се у по себ ном по ступ ку, ко
ји спро во ди по сло да вац, ако по сре
до ва ње не успе, а има сум ње да је 
би ло или зло ста вља ња или зло у
по тре бе пра ва на за шти ту од зло
ста вља ња. Ако се утвр ди да је за по
сле ни по кре нуо по сту пак за шти те 
из лу кре тив них раз ло га, да је био 
све стан или мо рао би ти све стан да 
не ма зло ста вља ња, а по сту пак по
кре нуо да би се би обез бе дио ко рист 

или дру гом при чи нио ште ту, он се 
ди сци плин ски санк ци о ни ше као и 
да је сам по чи нио зло ста вља ње – у 
ра спо ну од опо ме не до трај ног пре
ме шта ја у дру гу рад ну око ли ну по 
ЗСЗР, или у скла ду са санк ци ја ма 
пред ви ђе ним по себ ним за ко ном 
ко ји се на ње га при ме њу је. 

Страх од санк ци је за зло у по тре бу 
пра ва че сто огра ни ча ва ли це ко је 
сма тра да је жр тва мо бин га да по
тра жи за шти ту од зло ста вља ња, па 
се по ста вља пи та ње да ли је олак
ша ва ње до ка зног по ступ ка пре но
ше њем те ре та до ка зи ва ња на ту же
но гамо бе ра фак тич ки или са мо 
прав но у ње го вом ин те ре су.

По сту пак пред су дом

Ту жбе ни зах те ви мо гу се од но
си ти на утвр ђе ње да је би ло зло
ста вља ња и за бра ну да љег зло ста
вља ња (што има сми сла са мо ако 
ту жи лац још ра ди код по сло дав ца), 
из вр ше ње рад ње ра ди укла ња ња 
по сле ди ца зло ста вља ња, на кна ду 
ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште
те узро ко ва не мо бин гом и об ја вљи
ва ње пре су де.

На кна ду ште те сно си по сло да
вац, са пра вом ре гре са од ли ца ко
је је мо бинг вр ши ло. На док на ђу је 
се са мо ствар на ште та (нпр. раз
ли ка из ме ђу за ра де и ис пла ће ног 
бо ло ва ња, тро шко ви ле че ња), не и 
из гу бље на до бит, нпр. због оне мо
гу ћа ва ња на пре до ва ња (што је био 
зах тев аси стен та на но во сад ском 
уни вер зи те ту, ко ме је про фе сор  
мо бер оне мо гу ћа вао усло ве за на
пре до ва ње).

Ту жбе ни зах тев ко јим се тра жи 
об ја вљи ва ње пре су де је до бра ин
ди ви ду ал на санк ци ја мо бе ру, и ге
не рал на пре вен ци ја по те ци јал ном 
мо бин гу. Дру штве на осу да ко ја ре
зул ти ра из об ја вљи ва ња пре су де 
ја ча мо рал и ети ку, и под се ћа на 
ка жњи вост мо бин га и оба ве зу по
што ва ња За ко на. 

И овај За кон, као и сви дру ги, тре
ба вре ме ном да се ме ња и до пу ња
ва у скла ду са ствар ним по тре ба
ма и оства ре њем ци ља – за шти том 
за по сле них и њи хо вог пра ва на до
сто јан ствен рад, прав ној си гур но
сти и ства ра њу здра вог тр жи шта ра
да, све са ци љем до сти за ња здра вог 
и про фи та бил ног дру штва, јер је са
мо за до во љан и здрав рад ник до
бар, а здра вље и про дик тив ност су 
основ ни еле мен ти бру то на ци о нал
ног до хот ка. //
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пре но си мо иЗ дру гих глА си лА

Пи ше: Ed ward Da vi es (US news)

Про шле го ди не BMJ је по кре нуо кам па њу про тив не же ље них по сле ди ца пре те ра
ног ле че ња на зва ну „Пре ви ше ме ди ци не“ (Too much me di ci ne): www.bmj. com/too
muchme di ci ne.

•  Њи хов по зив ни је је ди ни глас и ни су је ди ни ко ји су пре по зна ли про блем и по кре ну ли 
при чу о тој те ми, већ су и дру ге ор га ни за ци је и по је дин ци ко ји по ла ко схва та ју да не
ки скри нин зи, ди јаг сно стич ке ме то де и про це ду ре ле че ња до но се ви ше ште те не го до
бра па ци јен ти ма.

•  Дру га та ква ор га ни за ци ја је Аме рич ки од бор за ин тер ну ме ди ци ну (ABIM), ко ји је по
кре нуо ини ци ја ти ву „Иза бе ри му дро“ (Cho o sing  wi sely): www.cho o sing wi sely.org /abo utus/ 
у исто вре ме ка да је BMJ по кре нуо кам па њу „Пре ви ше ме ди ци не“.

•  Основ ни циљ АБИМ ини ци ја ти ве је да „про мо ви ше раз го вор из ме ђу па ци је на та и ле ка
ра ко ји би по мо гао па ци јен ту да иза бе ре трет ман ефи ка сан и за сно ван на до ка зи ма, без 
не по треб них те сто ва и про це ду ра, без шко дљи во сти и ко ји је истин ски нео п хо дан“.

• За ми шље но је да на чин за за по чи ња ње кам па ње бу де иден ти фи ко ва ње од стра не на
ци о нал них ме ди цин ских ор га ни за ци ја и углед них ме ди цин ских струч ња ка, „пет те сто
ва или про це ду ра ко је се ру тин ски ко ри сте у ра ду, а чи ја би се нео п ход ност мо гла ста ви
ти под пи та ње и ди ску то ва ти“.

•  Ли ста (www.cho o sing wi sely.org /doc torpa ti entlists/) ви ше де се ти на ор га ни за ци ја ко је су 
при хва ти ле иза зов и да ле пред ло ге, све до чи о зна ча ју кам па ње и ра ши ре но сти про
бле ма.

Са да BMJ раз ма тра ту ли сту и ко ли ко ће ла ко би ти пре ве сти ли сту пред ло га у сва ко днев
ну прак су (doi:10.1136/bmj. f5904). Од го вор је: Не ће би ти ла ко.

Иа ко се ле ка ри по је дин ци и њи хо ве ши ре ор га ни за ци је сла жу са основ ном иде јом те 
ини ци ја ти ве, струк ту ра нпр. аме рич ког здрав стве ног си сте ма сма њу је шан се ле ка ра да 
ме ња ју сва ко днев ну прак су. И на кра ју, али не нај ма ње ва жну пре пре ку пред ста вља и мо
дел пла ћа ња по услу зи. Пре ма не дав ном ис тра жи ва њу об ја вље ном у ча со пи су ЈА МА (Jo
ur nal of Ame ri can me di cal as so ci a tion), ве ћи на ле ка ра по др жа ва сма њи ва ње тро шко ва из
о ста вља њем не по треб них те сто ва и трет ма на, али са мо се дам од сто по др жа ва уки да ње 
пла ћа ња по услу зи ко ја их че сто под сти чу.

(Об ја вље но 4. ок то бра 2013.) 

Пре ве ла:
Др Бран ка Ла зић

BRI TISH ME DI CAL JO UR NAL (BMJ)

Бо ља не га 
за ма ње па ра
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К
он фе рен ци ја Да ни срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре, че
твр та по ре ду, у ор га ни за ци
ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 

одр жа на је 3. и 4. ок то бра у Бе о гра ду 
и Ни шу. Циљ Кон фе рен ци је је уна
пре ђе ње са рад ње из ме ђу на ших ле
ка ра и екс пе ра та ме ди цин ске на у
ке из ди ја спо ре са ин сти ту ци ја ма и 
по је дин ци ма ко ји пред ста вља ју сту
бо ве ква ли те та здрав стве не за шти

те у Ср би ји. Осим то га, зна чај на је 
уло га Да на ди ја спо ре у кон ти ну и
ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји – одр
жа но је шест акре ди то ва них струч
них ску по ва на ко ји ма је уче шће 
би ло бес плат но за чла но ве Ко мо ре 
и свим по ла зни ци ма до не ло од го
ва ра ју ћи број бо до ва. На „ду же ста
зе“ та еду ка ци ја ће до ве сти до бо ље 
здрав стве не за шти те на шег ста нов
ни штва.

У окви ру Кон фе рен ци је одр жа
на су два до ма ћа и је дан ме ђу на
род ни курс, као и три сим по зи ју ма. 
Сви про гра ми акре ди то ва ни су код 
Здрав стве ног са ве та Ср би је.

До ма ћи курс пр ве ка те го ри је 
„Тран сплан та ци ја ср ца и плу ћа“, 
упри ли чен је у Ве ли кој са ли До ма 
син ди ка та у Бе о гра ду, 3. ок то бра. 
Курс је но сио 11 бо до ва за пре да
ва че и шест за уче сни ке. О тран

У БЕ О ГРА ДУ И НИ ШУ 3. И 4. ОК ТО БРА 
ОДР ЖА НА ЈЕ ЧЕ ТВР ТА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

ДА НИ СРП СКЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКЕ 
ДИ ЈА СПО РЕ
// ЛКС НА СТА ВЉА БЛИ СКУ СА РАД ЊУ ЛЕ КА РА У МА ТИ ЦИ И РА СЕ ЈА ЊУ 
// ВИ ШЕ ХИ ЉА ДА ЛЕ КА РА БЕС ПЛАТ НО УЧЕ СТВО ВА ЛО У АКРЕ ДИ ТО ВА НИМ 
СКУ ПО ВИ МА КОН ТИ НУ И РА НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ, У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ЛКС //

Велико интересовање за предавања у оквиру Конференције Дани српске медицинске дијаспоре 2013
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сплан та ци ји ср ца го во рио је проф. 
др Миљ ко Ри стић, ди рек тор Кли
нич ког цен тра Ср би је, а проф. др 
Бо јан Би о чи на из за гре бач ке бол
ни це „Ре бро“ о хи рур шким аспек
ти ма и иза зо ви ма у тран сплан та
ци ји ср ца. Ме ђу пре да ва чи ма би ли 
су и: др Еми ли ја Не сто ро вић (Аси
сти ра на ср ча на цир ку ла ци ја), др 
Мла ден Ко чи ца (Хи рур шки трет
ман тер ми нал не ср ча не ин су фи ци
јен ци је), проф. др Ма ри на Де ља нин 
Илић (Ин ди ка ци је за тран сплан та
ци ју ср ца), проф. др Де низ Ке це ци
о глу из Бад Ојен ха у зе на, Не мач ка 
(Тран сплан та ци ја ср ца код де це), 
проф. др Ја сми на Кне же вић (Ин
ди ка ци је за тран сплан та ци ју ср ца 
код де це). проф. др Дра ган Ман да
рић одр жао је пре да ва ње о то ме ко
ли ко смо да ле ко од тран сплан та ци
је плу ћа у Ср би ји, проф. др Ли ди ја 
Ри стић го во ри ла је о ин ди ка ци ја
ма за тран сплан та ци ју плу ћа, доц. 
др Ми о драг Вук че вић о пра ће њу бо
ле сни ка са тран сплан ти ра ним плу
ћем, док је прим. др Та тја на Ра до са
вље вић по ла зни ке кур са упо зна ла 
са етич ким аспек ти ма тран сплан
та ци је ср ца и плу ћа. 

До ма ћи курс пр ве ка те го ри је 
„Скри нинг и ра на де тек ци ја ме ла
но ма“, одр жан је у Ма лој са ли До
ма син ди ка та 3. ок то бра, а до нео је 
11 бо до ва за пре да ва че и шест бо до
ва за слу ша о це. Курс је отво ри ла др 
Дра га на Ми лу ти но вић, пред сед ни
ца УО ЛКС. Би ло је ре чи о те ле дер
мо ско пи ји (проф. др Ђу ро Ко ру га са 
Ма шин ског фа кул те та, Од сек за на
но тех но ло ги је), а ви ше пре да ва ња 
од но си ло се на дер мо ско пи ју, пре
зен та ци ју те ле дер мо скоп ске мре
же, скри нинг ме ла но ма пу тем мо
бил ног те ле фо на (др Ја дран Бан дић, 
доц. др Де јан Опрић, др Ма ри ја на 
Бан дић и др Алек сан дар Ла за ров). 

Са ла је би ла ис пу ње на до по след
њег ме ста, а це ло днев ни курс об у
хва тио је, осим ни за пре да ва ња, још 
и ин тер ак тив ну ве жбу скри нин га 
ме ла но ма пу тем мо бил ног те ле фо
на, као и те сто ве пре и по сле еду
ка ци је.

„По вре де кич ме и до њих екс тре
ми те та“ – на зив је пр вог од три сим
по зи ју ма у окви ру Да на срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре 2013. Одр жан је 
3. ок то бра у До му омла ди не у Бе
о гра ду, а уче шће на сим по зи ју му 
обез бе ди ло је 11 бо до ва за пре да ва
че, се дам за по сте ре и пет за слу ша
о це. Пре да ва чи су би ли; ака де мик 
Ми ло рад Мит ко вић (Ка ко обез бе

ди ти оп ти мал не би о ло шке и би о ме
ха нич ке усло ве за за ра ста ње и ре
ге не ра ци ју ко шта ног тки ва), проф. 
др Јорг Фран ке (Трет ман прок си
мал них екс тра ар ти ку лар них ти
би јал них фрак ту ра), др Го ран Сто

јиљ ко вић (Ур гент но збри ња ва ње 
по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на
та), мр сци. мед. др Стан ко Бар лов 
(Спе ци фич но сти пре ло ма у деч јем 
уз ра сту), др Се ад Ли чи на (При каз 
слу ча је ва опе ра тив но зби ну тих па

Курс о трансплантацији: проф. др Миљко Ристић, 
проф. др Бојан Биочина, проф. др Марина Дељанин Илић, 
проф. др Јасмина Кнежевић,др Емилија Несторовић, 
др Дениз Кецециоглу, прим. др Татјана Радосављевић
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Прим. др Ра до слав Ра до са вље вић

Проф. др Gun ter Clop pel Проф. др Жив ка Ери

Проф. др Сне жа на 
Ан дре је вић Блант
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ци је на та Ор то пед ске слу жбе Оп ште 
Бол ни це Но ви Па зар), др Бран ко Ра
ди во је вић (Са вре ме на не ин ва зив
на ди јаг но сти ка ди скус хер ни је) и 
доц. др Де јан Не шић (Ре ха би ли та
ци ја па ци је на та та са по вре дом до
њих екс тре ми те та).

У ве чер њим са ти ма 3. ок то бра у 
До му син ди ка та одр жан је Окру гли 
сто „Уло га, ме сто и зна чај срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре у раз ли чи тим 
ви до ви ма струч ног уса вр ша ва ња 

ле ка ра из Ср би је“, о че му у овом 
бро ју Гла сни ка до но си мо ис цр пан 
из ве штај.

Сим по зи јум „При ват на прак са – 
ре ше ње за здрав стве ни си стем Ср
би је“ одр жан је 4. ок то бра у Ве ли
кој са ли До ма син ди ка та у Бе о гра ду. 
Скуп је но сио 11 бо до ва за пре да ва че, 
се дам за по стер и пет бо до ва за слу
ша о це. Пред сед ни ца УО ЛКС др Дра
га на Ми лу ти но вић одр жа ла је пре
да ва ње о при ват ној прак си у Ср би ји 
од 1989. до 2013. го ди не. О Сту ди ји из
во дљи во сти укљу чи ва ња при ват не 
прак се у здрав стве ни си тем Ср би
је го во рио је проф. др Де јан Пе тро
вић. Ме ђу пре да ва чи ма из на ше зе

мље би ли су; др Ја дран Бан дић (ОРС 
Ho spi tal), мр сци. мед. Ја сми на Кне
же вић (При ват но пред у зет ни штво у 
Ср би ји), мр Ви о ле та Ско ро баћ (Уло
га при ват не прак се у раз во ју пла
стич не, ре кон струк тив не и естет ске 
хи рур ги је), др Дра ган Сте фа но вић 
(Sa va Sur gery Ниш), др Бранкo Ми
лен ко вић (Ме ди лек Ча чак).

За ни мљи ва ис ку ства при ват не 
прак се у зе мља ма окру же ња пре не
ли су: ака де мик Жан Ми трев (Фи

лип Вто ри, спе ци јал на бол ни ца за 
кар ди о хи рур ги ју у Ско пљу), проф. др 
Алек сан дар Ла за ре вић (Car dio, кар
ди о ло шка ор ди на ци ја Ба ња Лу ка), и 
го сти из Хр ват ске проф. др Ни ки ца 
Га брић и проф. др Ро берт Саф тић. 

„Пре ин ва зив не ле зи је у хи рур
шкој па то ло ги ји“ – на зив је ме ђу
на род ног кур са ко ји је 4. ок то бра у 
До му омла ди не оку пио ве ли ки број 
по ла зни ка. Скуп је но сио 14 бо до
ва за пре да ва че, а се дам бо до ва за 
слу ша о це. Пре да ва ња су одр жа
ли: проф. др Ти бор Тот из Швед ске, 
проф. др Gun ter Clop pel из Не мач
ке, проф. др Сне жа на Ан дре је вић 
Блант из Швај цар ске, проф. др Gi

u sep pe Zam bo ni из Ита ли је, проф. 
др Сње жа на То мић из Хр ват ске, 
проф. др Жив ка Ери из Ин сти ту та 
за плућ не бо ле сти у Срем ској Ка
ме ни ци, проф. др Или ја Не на дић из 
Не мач ке и прим. др Ра до слав Ра до
са вље вић из Ср би је.

Сим по зи јум „Хи пер ба рич на ме
ди ци на“ одр жан је у са ли На род ног 
по зо ри шта у Ни шу, 4. ок то бра. Пре
да ва чи су до би ли 11 бо до ва, ау то ри 
по сте ра се дам, а уче сни ци пет бо до

ва. Ви ше пре да ва ња одр жао је проф. 
др То ми слав Јо ва но вић. Пре да ва чи 
су би ли: проф. др Ales san dro Ma ro ni, 
проф. др Ђор ђе Ра дак, доц. др Пре
драг Бр кић, проф. др Мар ко Бум ба
ши ре вић, прим. др Ле по са ва Ми ли
ће вић, др Бран ко Мар куш, др Ве сна 
Ко ле тић, доц. др Пре драг Бр кић.

Истог да на одр жа на је про мо ци
ја књи ге „И ле ка ри су љу ди“ Дра
гу ти на Бац ка Гре го ри ћа, ду го го ди
шњег уред ни ка ча со пи са „Ви ва“ и 
еми си је на СОС ка на лу „Пулс жи
во та“, у ко јој пред чи та о це из но си 
сво је ин тер вјуе са нај зна чај ни јим 
ле ка ри ма из Ср би је и све та.

 Ја сми на То ма ше вић

Ака де мик Жан Ми тревПроф. др Алек сан дар Ла за ре вић

Др Де јан Не шић

Проф. др Ро берт Саф тић

Ака де мик Ми ло рад Мит ко вић Др Го ран Сто јиљ ко вић
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Да ме је би ло ко дру ги про шле не
де ље пи тао да на пи шем текст о др 
Спа си, од би ла бих! Не за то што не 
же лим ви ше да пи шем о ње му, већ 
за то што ми је ису ви ше бол но да 
пре ту рам по се би и се ћа њу и пре
тва рам у ре чи оно што сам, пре све
га, као људ ско би ће, а он да као па
ци јент ки ња до жи ве ла са њим. Али, 
ово ра дим са мо из јед ног раз ло га: 
да вам ис при чам ко ли ко је ла ко да 
чо век бу де пра ви ле кар свом па ци
јен ту. И то са да, ка да сви ми сле да 
је срп ско здрав ство нај го ре на пла
не ти и да су ле ка ри не ка ква чу до
ви шта без емо ци ја и ср ца.

Мој док тор је умро 22.ок то бра. Да 
ли ће не ко ус пе ти да за у зме ње го во 
ме сто? Сум њам. И ва ма мо рам да 
ка жем, као што сам то ура ди ла сви
ма до сад, да ме баш бри га шта ће
те да ми сли те што пла чем док пи
шем ово. Јед но став но, Спа са и ја смо 
има ли чу де сан ме ђу људ ски од нос, 
али и онај ле карпа ци јент, ко ји је 
био пун по ве ре ња. 

Знао је ка ко да ми ка же оно што 
ви ди и да ме исто вре ме но уми ри. – 
Не ви дим да ку ца ср це. Ни је ово у 
ре ду. До ђи су тра у осам да ура ди мо 
ки ре та жу – окре ће др Спа са ли це од 
мо ни то ра ул тразву ка ка ме ни. Гле
да ме оним мир ним по гле дом. На
рав но, мо ја ми ми ка по ка зу је да ћу 
сва ког ча са да бри знем у плач. Баш 
смо же ле ли бе бу те 2006. го ди не.– 
За што пла чеш. Не се ки рај се. Бо ље 
је ова ко. При ро да је све са ма ура
ди ла. Не што ни је ва ља ло. Ај де, ај де. 
Би ће све у ре ду – го во ри ми он.

Ују тру до ла зим. Ње го ве се стре 
ме спре ма ју за ин тер вен ци ју. Ха
ос ми је у гла ви. Емо тив ни. Ве руј те 
ми, ни јед ног се кун да ни сам раз ми
шља ла ка ко ће он то да ура ди. Исто 
би би ло и да ми је ре као: „До ђи су
тра, ста ви ћу те на сто, оћу не што да 
екс пе ри мен ти шем“.

Ни шта га не бих пи та ла, не го бих 
до шла. То ли ко сам му ве ро ва ла. 
Ле гла сам на онај сто. Че као ме је. 
Сме шио се. – Са да ћеш да за спиш. 
И ка да се бу деш про бу ди ла, би ће 
све го то во.

Та ко је и би ло. Ка да сам се про бу
ди ла, он је био ту. Ва ди ли су ми бра
у ни лу из ру ке. Крв је кре ну ла. Он ју 
је бри сао.– Има ћеш бе бу. Ви де ћеш.

И имам је. Де чак од пет го ди на 
ко ји, от ка ко је на у чио да при ча, кад 
год на ТВ ви ди Спа су ви че: „Ма ма, 
ено нам га Спа са!“ 

Све ове го ди не при ча ла сам му, 
ка да год га не ки но ви нар пи та не
што, чак и о не ком ло шем до га ђа
ју, да од го во ри. И, не ка увек има у 
гла ви да ми ни смо за вр ши ли ме ди
ци ну и да мо ра да нам при ча јед
но став ним је зи ком. 

А он ме ни, ка да сам гле да ла опе
ра ци је и го во ри ла да ћу да пад нем 
у не свест:– Ај де. Шта то при чаш! Па 
иде мо ову же ну да учи ни мо здра
вом!

И ни ка да се ни сам оне све сти ла. 
Јер сам гле да ла ко ли ко пре да но ра
ди тај свој по сао.

Пред Спа си ну бо лест ни смо се чу
ли, ни ви де ли. Би ла сам у гу жви. 
Са ња ла сам га тог ше стог ма ја. Та
да је имао опе ра ци ју. Мо ја при ја те
љи ца зва ла га је 24.ма ја да јој да из
ја ву за но ви не. Ре као јој је да је на 
бо ло ва њу. Од мах је окре ну ла ме не:– 
Бо ле стан ти је Спа са.

Ја спу штам слу ша ли цу и зо вем 
га. – Та ко ти ми слиш о свом док
то ру. Бо ле стан сам, а те бе не ма ни 
да се ја виш. 

Слу шам те ре чи. Глас ни је ње гов. 
Схва там да не што озбиљ но ни је у 
ре ду. – До ла зим да се ви ди мо – ка
жем му.– Не мо гу још. За де сет да
на ћу мо ћи – од го ва ра ми и при ча 
шта се де си ло.

За вр ша ва мо раз го вор. Ни је ми 

до бро. Че кам да га ви дим. Ша љем 
по ру ке. До шао је и тај дан. Ју рим у 
Фронт. Гле дам га. Осла био 18 ки ло
гра ма. Блед. При ча мо о све му. Пре
стра вље на сам. Же лим да ми ка же 
да је све у ре ду. То ми и го во ри. Бри
нем ја ко. Да ни ма. Чу је мо се. Че кам 
да ми ка же да је за вр шио са те ра
пи јом, али се то не де ша ва.

А он да, две не де ље пред смрт, го
во ри ми да је на бо ло ва њу, јер ло
ше под но си те ра пи ју. Сва ки дан сам 
же ле ла да га пи там ка ко је. Ни сам 
хте ла да га уз не ми ра вам. А он да 
ми ни је од го во рио на мо ју по след
њу по ру ку. Уме сто ње го ве, сти же ми 
по ру ка мог при ја те ља:– Шта ра диш 
сад? Чи там да је твој док тор умро.

И он да је вре ме ста ло. Још не ве
ру јем. Би ла сам на са хра ни и ви де
ла све... Да ни про ла зе. Пре ста ла сам 
да при чам о то ме ка ко идем ули
цом и од јед ном се рас пла чем. Или 
ми гру ну су зе док чи там не што, слу
шам му зи ку... 

За то што ви ше не мо гу да окре
нем ње гов број и чу јем:– Еј. Ка ко 
си?

Што не мо гу ви ше да одем у онај 
Фронт и уђем у ње го ву ле кар ску 
со бу, а он да по диг не обр ве и кроз 
осмех ка же:– От куд ти?    

Иа ко сте сви док то ри, твр дим вам 
да, ка да је мој док тор на овом све ту 
за жму рио, истог тре на се про бу дио 
не где где му је са да мно го бо ље. 

И ов де ћу да се за у ста вим. Ни сам 
вам пи са ла ка ко не мо гу да про ђем 
по ред Фрон та, ни ти ко ли ки је он 
струч њак био и шта је све за по чео. 
То и са ми зна те. Хо ћу са мо да вам 
ка жем да вам же лим да у сво јој ка
ри је ри има те ба рем јед ног па ци јен
та ко ји ће вас во ле ти ко ли ко ја во
лим мог док то ра Спа су. 

Рад ми ла Бри за
но ви нар ка и па ци јент ки ња прим. 

др Спа се Ан ђе ли ћа

In me mo ri am

Прим. др Спа со Ан ђе лић, 
пред сед ник РЛК Бе о гра да 

(1956–2013)

спа са ће за у век 
би ти мој док тор



72 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2013

У не де љу, 29. сеп тем бра, пре ми
нуо је др сци. мед. Ми хај ло До дић, 
наш дра ги Ми ка.

Из гу био је бор бу са те шком бо
ле шћу чо век, ко ји је без гра нич но 
во лео жи вот у пу ном сја ју и љу де. 
Сво јим од ла ском оси ро ма шио је 
срп ску ме ди ци ну за јед ног ван ред
ног и пле ме ни тог чо ве ка и из у зет но 
ино ва тив ног ле ка ра. По се бан је гу
би так за ра ди о ло ги ју Ср би је у ко јој 
је Ми ка оста вио пе чат бри ли јант
ног ди јаг но сти ча ра.

Ро ђен је у тра ди ци о нал ном и па
три ја хал ном Вра њу, у ста рој, гра ђан
ској по ро ди ци До ди ћа из ко је је по
нео сво је див не осо би не до брог и 
ве се лог чо ве ка ко ји је во лео истим 
жа ром, осим ме ди ци не, и до бру ста
ро срп ску ју жњач ку пе сму, ка фа ну 
са ду шом и до бром тр пе зом, сво ју 
по ро ди цу, лов, би ли јар, ну ми зма ти
ку, ста ри не, ар ха ич но оруж је.... јед
но став но био је чо век бо га те ду ше.

Остао је ве ран и свом род ном Вра
њу, као и Бе о гра ду, Ве ли кој Пла ни, 

Ку че ву, и оста лом де лу Ср би је ко ја 
га је тра жи ла као вр сног и вред ног 
ра ди о ло га.

Увек на сме јан и по зи ти ван, не у
мо ран у по слу, одан ле кар па ци јен
ту, на кон за вр шет ка сту ди ја ме ди
ци не по чи ње да ра ди у КБЦ Зе мун 
где ста са ва у успе шног ра ди о ло га. 
Спе ци ја ли стич ки рад на ста вља у 
Кли нич ком цен тру Ср би је, на та
да шњој Ин тер ној Б кли ни ци у то
ку ко га, у пре да ном ра ду са па ци
јен ти ма, ма ги стри ра и док то ри ра, 

Др сци. мед. Ми хај ло До дић
(1957–2013)

Ра ди о лог 
и бри ли јант ни 
ди јаг но сти чар

Др Ди нић 1994. осно ва ла је По ли
кли ни ку Ви зим, прак тич но у по во
ју ле гал не при ват не прак се у Ср
би ји. Та да се де ша ва ло да осмо ро 
за по сле них не дељ но при ми све га 
два па ци јен та. Љу ди су би ли не по
вер љи ви, са сум њом би про ви ри
ва ли на вра та не усу ђу ју ћи се да 
уђу, јер су ми сли ли да чим пре ђу 
праг да ће им се не што на пла ти ти. 
Ипак, пр ви па ци јен ти ни су би ли 
бо га та ши, већ ста ри ји су гра ђа ни 

ко ји су се јед ном дав но би ли сви
кли да има ју по ро дич ног ле ка ра. 
Би лан си бе ле же да је ба рем тре
ћи на свих пре гле да ме сеч но би ла 
бес плат на. 

„Мо ра те да уче ству је те у све му 
што се де ша ва у сре ди ни у ко јој жи
ви те. Без об зи ра на то што ра ди те у 
при ват ној прак си, па ци јен ти тре ба 
да вас осе те као ле ка ра, а не као тр
гов ца. Сем то га, спа дам ме ђу љу де 
ко ји ми сле да не тре ба би ти шкрт 

на ле пим ре чи ма и де ли ма. Ве ру
ју ћа сам осо ба и ми слим да кад би 
се сва ко тру дио да бу де до бар чо
век, сви ма би нам би ло мно го лак
ше у жи во ту“. 

Мај ка је че тво ро де це, од ко јих 
су дво је ле ка ри и сви за јед но ра
де у овој по ро дич ној фир ми. Под 
кро вом Ди ни ће вих је у јед ном мо
мен ту, кад су при ми ли тро је де це 
из из бе гли штва, жи ве ло њих де
ве то ро.

Др Зо ри ца Ди нић
(1950–2013)

Осни вач пр вог 
при ват ног до ма 

здра вља

In me mo ri am
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У уто рак, 12. но вем бра, пре ми нуо 
је др Злат ко Спа сић, наш дра ги ко
ле га и при ја тељ.

Из гу био је бит ку са крат ком, али 
те шком бо ле шћу, не обра ћа ју ћи па
жњу на то да га је она упо зо ра ва
ла да ће до ћи, прет по ста вља ју ћи 
јој сво ју ве ли ку страст, љу бав пре
ма при ро ди, пре ма из вор ном жи
во ту, пре ма ло ву ко ји је во лео на 
рет ко пот пун и по све ћен на чин. 
Ле кар ска про фе си ја у Ср би ји из гу
би ла је свог, ка ко је сам се бе на зи
вао, me di cus sim plexа, не се бич ног 
бор ца за част, углед и до сто јан ство 
свих ле ка ра.

Ње го ви нај ми ли ји, Да ра и Јо ван, 
оста ли су без ве ли ког ослон ца у жи
во ту, али за у век опле ме ње ни вр ли
на ма сво га оца.

Др Злат ко Спа сић, ро ђен је 13. сеп
тем бра 1954. у Ни шу.

На Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Ни шу ди пло ми рао је 1978, а спе ци
ја ли стич ки ис пит из ги не ко ло ги је 
и аку шер ства по ло жио 1990. го ди не. 
Про фе си о нал ну ка ри је ру за по чео је 
у Здрав стве ном цен тру Кру ше вац, 
као ле кар на хе мо ди ја ли зи, а по
том ра дио као ле кар оп ште прак се 
у До му здра вља Ра жањ, да би, на
кон по ло же ног спе ци ја ли стич ког 
ис пи та, ра дио у овој уста но ви као 
ги не ко лог. Од 2000. до 2002. го ди
не ра ди као ги не ко лог на Ги не ко
ло шкоаку шер ском оде ље њу Здрав
стве ног цен тра Па ра ћин, а по том 
пре ла зи у Ниш, где је, до сво је смр
ти, ра дио као ги не ко лог у Слу жби 
за здрав стве ну за шти ту же на До ма 
здра вља Ниш.

Је дан је од осни ва ча Са ве то ва ли
шта за мла де у До му здра вља Ниш, 
а Ле кар ску ко мо ру Ср би је пред ста

вљао је у Здрав стве ном са ве ту Ср
би је од ње го вог осни ва ња.

Као стра ствен ло вац и пу бли ци
ста, на пи сао је де ло ве ли ке вред но
сти, ме ђу по зна ва о ци ма из у зет но 
це ње ну књи гу „Ве шти на ло ва“. 

Па ци јен ти су га, као ле ка ра, ги не
ко ло га, из у зет но ува жа ва ли и во ле
ли. Био је по зна ва лац људ ских ка
рак те ра, дру штве них окол но сти, са 
по себ ном спо соб но шћу да из гра ди 
нај бо љи ин ди ви ду ал ни при ступ 
сва ком чо ве ку, са мим тим и сва
ком па ци јен ту. За хва љу ју ћи ве ли
ком ис ку ству и бо га тој прак си ка ко 
у при мар ном та ко и у бол нич ком 
здрав ству, ули вао је сво јим па ци
јент ки ња ма без ре зер вно по ве ре
ње, ис пу ња ва ју ћи их спо кој ством 
и за до вољ ством.

До бро бит ле кар ске стру ке ста
вљао је из над свих про фа них по ја
ва тур бу лент ног дру штва у ко ме је 
жи вео и ра дио, не ма ју ћи дру гих же
ља до да до жи ви да ње го ве ко ле ге 
и њи хо ва за јед нич ка про фе си ја бу
ду вра ће не на ме сто ко је им при па
да, а ко је су из гу би ле због ба на ли зо
ва ња ко је су спро во ди ле раз ли чи те 
ба ха те „дру штве не ели те“ кроз де
це ни је ко је су за на ма.

Не до ста ја ће нам. На ма, ко ји смо 
га по зна ва ли, не до ста ја ће ње го ва 
ло гич на, здра во ра зум ска ре ше ња 
за че сто не ло гич не си ту а ци је, ње го
ва ша љи вост прот ка на му дро шћу и 
при ја тељ на ко га смо увек мо гли да 
се осло ни мо. Они ко ја га ни су зна
ли не ће зна ти шта су из гу би ли, али 
ће осе ти ти гу би так ка да им ми бу
де мо при ча ли о ње му.

Не ка му је веч на сла ва.

Др Алек сан дар Ра до са вље вић

Спец. др мед. Златко Спасић
(1954–2013)

Борац 
за част и 
углед свих 

лекара

оста вља ју ћи па ра лел но за со бом 
пи са не струч не ра до ве и ау ти ри
зо ва не књи ге из обла сти ен до кри
не ра ди о ло шке ди јаг но сти ке.

Сво је бо га то кли нич ко ра ди о ло
шко ис ку ство пре та че у рад сво
је при ват не спе ци ја ли стич ке ор
ди на ци је „До дић“ у ко јој на ста вља 
рад истим жа ром и истим ти пич
ним „Ми ки ним сти лом“, увек по зи
тив ним пре ма па ци јен ту и не увек 
на пла ти вим. Во ле ли су љу ди да их 
пре гле да дра ги др Ми ка, па чи сто 
са мо и да про ве ре здра вље.

Био је не жан и бри жан ка ко као 
ро ди тељ свом си ну Ми ло шу и кћер
ки Јо ва ни, та ко и као су пруг сво јој 
дра гој Би ља ни ко ја га је ода но пра
ти ла у то ку ра да у при ват ној ор ди
на ци ји „До дић“ до по след њег да на 
и у те шкој бо ле сти.

Би ла је при ви ле ги ја има ти га 
за ко ле гу, при ја те ља, дру га ле ка ра 
па ци јен ту. Сви ми ко ји смо га по
зна ва ли, са да осе ћа мо бес крај ну 
пра зни ну на кон ње го вог од ла ска. 
Не до ста је нам.

Не ка му је веч на сла ва.

Др Ма ри на Ман да рић

Да нас Ви зим има четрдесеторо 
стал но за по сле них и по не кад не мо
гу да при ме све ко ји би же ле ли да 
се ту ле че.

У пе ри о ду 2005–2006. др Ди нић 
би ла је ан га жо ва на у Ми ни стар
ству здра вља Ре пу бли ке Ср би је као 
са вет ник Ми ни стра за раз вој при
ват не прак се. Го ди не 2006. отво ри
ла је пр ви при ват ни Дом здра вља 
– Ви зим у Бе о гра ду и Ср би ји. У пе
ри о ду до 2012. осно ва ла ви ше при
ват них до мо ва здра вља и екс тер них 
ам бу лан ти.

Од 2009. до смр ти, би ла је Пред
сед ник по себ ног од бо ра за При мар
ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си у Ре ги о нал ној ле кар ској ко
мо ри Бе о град.

До бит ник је ви ше при зна ња за 
про фе си о нал ни рад и афир ма ци ју 
при ват не ле кар ске прак се. У са рад
њи са пра во слав ном цр квом ба ви
ла се ху ма ни тар ним ра дом.

Да на 9. сеп тем бра пре ста ло је да 
ку ца ср це ове хра бре и пле ме ни те 
же не.

Сла ва јој!

Др Бран ка Ла зић

In me mo ri am
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Г
а ври ло Пе ка ро вић, ро ђен је 
15. мар та 1812. го ди не у та да
шњем Оро сла мо шу (да нас 
Ба нат ско Аран ђе ло во), од 

оца Ди ми три ја и мај ке Ро зе. Пре
ма из во ри ма из тог вре ме на, за пи
са но је да га је у пра во слав ном хра
му у Оро сла мо шу, кр стио та да шњи 
па рох Пе тар Ми ла ди но вић.

Основ ну шко лу за вр шио је у Оро
сла мо шу, док је гим на зи ју по ха ђао 
и из у зет но успе шно за вр шио у Се
ге ди ну. Ме ди ци ну је сту ди рао у 
Пе шти, мар љи во по се ћи вао пре
да ва ња, мно го чи тао, учио и био 
од ли чан сту дент. Пе ка ро вић је та
ко 9. ма ја 1836. го ди не, на Ме ди
цин ском фа кул те ту у Пе шти, про
мо ви сан за ле ка ра, са пра вом да 

„прак ти ку је ме ди ци ну на про сто ру 
чи та ве Ма ђар ске“, њој при до да тим 
про вин ци ја ма (да кле и у Вој во ди
ни), као и на те ри то ри ји ау стриј
ске мо нар хи је.

Сво ју књи гу о здра вљу и не го ва
њу де це у пр вим го ди на ма жи во та, 
„Ча до љуб“, ко ја се сма тра и пр вим 
пе ди ја триј ским уџ бе ни ком код нас, 
мла ди Га ври ло Пе ка ро вић је на пи
сао још као сту дент ме ди ци не, да
ле ке 1836. го ди не. Књи га је има ла 
104 стра не и штам па на је у Бу ди му, 
у Кра љев ском пе штан ском све у чи
ли шту. У вре ме ка да је ова књи га 
на пи са на, пе ди ја три ја још ни је ни 
би ла из дво је на као по себ на област 
ме ди ци не, већ се то де си ло тек у 
дру гој по ло ви ни 19. ве ка.

Зна чај те књи ге, ка ко са струч ног, 
а по себ но са исто риј ског аспек та, 
још је ве ћи, ако се има у ви ду да је 
пр ви срп ски шко ло ва ни спе ци ја ли
ста пе ди ја тар, др Пла тон Па па ко сто
пу лос, ро ђен 1864. го ди не, спе ци ја
ли зи рао на Деч јој кли ни ци у Бе чу, а 
да је пр ва ка те дра пе ди ја три је осно
ва на нај пре у Бер ли ну 1872 , а по
том и у Па ри зу 1879 го ди не.

На кон за вр ше них сту ди ја ме ди
ци не, ле кар Га ври ло Пе ка ро вић до
ла зи у Вр шац, где се и оже нио Са
ром Нан чић, ле пом и обра зо ва ном 
кћер ком углед ног вр шач ког тр гов
ца. Др Пе ка ро вић ра дио је у та ко
зва ном Срп ском шпи та љу, у пор ти 
са бор не цр кве у Вр шцу. Та ко ђе, у 
Вр шцу, док тор Пе ка ро вић упо знао 

ДР ГА ВРИ ЛО ПЕ КА РО ВИЋ (1812–1851)

Пи сац пр вог 
пе ди ја триј ског 

уџ бе ни ка код нас

ИЗ ИСТО РИ ЈЕ МЕ ДИ цИ НЕ:
КО ЈЕ БИО ДР ЈО ВАН АПО СТО ЛО ВИЋ?

Пр ви срп ски 
шко ло ва ни ле кар

Ј
о ван Апо сто ло вић ро ђен је у 
угар ској пре сто ни ци Бу ди му, у 
про ле ће 1737. го ди не, као тре ће 
де те у имућ ној и углед ној по ро

ди ци по ре клом из Со лу на, од оца 
Ву ка на и мај ке Љу би це. Ра стао је и 
вас пи та ван у ду ху пра во сла вља и 
тра ди ци о нал них оби ча ја и ве о ма 
ра но ис по љио ве ли ки дар за усва
ја ње зна ња. По себ но је во лео еп ску 
по е зи ју, ма те ма ти ку и исто ри ју.

Ње гов учи тељ Да мјан Иг ња то вић, 
као до бар пе да гог, за па зио је овај 
дар и нео бич но раз ви је ну ра до зна
лост код свог уче ни ка, због че га је 
лич но ути цао на ро ди те ље, да де ча
ку омо гу ће да ље шко ло ва ње.

Та ко је за хва љу ју ћи пр вен стве но 
свом учи те љу, мла ди Јо ван упи сан 
у та да шњу „ла тин ску шко лу“, ни жу 
гим на зи ју, у ко јој су се, што је би ла 
рет кост за то вре ме, обра зо ва ли и 
пра во слав ци и ка то ли ци, а на кон 
ње упи су је 1750. го ди не тзв. Ли цеј 
у По жу ну, да на шњој Бра ти сла ви. 
Шко ло ва ње на Ли це ју тра ја ло је од 
1750. до 1754. го ди не.

Јо ва но во сјај но оп ште обра зо ва ње 
и вас пи та ње, као и же ља за да љим 
уче њем, ни су пр о ма кли та да шњем 
ди рек то ру Ли це ја, чу ве ном пр о фе
со ру фи ло зо фи је Ми ха и лу Пе шо ку, 
на чи је ин си сти ра ње, Јо ван уско ро 
упи су је сту ди је ме ди ци не у Не мач

кој, у Је ни. Као млад сту дент, Јо ван 
је имао при ви ле ги ју да му пре да ва
чи бу ду та да шња ве ли ка име на ме
ди ци не Кри сти јан Волф, Фри дрих 
Хоф ман и Ер нест Стал. Сту ди је ме
ди ци не Јо ван Апо сто ло вић за вр
шио је са нај ви шим оце на ма и пре 
ро ка, што је био раз лог да му, као из
у зет ном сту ден ту, про фе со ри до зво
ле да са мо две го ди не на кон ди пло
ми ра ња бра ни док тор ску те зу.

Јо ва но ва док тор ска ди сер та ци ја 
под на зи вом „Ка ко осе ћа ња де лу ју 
на људ ско те ло“, сма тра се у исто ри
ји ме ди ци не,“ пр вим на уч ним раз
ма тра њем ути ца ја стре са на фи зич
ко здра вље чо ве ка“.
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Пи ше: 
Прим. др Пре драг То јић

М
но го је при ме
ра у по сту ста
нич кој Ср би ји 
до ла ска зна

чај них љу ди из Евро пе у 
Ср би ју, њи хо во при хва та
ње др жа вљан ства Ср би је 
и ула зак у сав срп ски на
ци о нал ни кор пус, са сво јим ве ли
ким зна њем и укуп ном еру ди ци
јом. Они су би ли по треб ни Ср би ји, 
а Ср би ја је би ла по треб на њи ма. Да 
бу де ја сни је, Ср би ја им је би ла по
треб на због не па тво ре них етич ких 
и ет нич ких вред но сти ко је су оби
та ва ле у њој.

Је дан од убе дљи вих при ме ра, ко ји 
по твр ђу је на пред ре че но, при мер је 
др Авра ма Ви на ве ра, ро ђе ног 1863. 
го ди не у Вар ша ви, Пољ ска, у по зна
тој је вреј ској по ро ди ци ко ја је све ту 
да ла ви ше на уч ни ка, ле ка ра, књи
жев ни ка, умет ни ка. Шко ло вао се у 
род ном гра ду, али је за вре ме ме
ди цин ских сту ди ја био упле тен у 
јед ну ре во лу ци о нар ну за ве ру, па је 
пре бе гао у Кра ков, ко ји је та да при
па дао Ау стри ји. На кон за вр ше них 
сту ди ја ме ди ци не, по стао је аси
стент код про фе со ра Јо ха на Ми ку
ли чаРа дец ког. Убр зо је оти шао у 
Беч код чу ве ног про фе со ра др Те
о до ра фон Бил ро та. На са мом по
чет ку 1889. Го ди не, кре нуо је на рад 
у Ин ди ју, за у ста вио се у Бе о гра ду и 
у Ср би ји остао до смр ти. Слич но је 
ко ју го ди ну ра ни је ура дио мла ди 
ау стриј ски офи цир Па вле Штурм, 
за стао у Бе о гра ду, остао за у век као 
чу ве ни срп ски ге не рал Па вле Ју ри
шић Штурм.

Док тор Ви на вер је 2. мар та 1889. 
го ди не, по до ла ску у Ср би ју, по ста
вљен за се кун дар ног ле ка ра Оп
ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду. 
По сле осам ме се ци пре ме штен је у 
Окру жну бол ни цу у Шап цу на ме
сто уго вор ног ор ди на ри ју са, по што 
је био стра ни др жа вља нин. Због то
га је при ман на рад по уго во ру, па 

се од лу чио да по кре не 
сво ју при ват ну прак
су. На и ме, док тор Ви
на вер је кон ку ри сао 
за оп штин ског ле ка ра 
у Шап цу, од би јен је и 
упор но је ви ше го ди на 
по ста вљао сво ју кан
ди да ту ру за исто ме
сто. По што ни је имао 
срп ско др жа вљан ство, 
ни је мо гао до би ти же

ље но на ме ште ње, ма да је, као и да
нас би ло из у зе та ка. У Ша бац је до
шао са су пру гом Ру жом ко ја је 1. 
мар та 1891. го ди не ро ди ла си на Ста
ни сла ва, а 1898. кћер ку Мје ће сла
ву. Од дру ге по ло ви не 1896, док тор 
Аврам по ста је пр ви при ват ни ле
кар у Шап цу и као та кав оста ће у 
овом гра ду ду же од свих ње го вих 
ко ле га, све до 1912. го ди не, ка да је 
пре шао у вој ну слу жбу и оти шао у 
рат. Пре то га је при мио срп ско др
жа вљан ство и до био чин са ни тет
ског ма јо ра, иа ко ни је слу жио вој
ску по што је био вој ни бе гу нац из 
Ау стри је. 

Пред војним судом

У ра ту др Ви на вер је био управ
ник Вој них бол ни ца у Кур шу мли ји 
и Вра њу. У дру гом Бал кан ском ра ту 
био је управ ник Вој не бол ни це у Ва
ље ву, у ко јој се за те као и ка да је Ау
стри ја кре ну ла у Пр ви свет ски рат. 
У вре ме Ко лу бар ске бит ке др Ви на
вер је са 500 ра ње ни ка у Ва ље ву са
че као не при ја те ље ко ји су их за ро
би ли. Вој ни суд 15. Ау стро у гар ског 
кор пу са са слу ша вао је др Ви на ве
ра 17. но вем бра 1914. год. у Ва ље ву. 
Иа ко је био прет ход но ре зи дент ау
стро у гар ске ца ре ви не, од лич но го
во рио не мач ки, ни је же лео са не
при ја те љем да раз го ва ра не мач ки, 
тра жио је ту ма ча, а по ње го вом зах
те ву и за пи сник је пи сан на срп
ском и не мач ком је зи ку. Суд га је, 
као вој ног бе гун ца и не по слу шног 
не при ја тељ ског офи ци ра осу дио на 
смрт. Пре су да ни је мо гла би ти из
вр ше на јер је Ко лу бар ска бит ка би

ДА СЕ НЕ ЗА БО РА ВИ:
ДР АВРАМ ВИ НА ВЕР

Вре ме 
чо ве ко ва ња

се са на шим, већ та да це ње ним и 
слав ним, пи сцем и ко ме ди о гра фом 
Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем. По
знан ство ле ка ра и пи сца ве о ма бр зо 
је пре ра сло у искре но при ја тељ ство. 
Та ко је Јо ван Сте ри ја По по вић по
све тио свом при ја те љу др Га ври лу 
Пе ка ро ви ћу ко ме ди ју „Твр ди ца“. 

Др Га ври ло Пе ка ро вић пре ми нуо 
је 8. мар та 1851. го ди не у 39. го ди
ни жи во та.

Дру штво ле ка ра Вој во ди не по но
во је штам па ло ову из у зет но рет ку и 
дра го це ну књи гу у ти ра жу од 3.000 
при ме ра ка. Про да јом тог ти ра жа 
са ку пљен је но вац за по ди за ње би
сте др Га ври лу Пе ка ро ви ћу.

Та ко ђе, Дру штво ле ка ра Вој во ди
не пред ло жи ло је 1979. го ди не да се 
упра во то ком Ме ђу на род не го ди не 
де те та (1980.) по ста ве спо мен би сте 
док то ру Пе ка ро ви ћу ис пред Деч је 
кли ни ке у Но вом Са ду, ис пред Ме
ди цин ског цен тра у Вр шцу, као и 
ис пред ам бу лан те у род ном Ба нат
ском Аран ђе ло ву.

И са ма би ста са име ном др Га ври
ла Пе ка ро ви ћа сво је вр стан је ку ри о
зи тет. Ка ко ни на кон ду жег тра га ња 
ни је про на ђен пор трет др Га ври ла 
Пе ка ро ви ћа, од лу че но је да се за ва
ја ње по пр сја би сте по зај ми лик ко
ме ди о гра фа Јо ва на Сте ри је По по
ви ћа!

При ре дио: Др Ду шан Ђо кић

Др Јо ван Апо сто ло вић је сво ју 
обим ну док тор ску ди сер та ци ју, има
ла је 70 стра на и 65 по гла вља, на пи
сао и од бра нио на ла тин ском је зи
ку, кра јем 1757. го ди не. Ди сер та ци ју 
је по све тио беч ком про фе со ру Гер
хар ду Ван Сви те ру, по ре клом Хо лан
ђа ни ну. Да нас је док тор ска ди сер
та ци ја др Јо ва на Апо сто ло ви ћа део 
збир ке му зе ја ме ди ци не у Ха леу.

Сво ју пр ву при ват ну прак су, мла
ди др Јо ван Апо сто ло вић је имао у 
свом род ном Бу ди му, где је уз ма ли 
број па ци је на та и не си гур не при хо
де, тек за пре жи вља ва ње, жи вео и 
ра дио око две го ди не, до од ла ска у 
Но ви Сад. Убр зо по из би ја њу епи де
ми је ку ге у Сре му, Бач кој и Ба на ту, др 
Апо сто ло вић је из зва ња оп штин ског 
ле ка ра, име но ван за глав ног град
ског фи зи ку са. Сво је ве ли ко зна ње 
и из у зет ну енер ги ју, др Апо сто ло вић 
уло жио је у су зби ја ње ове епи де ми
је. Ме ђу тим, по ли тич ке при ли ке и 
вер ска пре ви ра ња, учи ни ле су да око 
1765, и по ред не спор них ква ли те та, 
бу де сме њен. На ру ше ног здра вља, др 
Јо ван Апо сто ло вић је остао да жи ви 
у Но вом Са ду где је и пре ми нуо, ве
ро ват но од ту бер ку ло зе, 1770. го ди не, 
у 33. го ди ни жи во та.

 Др Ду шан Ђо кић
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ла у то ку. На жа лост, не при ја тељ је 
имао вре ме на да оста ви хи ља ду бо
ле сни ка и ра ње них сво јих вој ни ка, 
са два Че ха ле ка ра. По свој при ли
ци да су ови вој ни ци би ли ле гло за
ра зе и од њих је кре нуо стра шни пе
га ви ти фус у Ва ље ву. Др Ви на вер је 
као управ ник Вој не бол ни це про
шао сву гол го ту по вла че ња срп ске 
вој ске и са сво јом вој ном бол ни цом 
сти гао до Ђев ђе ли је, где је обо лео 
од ма ла ри је и умро 24. ав гу ста 1915. 
го ди не. По соп стве ној же љи, са хра
њен је у за јед нич кој гроб ни ци, по
сут кре чом и за тр пан зе мљом, као 
и оста ли вој ни ци!

Ви на ве ри, др Аврам и го спо ђа Ру
жа (1871, Кра ков – 1942, Бе о град) бр зо 
су се сро ди ли са Ша бач ком сре ди
ном. Го спо ђа Ру жа, од лич на пи ја
нист ки ња, би ла је про фе сор кла ви
ра и ак тив на чла ни ца Ко ла срп ских 
се ста ра. Та да је и у Шап цу би ло до
ста кла ви ра па ка да гра не про ле
ће из отво ре них про зо ра од је ки ва
ли су зву ци Бе то ве на, Гри га, Бран са, 
Шо пе на, Шу бер та и дру гих свест ких 
ком по зи то ра. Го спо ђа Ру жа је че сто 
на сту па ла са Ро бер том То лин ге ром, 
че ли стом, про фе со ром му зи ке и хо
ро во ђом Ша бач ком пе вач ког дру
штва. Аврам и Ру жа су да ва ли по се
бан шти мунг на мно гим за ба ва ма 
та да ор га ни зо ва ним у Шап цу. Ини
ци ја ти вом др Ви на ве ра у Шап цу је 
осно ван Шах клуб 1905. год, чи ји је 
он био пр ви пред сед ник.

Испред времена

Др Аврам Ви на вер је био ве о ма 
на чи тан и па ме тан чо век, го во рио 
је не ко ли ко је зи ка: хе бреј ски, не
мач ки, фран цу ски, пољ ски, ру ски и 
срп ски. Увек је те жио да пра ти но
ви не у ме ди ци ни, био прет плат ник 
стра них ме ди цин ских ча со пи са, а 
и сам је пи сао члан ке по на шим и 
струч ним ча со пи си ма. Јед ном при
ли ком, још као бол нич ки ле кар, же
лео је да по мог не јед ном те шком 
ту бер ку ло зном бо ле сни ку у Бол
ни ци. Ни је му би ло те шко да по
чет ком 1891. го ди не из Бер ли на до
ба ви нов пре па рат „Ко хо ву лим фу“, 
лек ко је је био пре те ча тур бе ку ли
ну, од но сно БСЖ вак ци ни. По чет
ком 1896. год. про фе сор Вил хем 
Рент ген из Мин хе на об ја вио је свој 
про на ла зак „но вих Хзра ка“, ко ји су 
по ње му на зва ни „Ренд ге но ви зра
ци“. Већ исте го ди не по че ла је се
риј ска про из вод ња „Ренд ген апа
ра та“, као ре во лу ци о нар но от кри ће 
у ме ди ци ни. Др Ви на вер је у дру
гој по ло ви ни 1900. го ди не из Бер ли
на до ба вио Рент ген апа рат за сво ју 
при ват ну ор ди на ци ју. То је био ПР
ВИ ле кар у Ср би ји ко ји је на ба вио 
Рент ген апа рат. Исти не ра ди пр ви 

Рент ген апа рат у Ср би ји је на ба ви
ла Вој на бол ни ца у Бе о гра ду 1897. 
го ди не.

Др Ви на вер, као пи о нир ра ди о
ло ги је у Ср би ји, у Шап цу си гур но, 
имао је са сво јим Рент ген апа ра
том да ле ко се жни је пла но ве. На и
ме, пр ви у Ср би ји по чео је да се ба
ви зрач ном те ра пи јом ту мо ра ко же 
и ди јаг но сти ком ту бер ку ло зе плу
ћа, као и ди јаг но сти ком по вре де ко
сти ју. На пр вом Кон гре су срп ских 
ле ка ра и при род ња ка, одр жа ног од 
5. до 7. ма ја 1904. у Бе о гра ду, под
нео је ре фе рат „Пет го ди на ле че ња 
рент ге но вим зра ци ма“. При ка зао је 
ле че ње на 62 бо ле сни ка. Осим тог, 
др Ви на вер је под нео на овом Кон
гре су још је дан ре фе рат „Ди јаг но
стич ка ва жност рент ге но вих зра ка 
код бо ле сти плу ћа, на ро чи то код 

по чет не ту бер ку ло зе“. Овај ве ли ки 
и на да све упо ран ле кар дао је до
при нос срп ској и свет ској ме ди ци
ни то га вре ме на.

Ва ља ка за ти ко ју реч и о по ро ди
ци др Ви на ве ра, пре све га о си ну 
Ста ни сла ву  Ста ши. Ста ни слав Ви
на вер за вр шио је гим на зи ју у Шап
цу, а у Па ри зу је сту ди рао ма те ма
ти ку и му зи ку – на о ко две ве ли ке 
су прот но сти. Успе шно је го во рио 
ви ше стра них је зи ка. По из би ја њу 
Пр вог свет ског ра та, вра тио се из 
Па ри за и до бро вољ но се ја вио у вој
ску. Упу ћен је у под о фи цир ску вој
ну шко лу у Ско пљу, у чу ве ну је ди
ни цу „1300 ка пла ра“. Ста ни сла вље во 
ро до љу бље је би ло и ви ђе но и чу ве
но. Успе шно је про шао све зам ке и 
иза зо ве Пр вог свте ског ра та, по ло
жив ши све ис пи те из па три о ти зма 
и ро до љу бља, као ви со ко мо рал ни 
при мер истих. По сле ра та жи вео је 
у Бе о гра ду уче ству ју ћи у свим кул

тур ним зби ва њи ма. Од мла до сти га 
је ву кла по е зи ја па је из ра стао у го
ро ста са срп ског пе снич ког мо дер
ни зма. По знат је као есе ји ста, драм
ски пи сац, при по ве дач, па ро ди ста, 
пам фле ти ста, књи жев ни и му зич ки 
кри ти чар. За со бом је оста вио ви ше 
од 30 књи га. Дру ги свет ски рат из др
жао је у офи цир ском за ро бље нич
ком ло го ру у Осна бри ку, у Не мач кој 
што му је спа сло гла ву. У ко му ни
стич кој Ју го сла ви ји про во дио је да
не и го ди не у уза луд ном до ка зи ва
њу људ ских пра ва. Умро је у Ни шкој 
ба њи 1. ав гу ста 1955. го ди не.

Ђачка трпеза

Мје ће сла ва, Мје ћа Ви на вер ро ђе
на је 1898. у Шап цу и би ла ме зим
че по ро ди це. Умр ла је 1910. го ди не и 

са хра ње на на Ша бач ком До њо шор
ском гро бљу. На ве ли ком ква дру од 
по ли ра ног швед ског гра ни та укле
са не су ре чи:

„На ша злат на Мје ћа,
Од не се сре ћу, 
Оста ви бол“.

Кра так епи таф са ста вио је брат 
Ста ни слав, ко ји је сле де ће 1911. год. 
из дао пр ву збир ку пе са ма под на зи
вом „Мје ћа“. Го спо ђа Ру жа је од Мје
ћи них но ва ца оста вље них за уда ју 
осно ва ла Ђач ку тр пе зу у ко јој је сва
ког да на ру ча ва ло 30 уче ни ца Ви
ше жен ске шко ле, у ко ју је тек сту
пи ла Мје ћа. 

Ови злат ни при ме ри ка ко се у Ср
би ји и у Шап цу „чо ве ко ва ло“, ка ко 
су Ср би при хва та ли стран це, а при
до шли Ср бе. Си гур но су и јед ни и 
дру ги има ли раз ло га да на ова кав 
на чин „чо ве ку ју“. //

Др Аврам Ви на вер Станислав Винавер
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карсуоснивачСпецијалнеболницезапластичнуиреконструктивну
хирургију„Комненус“уБеограду,салиценцомброј101223

наосновучл.234.-237.и239.СтатутаЛекарскекомореСрбије

ОГЛАШАВАЈУСЕ
ОДГОВОРНИМ

јерсуусвојствуоснивачаиодговорноглицаСпецијалнеболнице
запластичнуиреконструктивнухирургију„Комненус“уБеограду
дана02.01.2012.год.организовалиобављањездравственеделат-
ности,односнодозволилидаспец.дрмед.АлександарСимић,као
главниоператор,испец.дрмед.ТијанаСимић,каоанестезиолог,
започнухируршкуинтервенцијунадпацијенткињомАномЈанковић
упословномпросторунаадресиОсманаЂикићабр.3,уБеограду,
иакосузналидазатајпросторниједобијенорешењеМинистарства
здрављаоиспуњеностипрописанихусловаисагласностзапочетак
раданатојадреси,

чимесуучинилилакшуповредупрофесионалнедужностииугле-
дачланаКомореизодредабачл.195.ст.1.т.1.СтатутаЛекарске
комореСрбијеувезиодредабачл.49.ичл.51.Законаоздравстве-
нојзаштити,инаосновучл.240.става1.тачка1,2.и7.Статута
ЛекарскекомореСрбијеизричеимсе

ДИСЦИПЛИНСКАМЕРА
ЈАВНЕОПОМЕНЕ

Образложење

Лекарима,члановимаКоморедрЛазаруПајевићуидрИгору
Георгијеву,апослужбенојдужностиподнетомпредлогуЕтичког
одбораЛКС,стављасенатеретдајеучинилаповредупрофесио-
налнедужностииугледачланаКомореизодредабачл.195.ст.1.
т.1.СтатутаЛекарскекомореСрбијеувезичл49.и51.Законао
здравственојзаштити.

ПредставникЕтичкогодбораЛКС,којијепослужбенојдужности
поднеопредлогзапокретањепоступка,утокуглавногпретреса
износидајепредлогподнетпопретходномобавештењуОдсека
заздравственуинспекцијуМинистарстваздрављаСрбиједајеу
просторијама„Комненус“-адана02.01.2012.год.започетахирур-
шкаинтервенцијанадпацијенткињомАномЈанковић,којајезбог
компликацијаутокуинтервенцијепрекинута.Износидаље,даје
накнадномпроверомквалитетастручноградаодстранекомисије
надзорникајеутврђенодајепоменутаинтервенцијаурађенаква-
литетноипостандардимаструке,алидазапросторијеБолницеу
Ул.ОсманаЂикићабр.3,гдејеинтервенцијаизведена,нијеиздата
сагласност–дозволазапочетакрадаодстраненадлежногМини-
старства.ЕтичкиодборЛКС,каопокретачпоступка,немазамерке
настручнирад„Комненуса“,већјепоступакпокренутпротивсуо-
снивачаБолнице,дрПајевићаидрГеоргијевазбогнепоштовања
правнепроцедуреимањкаведокументацијеправноглица.Етички
одборсматрадалекарикојирадеприватноиликодприватника,
требапрводаиспоштујуправнурегулативу,папоследапочињу
састручнимрадом.

ДрЛазарПајевићидрИгорГеоргијевутокуглавногпретре-
саизносезаједничкуодбрану.НаводедаСпецијалнаболницаза
пластичнуиреконструктивнухирургију„Комненус“постојијошод
18.05.2006.год.Обављањеделатностисеодвијалоупросторијама
седиштауБеоградууУл.КраљицеНаталијебр.19.сведосептем-
бра2011.год.,кадајезбогизненадноготказауговораодстране
закуподавца,донетајеодлуказапресељење.НовипросторуУл.
ОсманаЂикићабр.3.јеоспособљенипотпуноопремљендоде-
цембра2011.год.Дана05.01.2012.год.јеМинистарствуздравља
–Здравственојинспекцијиподнетзахтевзаутврђивањеуслова
започетакрадазбогпроменеседишта.Штосетичеинтервенције
изведенедана02.01.2012.год.одстранедрАлександраСимића
надпацијенткињомАнаЈанковић,тврдедаједрСимићзнаодаје
здравственаустановатекпресељена.Онисудозволилиобављање
интервенцијенаизричитоинсистирањеимолбуколегедрСимића
иназахтевимолбуоцапацијенткињедасебашзавремепразни-
катоуради.Наглашавајудајеутовремездравственаустанова
билаупотпуностиопремљенапонајмодернијимстандардимаида
јеинтервенцијаизведенаодстранетимадрСимића,аонисуим
самоуступилипросторије.

ПроверавајућиоснованостзахтевазапокретањепоступкаСуд
јеудоказномпоступкуизвршиоувидудокументацијудостављену
одстранестранакаупоступку,пајеценећиизведенедоказе,како
свакипосебно,такоисвеуњиховојмеђусобнојповезаности,судско
Већеодлучилокаоуизрециовеодлуке.

УвидомурасположивудокументацијуСудјеутврдиодаједана
02.01.2012.год.упросторијама„Комненус“-аУул.ОсманаЂикића
бр.3,започетахируршкаинтервенцијанадпацијенткињомАном
Јанковић,којајезбогкомпликацијаутокуинтервенцијепрекинута,
дајезахтев„Комненуса“Здравственојинспекцијизаутврђивање
условазапочетакраданановојадресиуУл.ОсманаЂикићабр.
3.поднет05.01.2012.год.иданемадоказадаје„Комненус“после
02.01.2012.год.обављаоздравственуделатноступоменутомпро-
стору.Овечињениценеспоренистранкеупоступку.

НаосновугореизнетогСудсматрадајеутврђенодасудрЛазар
ПајевићидрИгорГеоргијевдана02.01.2012.год.извршилиповреду
професионалнедужностииугледачланаКоморенауизрециописан
начин,јерсутогданадозволилиобављањездравственеделатности
упростору,којинијеодобренодстраненадлежнеинспекције.

Судсматрадаизреченамераадекватнаучињеномделу.Као
олакшавајућаоколностузетајеуобзирчињеницадасеучињено
делонеодносинастручнирадлекара,већсамонанепоштовање
прописанепроцедурекоришћењановепросторијеБолнице.Оте-
жавајућеоколностинисунађене.

Одлукесудовачасти
Коморе
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Одлукаотрошковимапоступканиједонета,јерстранкенисутра-
жиленадокнадутрошкова.

Наосновугореизнетогодлученојекакоуизреци.
Поукаоправномлеку
Наосновучл.111.Статутапротивовеодлукеможесеподнети

жалбаВрховномсудучастиЛекарскекомореСрбијеурокуод15
данаодданапријемаисте.ЖалбаседостављапрекоовогСуда.

ПредседниксудскогВећа
Мрсц.мед.ИвицаМилосављевић

СудскоВећеРегионалнелекарскекомореБеоградаусаставу
проф.дрТомиславМареновић,каопредседникВећа,проф.дрМи-
рославаЈашовићГашићимрсц.мед.ИвицаМилосављевић,као
члановиВећа,упоступкуутврђивањадисциплинскеодговорности
спец.дрмед.НебојшеЗечевићаимрсц.мед.СлавенаРадуловића
изНовогБеограда,збогповредеугледачланаКомореизчл.195.
ст.1.т.4.СтатутаЛекарскекомореСрбије,позахтевузапокре-
тањепоступка–решењаистражногсудијемрсц.мед.Радослава
Радосављевића,прим.бр.Ди19-238/2011од15.05.2012.год.,апо
службенојдужностиподнетомпредлогуЕтичкогодбораЛКС,на-
конодржаногглавногпретресадана17.09.2013.год.,нанејавној
седницидана17.09.2013.год.донелојеследећу

ОДЛУКУ

ЧлановиКоморе
1.спец.дрмед.НебојшаЗечевићизНовогБеограда,лекарспе-

цијалистагинекологијеиакушерства,салиценцомброј107230и
2.мрсц.мед.СлавенРадуловићизНовогБеограда,лекарспе-

цијалистаопштехирургије,салиценцомброј101788
наосновучл.238.ст.1.тач.1.СтатуталекарскекомореСрбије

ОСЛОБАЂАЈУСЕ
ОДГОВОРНОСТИ

дасудана13.10.2010.год.упросторијамаКлиничко-болничког
центра„Београдски“уНовомБеоградусвојимпонашањем,вређа-
њем,претњомДрагануПавловићуифизичкимнападомнаБиљану
Павловићповредилиугледлекарскепрофесије,

чимебиучинилиповредуугледачланаКомореизодредабачл.
195.ст.1.т.4.СтатутаЛекарскекомореСрбије.

Одлукаотрошковиманиједонета.

Образложење

Лекарима,члановимаКомореспец.дрмед.НебојшиЗечевићуи
мрсц.мед.СлавенуРадуловићузахтевомистражногсудијезапокре-
тањедисциплинскогпоступка,апослужбенојдужностиподнетом
предлогуЕтичкогодбораЛКС,стављасенатеретдасуучинили
повредуугледачланаКомореизчл.195.ст.1.т.4.СтатутаЛекар-
скекомореСрбије.

ПредставникЕтичкогодбораЛКС,усвојствуподносиоцапредлога
наглавнојрасправијеистакаодајепредлогподнетпослужбеној
дужностиискључивонаосновупредставкеоштећенеБиљанеПа-
вловић,наосновучегајезакљученодасеинцидентизмеђулекара
ируководстваБеоградскогКБЦ-адесилопредпацијентима,штоје
окарактерисанокаоповредаугледачланаКоморе.

Спец.дрмед.НебојшаЗечевићимрсц.мед.СлавенРадуловић
нисуприсуствовалиглавнојрасправи,алисуутокуистражногпо-
ступкауписаномобликуизнелисвојузаједничкуодбрану,којом
негирајусвеоптужбекојеимсестављанатерет.Детаљноопису-
јупроцесоснивањаКБЦБеоградскииимовинскеидругеодносе
измеђуњихдвојицеибрачногпараПавловић,оштећенихуовом
предмету.Тврдедасуутокуоктобра2010.год.ималиозбиљнефи-
нансијскепроблемевезанезарадтеустанове,аБиљанаиДраган
Павловићсуодбијалисвакиконтактсањима.СврхаодласкауКБЦ
Београдскидана13.10.2010.год.јебиладаразговоромпокушају
решитинагомиланефинансијскепроблеме.Тврдеданикадаиничим
нисуузнемиравалибилокогауБолници,већдесилосеобрнуто,кри-
тичногданасуонибиливређанииодстранеобезбеђењабрутално
избачениупотребомфизичкесиле.

Проверавајућиоснованостзахтевазапокретањепоступкаина-
водеодбранеспец.дрмед.НебојшеЗечевићаимрсц.мед.Славена
Радуловића,судскоВећејеизвелодоказсаслушањемоштећене
БиљанеПавловић,усвојствусведока,ичитањемписанеизјаве
сведокаЗорицеБулатовићСакић,пајеценећиизведенедоказе,
какосвакипосебно,такоисведоказеуњиховојмеђусобнојпове-
заности,одлучилокаоуизрециовеодлуке.

НаосновуисказаоштећенеБиљанеПавловић,Већејезакључи-
лодаједужевремепрекритичногдогађајаизмеђубрачногпара
ПавловићидрЗечевићаидрРадуловићапостојаонерашчишћени
имовинско-правниоднос,дасесукоб,којијеизбиодана13.10.2010.
год.одиграоукабинетуруководстваБолнице,уприсуствуобезбеђе-
њаисекретарице,апацијентиистунисумогличути,даједрЗечевић
биоуцивилуидадрРадуловићнијебиоприсутан.

СведочењеЗорицеБулатовићСакић,секретарицеБолницеубит-
нимдетаљимајесагласносасведочењемБиљанеПавловић,сему
везиучешћадрРадуловићаудогађајима.Овајсведоктврдидаједр
Радуловићседеоиспредкабинета,претиоалинијеулазиоукабинет
инијеимаоконтактасабрачнимпаромПавловић.

Судјеприхватиоодбрануспец.дрмед.НебојшеЗечевићаимрсц.
мед.СлавенаРадуловићауделукојисеодносинаприродусукобаи
нациљдоласкауБолницу,јерјеускладусаутврђенимчињеницама
наосновудругихнезависнихдоказа.

Наосновугореизнетогзакључујеседајеутокуглавногпре-
тресадоказанодаседана13.10.2010.год.упросторијамаКлинич-
ко-болничкогцентра„Београдски“уНовомБеоградудесиосукоб
(вербални,памождаифизичкиконтакт)измеђуБиљанеиДрагана
Павловића,обезбеђењаисекретарицеБолнице,саједнестранеи
дрНебојшеЗечевићаидрСлавенаРадуловића,садругестранеида
јеимаонерашчишћенумеђуљудскуиимовинско–правнуоснову.Не-
спорнајечињеница,дасудрРадуловићидрЗечевићурасправии
сукобуучествоваликаофизичкалица,обичниграђани,безсвојства
медицинскогособља.ЧињеницаједаседогађајодиграоуБолници,
алиупросторијамаванвидокругаболесника,адрЗечевићидрРа-
дуловићнисуприсуствоваликаолекари,члановиЛекарскекоморе,
већкаоцивили,пањиховопонашањенеможесеокарактерисати
каоповредаугледачланаКоморе.Уконкретномслучају,дакле,чи-
њењедрЗечевићаидрРадуловићанепредстављаповредуугледа
чланаКоморезакојесеводитидисциплинскипоступак.

Одлукаотрошковиманиједонета,јерстранкенаглавнојрасправи
нисуизнелизахтевзанадокнадутрошкова.

Наосновугореизнетогодлученојекаоуизреци.
Поукаоправномлеку
Наосновучл.241.Статутапротивовеодлукеможесеподнети

жалбаВрховномсудучастиЛекарскекомореСрбијеурокуод15
данаодданапријемаисте.ЖалбаседостављапрекоовогСуда.

ПредседниксудскогВећа
Проф.дрТомиславМареновић

СудскоВећеРегионалнелекарскекомореБеоградаусаставу
проф.дрМирославаЈашовићГашић,каопредседникВећа,проф.
дрТомиславМареновићимрсц.мед.ИвицаМилосављевић,као
члановиВећа,упоступкуутврђивањадисциплинскеодговорности
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дрВереМусићизНовогБеограда,збогповредепрофесионалне
дужностиизчл.195.ст.1.т.1.СтатутаЛекарскекомореСрбијеу
везичл.98.ст.1.ичл.99.Законаоздравственојзаштити,позах-
тевузапокретањепоступка–решењаистражногсудијеспец.др
мед.ЈелицеПоповић,прим.бр.Ди10-220/2013од24.05.2013.год.,
апопредлогуСнежанеВасићизБорче,наконодржаногглавног
претресадана17.09.2013.год.,нанејавнојседницидана17.09.2013.
год.донелојеследећу

ОДЛУКУ

ЧланЛекарскекоморедрВераМусић,лекарЗдравственеста-
нице„БорчаI“ДомаЗдравља„ДрМилутинИвковић“Палилула,са
лиценцомброј102870,

наосновучл.238.ст.1.тач.1.СтатуталекарскекомореСрбије

ОСЛОБАЂАСЕ
ОДГОВОРНОСТИ

дадана02.04.2013.год.безобјашњењаиоправданогразлога
нијепримиланапрегледпацијенткињуСнежануВасић,чијијеиза-
бранилекар,

чимебиучинилаповредупрофесионалнедужностиизодредаба
чл.195.ст.1.т.1.СтатутаЛекарскекомореСрбије,увезичл.98.ст.
1.ичл.99.Законаоздравственојзаштити.

Одлукаотрошковиманиједонета.

Образложење

Лекару,члануКоморедрВериМусићзахтевомистражногсудије
запокретањедисциплинскогпоступка,апопредлогупацијенткиње
СнежанеВасић,стављасенатеретдајеучинилаповредупрофесио-
налнедужностиизчл.195.ст.1.т.1.СтатутаЛекарскекомореСрбије
увезичл.98.ст.1.ичл.99.Законаоздравственојзаштити.

Оштећена,СнежанаВасић,пацијенткињаизБорче,подносилац
предлогазапокретањепоступкажалисенарадсвогизабраногле-
карадрВереМусић.Наводидаједобилабогињеодсвогмалолетног
детета,пасеодмахјавиласвомизабраномлекару,дрВериМусић
збоготварањаболовања.Претходносетелефономинформисалао
томе,кадаименованаради,дошлајенапочетаксменеипредала
својукњижицусестри,којајеобавестиладокторкуоњеномдола-
ску.УбрзојесестраизашлаизординациједрМусић,рекладаје
докторканећепримити,јернионанијепрележалабогиње,аимаи
малоунучекодкућеиоднелајењенукњижицудругомприсутном
лекару.Сматрадајепонашањеизабраноглекаранепрофесионал-
ноинедопустиво.

ДрВераМусићусвојојодбранинегирадајеизвршилабилокакав
професионалниилиетичкипропуступогледупацијенткињеСнежа-
неВасић.Неспоридакритичногдананијепрегледалапацијенткињу
СнежануВасић,алитврдидакадајеименованастигла,већјеимала
заказанепацијентеуординацији,итостаријибрачнипарињихову
ћерку,пајезатоименовануупутилакодсвојеколегинице,дрЈеле-
неКојић,којајеистузбринула.Овојеурадиларадиефикасности
иискључивоуинтересупацијенткиње,даонанебичекала.Тврди
данијереклатимскојсестриданећепримитипацијенткињузбог
тогаштонијепрележалабогиње.Кадајеуписаласпецијализацију
изопштемедицине,зналајештатозначииникаданебиодбила
дапрегледапацијентакомејепотребна.

Проверавајућиоснованостзахтевазапокретањепоступкаина-
водеодбранедрМусићаСудјеизвршиоувидурасположивудоку-
ментацијуиизвеодоказчитањемписанихизјавасведокаНаташе
Јанков,ОливереРадуловићиВинкеЛовре,пајеценећиизведене
доказе,какосвакипосебно,такоисведоказеуњиховојмеђусобној
повезаности,судскоВећеодлучилокаоуизрециовеодлуке.

УвидомудокументацијуДомаздравља„ДрМилутинИвковић“
ПалилулаСудјеутврдиодајеслучајразматраоиЕтичкиодборДЗ
иКомисијазаунутрашњистручнинадзор,којисуустановилидау
конкретномслучају„нисуповређенаначелаетичкихнормимеди-
цинскеструке,јерјепацијенткињаодмахпримљенаипруженајој
јеадекватнауслугаизздравственогосигурања“.

УвидомуелектронскипротоколЗЦуБорчиза02.04.2013.год.
утврђеноједаједрМусићпрвогпацијентапримилау13,35(ипа-
цијенти,њихтројесапрезименомРадојевићсусезадржаликод
њедо13,50),адрЈеленаКојићјекаопрвогпацијенатапримилау
13,42СнежануВасић,којасезадржалакодњедо13,45односно
3минута.

НаосновуписанихсведочењамедицинскихсестараНаташеЈан-
ков,ОливереРадуловићиВинкеЛовреСудјеутврдиодајепаци-
јенткињаСнежанаВасићодмедицинскогособљаДомаздравља
добилапотребнеинформацијеикоректнуиефикаснумедицинску
услугу.Утврђеноједаље,даникоодњихнепомињеинформацијуо
томезаштојепацијенткињапреусмеренанапрегледкоддрКојић.

СудјеприхватиоодбранудрВереМусићуцелости,јерјелогична,
доследнаиускладујесаутврђенимчињеницаманаосновудругих
независнихдоказа.

НаосновугореизнетогзакључујеседаједоказанодадрМусић
дана02.04.2013.год.нијепримиланапрегледпацијенткињуСне-
жануВасић,чијијеизабранилекар,већјеименованупреусмерила
надрКојић,штоисамапризнаје.Неспорнајеичињеницадаје
пацијенткињаконкретномприликомдошласамодаотвориболо-
вањеиузмепотврду,анерадипрегледа,штојеисамаизјавилау
токурасправе.

Судсматрадапрегледкодлекарајеинтимничинизахтевауза-
јамноповерењепацијентаиизабраноглекара,падабипацијента
прегледаонекидругилекар,анеизабрани,потребанјењегов
барпрећутнасагласност.Уконкретномслучајумеђутим,радило
сесамооотварањуболовања,штојевишеадминистративнипо-
сао,ауспешнојемогаодаобавиидруги,неизабранилекар.Треба
истаћиито,дапацијенткињанијенегодовалакадајеупућенакод
дрКојићвећјепристаланамедицинскууслугукојујеконкретном
приликомонапружила.

Немадоказадајепацијенткињисаопштенозбогчегајеупућена
коддругог,анекодизабраноглекара,алинизатодајепреусме-
рењеизвршенозбогнеоправданогразлога,односнозбогтога,што
сеизабранадокторкаплашилазаразе.

НеоспорнојеутврђенодакледадрМусићнијепримиланапре-
гледпацијенткињуСнежануВасић,чијијеизабранилекар,алито
уконкретномслучајунепредстављаповредупрофесионалнеду-
жностиилиугледачланаКоморе,јерјепацијенткињаадекватнои
ефикаснозбринута,анемадоказадајетоучињенозбогнеоправ-
даногилинеетичкогразлога.

Одлукаотрошковиманиједонета,јерстранкенаглавнојрасправи
нисуизнелизахтевзанадокнадутрошкова.

Наосновугореизнетогодлученојекаоуизреци.
Поукаоправномлеку
Наосновучл.241.Статутапротивовеодлукеможесеподнети

жалбаВрховномсудучастиЛекарскекомореСрбијеурокуод15
данаодданапријемаисте.ЖалбаседостављапрекоовогСуда.

ПредседниксудскогВећа
Проф.дрМирославаЈашовићГашић

СудскоВећеРегионалнелекарскекомореБеоградаусаставу
проф.дрАнкаСтанојевићПаовић,каопредседникВећа,проф.др
ТомиславМареновићимрсц.мед.ИвицаМилосављевић,каочла-
новиВећа,упоступкуутврђивањадисциплинскеодговорностидр
мед.ГорданеМитић,лекараДомаздравља„Врачар“изБеограда,
збогповредепрофесионалнедужностиизчл.195.ст.1.т.1.Ста-
тутаЛекарскекомореСрбијеувезичл.99.Законаоздравственој
заштити,позахтевузапокретањепоступка–решењаистражног
судијепроф.дрМирославеЈашовићГашићбр.Ди39-268/2012од
12.06.2013.год.,апопредлогуМиленкаКузмановићаизБеограда,
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наконодржаногглавногпретресадана09.10.2013.год.,нанејавној
седницидана09.10.2013.год.донелоје

ОДЛУКУ

ЧланЛекарскекоморедрмед.ГорданаМитићлекаруДомуздра-
вља„Врачар“уБеограду,сабројемлиценце105304,наосновучл.
234.-237.и239.СтатутаЛекарскекомореСрбије

ОГЛАШАВАСЕ
ОДГОВОРНОМ

јерјеуновембру2012.год.усвојствуизабраноглекараодбила
дапацијентуМиленкуКузмановићпопуниииздаобразацбр.1,који
мујебиопотребанрадипроценераднеспособностикаоособиса
инвалидитетомприНационалнојслужбизазапошљавање,чимеје
учинилаповредупрофесионалнедужностиизодредабачл.195.
ст.1.т.1.СтатутаЛекарскекомореСрбијеувезичл.99.Законао
здравственојзаштитиинаосновучл.240.става1.тачка1.ст.2.и
ст.7.СтатутаЛекарскеКомореСрбијеизричејојсе

ДИСЦИПЛИНСКАМЕРА
ЈАВНЕОПОМЕНЕ

Одлукаотрошковиманиједонета.

Образложење

Лекару,члануКоморедрмед.ГорданиМитићзахтевомзапокрета-
њедисциплинскогпоступка,апопредлогуМиленкаКузмановићаиз
Београда,стављасенатеретдајеучинилаповредупрофесионалне
дужностиизодредабачл.195.ст.1.т.1.СтатутаЛекарскекоморе
Србијеувезичл.99.Законаоздравственојзаштити.

ОштећенипацијентМиленкоКузмановићутокуглавногпретреса
износидајепредлогзапокретањепоступкапредСудомчастипод-
неопротивсвогизабраноглекарадрГорданеМитићуДЗВрачар.
Наводидаједана27.11.2012.год.биојекоддокторкесамолбомда
му,каоособисаинвалидитетом,попуниобразацбр.1.идамуда
упутзапсихолога,чијиналазмујебиопотребанрадиостваривања
одређенихправаприНационалнојслужбизазапошљавање.Од
докторкејесазнаодаобразацбр.1.уДомуздрављанемају,нити
попуњавају,ауместопсихолога,даламујеупуткоднеуропсихија-
тра.Посленепотребнепосетенеуропсихијатру,дана28.11.2012.
год.поновосевратиосвомизабраномлекару,којитектададала
неопходниупут,аобразацбр.1.нионданијехтеладапопуни.Дода-
је,дајепослепарданаистиобразацдобиоуистојустанови,након
променеизабраноглекара.

Дрмед.ГорданаМитићусвојојодбраниутокуглавногпретреса
износидаМиленкоКузмановићјестењенпацијент,алијеистиод
2004.год.самодвапутабиокодње,итоуновембру2006.год.иу
току2009.год.,обапутазбогспортскихповреда.Пацијентадакле,
нинепознајеидоконкретногпроблема,уновембру2012.год.није
низналадајеистиособасаинвалидитетом.Тврдиданаоснову
расположивемедицинскедокументацијенијенимогладаоцени
његовоздравственостање,пазатонијеиздалатраженоуверење.
Штосетичеупутапсихологу,тврди,даједалаупутзаспецијалисту
неуропсихијатријеизразлога,штојепоправилуиститребалода
пацијентаупутидаљекодпсихологауоквирусвојеспецијалистичке
службе.Кадасепацијентвратиокодњесутрадан,онајепретходни
упутпреправилазапсихолога,јернијехтеладаљедакомпликује
случај.Сматрадаједошлодонеспоразумасапацијентомижао
јојјезбогтога,алитврдидајепацијентуљубазноисастрпљењем

објаснилазаштонијеумогућностидаиздатражениобразацидала
јеиупутствоотомегдеможетодадобије.

ПроверавајућиоснованостзахтевазапокретањепоступкаСуд
јеудоказномпоступкуизвршиоувидумедицинскудокументацију
–здравственикартонзашколскудецуиомладинубезбројаиздрав-
ственикартонбр.7822(или572),обанаимеКузмановићМиленкаи
унемедицинскудокументацијуДомаздравља,пајеценећиизведене
доказе,какосвакипосебно,такоисвеуњиховојмеђусобнојпове-
заности,судскоВећеодлучилокаоуизрециовеодлуке.

УвидомумедицинскудокументацијуСудјеутврдиодаупаци-
јентовомшколскикартоннемаевидентиранналазоњеговомин-
валидитету.Ниуњеговомсадаважећемздравственомкартонуне
постојиниједанзаписувезиинвалидитета,нитиувезибилокакве
болестиока.

УвидомудописДомаздравља„Врачар“Већејеутврдилодаје
поводомконкретногслучајавршенаунутрашњаконтролаквалитета
рададрГорданеМитићодстранеКомисијезаунапређењеквалитета
радаДЗ„Врачар“,аизвршенјеинадзородстранеинспектораМи-
нистарстваздравља.Наосновуисходаовихспроведенихпоступака
Већејезакључилода„попуњавањеобрасца1.спадауделокругра-
даизабраноглекара“идаједрГорданиМитићизречена„опомена
забудућепоступањеуобављањуобавезаизабраноглекара“.

СудјеприхватиоодбранудрГорданеМитићданијеималадовољ-
ноосноваукартонузаиздавањезахтеваногобрасцабр.1.приликом
првепосетепацијентадана27.11.2012.год.,аитврдњуданијемогла
дадаупутпсихологубезупутанеуропсихијатру,алинијеприхватио
деоодбранекојасеодносинатоданијемогла,односноданије
требалауопштедаиздатајобразац.

УтокупоступкаједоказанодајепацијентМиленкоКузмановић
особасаинвалидитетомидамујеједноокоуклоњенозбогмалигног
тумора(Retinoblastoma)идајењеговизабранилекардрГордана
Митић,апоштообразацбр.1.издајеизабранилекарособамаса
инвалидитетом,закључујеседаједрГорданаМитићбилауобаве-
зидапоменутиобразацизда.Чињеницаједанијеималадовољно
податаказапопуњавањеобрасцаупрвоммоментукадајепацијент
тозахтевао,алиништанијенипредузеладастекнеувидуњегово
здравственостање,нијеузелаанамнезу,нијенаписалаупутеза
прегледе,којесупоњеноммишљењубилепотребнезаиздавање
обрасца,односно,нијеучиниланикакавнапоруправцуиздавања
истог.Собзиромдајепацијентимаомалигнитумор,требалајекао
изабранилекардагапратибародтренуткакадајесазналазато.

Наосновугореизнетог,СудсматрадајеутврђенодаједрГор-
данаМитићучинилаповредупрофесионалнедужностинауизре-
циописанначин.То,штојењенпретпостављени(шефАмбуланте
општемедицинеуУл.КнегињеЗоркебр.15.)погрешноинформи-
саоотомедаизабранилекари„уделокругуобављањаредовних
пословаизадатаканисудужнииобавезнипопуњаватиииздавати
пацијентимаобразацбр.1.“неослобађајеододговорности,али
истоузетоуобзиркаоолакшавајућаоколностприликомизрицања
мерејавнеопомене.

Судсматрадаизреченамераадекватнаучињеномделу.
Одлукаотрошковиманиједонета.
Поукаоправномлеку
Наосновучл.111.Статутапротивовеодлукеможесеподнети

жалбаВрховномсудучастиЛекарскекомореСрбијеурокуод15
данаодданапријемаисте.ЖалбаседостављапрекоовогСуда.

ПредседниксудскогВећа
Проф.дрАнкаСтанојевићПаовић

СудскоВећеРегионалнелекарскекомореБеоградаусаставу
спец.дрмед.ЈелицаПоповић,прим,каопредседникВећа,проф.др
ТомиславМареновићимрсц.мед.ИвицаМилосављевић,каочланови
Већа,упоступкуутврђивањадисциплинскеодговорностиспец.др
мед.ЂурђицеЋећезиспец.дрмед.ТањеЛазићМитровић,лекара
спец.педијатријеуГАК„Народнифронт“уБеограду,збогповреде
професионалнедужностиизчл.195.ст.1.т.3.СтатутаЛекарскекомо-
реСрбије,позахтевузапокретањепоступка–решењапредседника
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ВрховногсудачастиЛКСбр.2153од12.08.2013.год.,апопредлогу
ЈеленеЈојић,наконодржаногглавногпретресадана09.10.2013.год.,
нанејавнојседницидана09.10.2013.год.донелојеследећу

ОДЛУКУ

ЧлановиКоморе
1.спец.дрмед.ЂурђицаЋећезизНовогБеограда,лекарспеци-

јалистапедијатријеуГАК„Народнифронт“уБеограду,салиценцом
број100286и

2.спец.дрмед.ТањаЛазићМитровићизБеограда,лекарспеци-
јалистапедијатријеуГАК„Народнифронт“уБеограду,салиценцом
број103358

наосновучл.238.ст.1.тач.1.СтатуталекарскекомореСрбије

ОСЛОБАЂАЈУСЕ
ОДГОВОРНОСТИ

дасуприликомтретманановорођенчетапородиљеЈеленеЈо-
јићбр.5605(бр.дечијегпротокола5758)одмахнаконпорођаја,у
периодуод02.11.2012.до08.11.2012.године,поставилепогрешну
дијагнозуиприменилепогрешнутерапијуноворођенчета(Pheno-
barbitonluminalete),атакопостављенудијагнозуипримењенуте-
рапијунисууписалеумедицинскудокументацију,односноотпусну
листуноворођенчета,

чимебиучинилеповредупрофесионалнедужностиизодредаба
чл.195.ст.1.т.3.СтатутаЛекарскекомореСрбије,

Одлукаотрошковиманиједонета.

Образложење

Лекарима,члановимаКомореспец.дрмед.ЂурђициЋећези
спец.дрмед.ТањиЛазићМитровићзахтевомзапокретањедисци-
плинскогпоступка-решењемпредседникаВрховногсудачасти
ЛКС,апоподнетомпредлогуЈеленеЈојић,стављасенатеретда
суучинилеповредупрофесионалнедужностиизчл.195.ст.1.т.3.
СтатутаЛекарскекомореСрбије.

ЈеленаЈојићусвојствуподносиоцапредлоганаглавнојрасправије
изнеладаједана03.11.2013.год.,данпослепорођаја,уследпогрешне
лекарскепроценеодстранедрЋећезбилапроглашенахистеричном
идепресивномособомиоцењенакаолицекојејекористилопсихо-
активнесупстанце,штоједовелодотогадајењеноноворођенче
непотребноподвргланезиуинкубатору,акасниједрЛазићМитровић
поставилапогрешнудијагнозунеонаталногапстиненцијалногсиндро-
мауздавањелекафенобарбитон.Новорођенчејенатајвидтерапије
упућеносамонаосновуличнепретпоставкедокторке,aданијесаче-
каларезултатетражениханализа.Тврдидајеостањудететаипред-
узетиммерамалечењадобиланејаснеипротивуречнеинформације.
Изражавасумњудадететокомборавкаванњенеболесничкесобе
нијередовнохрањено.Сматрададетенијебилоболесноињегово
здравственостањенијезахтевалоникаквутерапију.Додаједаље,да
јепуштенакућисадокументацијом,отпусномлистомукојојсеневиди
којимтретманимаилековимаједетебилоподвргнуто.

Спец.дрмед.ЂурђицаЋећезусвојојодбраниизносидајеу
суботу03.11.2012.год.пораспоредудежураланаОдељењунеона-
тологијеГАК„Народнифронт“,кадајујеу21,00чассестрапозвала
дапрегледановорођенче,чијамајкајакоузнемиренаиплаче,јер
јојсечинилодајебебапретходнодвапутапоплавела.Поштоје
детевећкодпрвогпрегледауболесничкојсобибилоизразитоуз-
немирено,треморозно,врискавогплачадозацењивања,убрзане
респирацијекојенијебиломогућетачноизмерити,одбијалооброк,
ималотемпературу(37,3),одлучилаједагасместиуОдељење
полуинтензивненегерадидаљегпраћења.Утокуноћиклиничком
сликомкодбебеједоминираланеуролошкасимптоматологија.Ура-
ђенесулабораторијскеанализе,којесубилеуграницаманормале,

алигаснеанализесубиленезадовољавајуће,паједетерадиокси-
генотерапијеставилауинкубатор.Иакојекомплетнакрвнаслика
билауреферентнимвредностима,апараметринаинфекцијунега-
тивни,збогсубфебрилности,тахипнејеипотребезаоксигенотера-
пијом,разматралајемогућуинфекцију,узетајехемокултураидата
антибиотскатерапијапопротоколу.Посматрајућиноворођенчеу
инкубаторуконстатовалајепроменљивостбројареспирације,из-
разитуузнемиреносткојасеодржавала,треморкојијепостаојош
изразитији,хипертонус,врискавплачиспонтанМорооврефлекс
безикаквеспољнестимулације.Удаљојопсервацијиноворођенчета
токомноћи,узодржавањеидоминирањенеуролошкихсимптома
дојутра,штосуевидентиралеидежурнесестре,посумњалајена
апстиненцијалнисиндром.Токомпримопредајевизитеунедељуују-
труколегиницидрЛазићМитровићјереферисалаослучају,абила
јеприсутнајошидрВуковић.Видевшидетеуизолети,колегинице
сусесложиледајенеопходнодаљепраћењедететаусмислуап-
стиненцијалногсиндрома.ДрМитровићјерекладежурнојсестрида
отворилистузапраћењеФинегановогскора.Сутраданјесазнала
даједрМитровићзбогдаљегодржавањаизмењеногнеуролошког
стања,каоипремавредностимаФинегановогскора,новорођенчету
ординиралаФенобарбитон.Токомјутарњевизитејеконстатованода
јеклиничкостањеноворођенчетаупобољшањуиакојеначелница
ОдељењадрАврамовићконстатовалададетеузтерапијуидаље
имаспонтаниМорооврефлекситреморгорњихидоњихекстреми-
тета.НоворођенчејетогјутрапреузелапедијатардрСенохрадски,
којајечакинаписаласвојеименаисторијиболестидетета,паје
себетакоозначилакаоординирајућеглекара.Наглашавадаона
нијеучествовалаудаљемлечењу,нитиуписањуотпуснелистеза
новорођенче.Тврдидајеноворођенчесместилауинкубаторзбог
потребезакисеоничкомтерапијоминаосновуиспољенихсимп-
тома,аненаосновуличнепроценемајке.Наглашавадајебебу
прегледалатрипутазадвасата,опсервиралајетокомноћиитек
наконопсервацијепрошириладиференцијалнудијагнозунамогући
апстиненцијалнисиндром.Закључуједасу,какосеизмедицинске
документацијејасновиди,дрЛазићМитровићионапомогледетету,
јерјенанефармаколошкуифармаколошкутерапијунеонаталног
аптиненционалногсиндромадошлопопобољшањаиповлачења
симптома.Наглашавадасуњенипоступципомоглиноворођенчету
иданиједанњенпоступакнијенанеоштетуњеговомздрављу.

Спец.дрмед.ТањаЛазићМитровићусвојојодбранинаводидаје
дана04.11.2012.год.преузеладежурствонаОдељењунеонатологије
оддрЋећез.Уполуинтензивнојнезиуизолети,наантибиотскоји
оксигенотерапијизатеклајебебуЈеленеЈојић.Објективноутокуза-
једничкевизитеноворођенчејеафебрилно,нормотензивно,уредног
налазапосистемима,алиједоминираланеуролошкаизмењеност–
иритабилност,дуготрајанврискавплач,раздражљивост,континуиран
тремор,лакоповишентонус,узуреднуфонтанелувидљивиспонтан
Моро,рефлексисуималипромптанодговор,авидљивајеогребо-
тинанагрудномкошу.Увидомуисторијуноворођенчетанијебило
оптерећењауправцуперинаталнеасфикцијекаомогућемузроку
неуролошкеизмењеностиуоквирудиференцијалнедијагнозе.Уви-
домулабораторијскерезултатенијебилоодступањапараметараза
инфекцију,нитиодступањауККСуправцуполицитемије.Параметри
заметаболичкидисбалансбилисунегативни,агубитакутелесној
масиминималан.Свеузевшиуобзир,апремаиспољенојклинич-
којслици,акаконијебилопобољшањанапретходнопримењену
терапију(двојнаантибиотскатерапија)проширилаједијагностику
управцунеонаталноапстиненцијалногсиндрома(НАС).Уведенје
потпунонеинвазиванмониторинг,листапраћењазаФинегановскор.
Увелајепоновоентералниунос,настављенајеинтравенскатерапија
кристалоида,аоксигенотерапијујесмањила.Наконпериодапраће-
њаод8сати,наосновуиспољенеклиничкесликекојасеодржавала
ипореднефармаколошкетерапијеНАС-а,каоинаосновускоровања
клиничкихзнаковапремаФинегановојскалиивредноститрискора
8ивише,уведенајетерапијаФенобарбитономпероралнимпутем,
премапрепорученимдозамазаНАС.Наконординирањадведозе
лекауразмакуод8сати,клиничкасликанеуролошкеизмењености
сепобољшала,нисусеиспољилеконвулзије,алиујутруутокуза-
једничкевизите,детејејошималовидљивтремориспонтанМоро.
НаглашавадапоправилутерапијаНАС-асеуводипредобијања
токсиколошкиханализаитонаосновусигнификантнихклиничких
знакова,каоштојетослучајикоддругихпатолошкихстања.Тврди
дајепотпуноодговорноисвеобухватноприступилалечењуноворо-
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ђенчета,одрадиласвепрописанепоступкеипроцедуреповажећим
протоколимаипринципимамодерненеонатолошкепраксезаиспо-
љенусимптоматологијуисуспектанНАС,ординиралапрепоручени
лекибилајеизузетносрећнакадаједететунаординиранутерапију
билобоље.Наконнапуштањадежурствавођењеноворођенчетаје
преузеладрМимозаСенохрадски,панитијеписала,нитипотписала
отпуснулистузадете,нитијепланиралаотпуст.

Проверавајућиоснованостзахтевазапокретањепоступкаина-
водеодбранеспец.дрмед.ЂурђицеЋећезиспец.дрмед.Тање
ЛазићМитровић,судскоВећејеизвелодоказувидомумедицинску
документацију–комплетнуисторијупорођајаЈеленеЈојићиисто-
ријуњеногноворођенчета,увидомусестринскидневникзабебубр.
5605(новорођенчеЈеленеЈојић),увидомурезултатеунутрашње
провереквалитетастручноградаособљаГАК„Народнифронт“укон-
кретномслучајуисаслушањемоштећенеЈеленеЈојић,пајеценећи
изведенедоказе,какосвакипосебно,такоисведоказеуњиховој
међусобнојповезаности,одлучилокаоуизрециовеодлуке.

Судјеприхватиоодбрануспец.дрмед.ЂурђицеЋећезиспец.др
мед.ТањеЛазићМитровићуцелости,јерјеускладусаутврђеним
чињеницаманаосновудругихнезависнихдоказа.

Судјеизрасположивемедицинскедокументацијеустановиодаје
историјапорођајаЈеленеЈојићкаоилистзановорођенчеуреднопо-
пуњени,дапостојиисторијановорођенчетачијидекурзусисууредно
вођенипочевод03.11.2012.году21,30часова,каоисвакодневни
детаљнизаписиусестринскимдневницимаоноворођенчету(сваки
данисвакеноћиод2/3.11.2012.год.до7/8.11.2012.год.).Уоквиру
медицинскедокументацијепостојепопуњенетабеле33.изВодичаза
основноиспецијализованозбрињавањеноворођенчета–Процена
клиничкихиспољавањаНАСпочевод04.11.2012.год.у9,00часова,
паредому11,00ч.,14,00ч.,17,00ч.,20,00ч.,22,00ч.и05.11.2012.
год.у00,00ч.,02,00ч.и8,00часова.Упоменутојмедицинскојдо-
кументацијидетаљносуописаниздравственостање,испољавани
симптоми,каоипредузетемереидататерапијановорођенчету.

Судуважаваналазунутрашњепровереквалитетастручнограда
којимјеконстатованода„спроведенесупроцедуреипротоколиу
лечењуноворођенчетаЈојићЈелененаосновуВодичазаосновано
испецијализованозбрињавањеноворођенчета“.

НаосновуисказаоштећенеЈеленеЈојићСудјеутврдиодајезбог
дететовогизмењеногпонашањавеченаконпорођајаонаалармирала
дежурногпедијатраитражилапрегледдетета.Истојеутврђено,даје
отпустдететаизпородилиштауследилодана08.11.2012.год.нањено
инсистирање,азбогњеногнезадовољствасатретманомупородили-
штуизбогтогаштојебилаубеђенадасудетенепотребноибезраз-
логалечили.Потврђуједаље,дајеутренуткуотпустабиласвеснатога
дауотпуснојлистинећебитиуписанапостављенадијагнозазабебу
идататерапија,сачимсепрећутноисагласилаидајебилаприсутна
кадајеотпуснулистузабебунаписаладрМимозаСенохрадски.

Судсматрадајеутокуглавногпретресадоказанодаједана
03.11.2012.год.око21,00часноворођенчеЈеленеЈојићпрегледано
одстранедрЂурђицеЋећезуболесничкојсобинапозивмајке.При
прегледуноворођенчејебилоизразитоузнемирено,треморозно,ври-
скавогплачадозацењивања,такоданијемоглодасеизмеритачан
бројреспирације,ималојетемпературуод37,3,кожамујебилотамно
црвене-бордобојеинијеприхватилохрањење.Детејеповученоу
боксОдељењанеонатологијенатрећемспрату,гдејепоновопрегле-
даноу21,30часова,отворенајеисторијаболести,одпочетајеопсер-
вацијаиурађенесунеопходнелабораторијскеанализе.Клиничком
сликомдоминиралајенеуролошкасимптоматологија.Подобијању
резултата(лабораторијскеанализесубилеуграницаманормале,сем
гасниханализа)бебајеу21,50часовапребаченанаОдељењепо-
луинтензивненеге(ОПИН),гдедетенијеприхватилонитихрањење,
нитипојење.Детејесмештеноуинкубаторузоксигенотерапију.Због
субфебрилности,тахипнејеипотребезаоксигенотерапијомразматра-
најемогућаинфекцијаидатаједвојнаантибиотскатерапија.Започето
јепраћењевиталнихпараметара.У23,10часовајеобављентрећи
преглед,кадајеустановљенодајенеуролошкиналазбезпромене
уодносунапретходне,узпроменљивостбројареспирација,изрази-
тоузнемиреност,јошизразитијитремор,хипертонус,врискавплач,
спонтанМороврефлекс.Сутраданујутруоко8,00часовадежурство
јепреузеладрТањаЛазићМитровић.Назаједничкојвизитиприсутни
лекарисусесложилидакодноворођенчетадоминиранеуролошкаиз-
мењеностисумњананеонаталниапстиненционалнисиндром(НАС).
Од8,30часовауведенјенеинвазивнимониториг(листапраћењаза

Финегановскор).Сачуванјеуринзбогевентуалнеанализе.Након
осамсатипраћењаутокукојејеФинегановскорбиовећиод8,уведен
јеутерапијуPhenobarbiton(luminalete)пероралнимпутем.Прописана
дневнадоза8mg/kgподељеноутрипојединачнедозена8сати.Др
ЛазићМитровићјеутокудежурстваординираладвепојединачнедозе
овоглека.Дана05.11.2012.год.најутарњојвизитиуприсуствусвих
лекараОдељењаконстатованоједајеклиничкасликаупобољша-
њуалидетеипоредтерапијеимајошувеквидљивтремориспонтан
Моро.Сачуваниуринјеискоришћензатоксиколошкуанализу.Даље
лечењеибригуодететупреузимадрМимозаСенохрадски,којаје
касније08.11.2012.год.иотпуштамајкуидете.

ВећејезкључилодаједрЂурђицаЋећезисправнодетепову-
клаизболесничкесобеубокснаосновуиспољенихсимптома(уз-
немиреност,врискавогплачадозацењивања,одбијањеподојаи
дохрањивања,тремор,појачаногтонус,субфебрилност,спонтан
Мороврефлекс).Даље,новорођенчејеставилауинкубаторзбог
незадовољавајућихгасниханализаипромељивостиудисању(до
тахипнеје86–мин.),Утокудежурствајепажљивопратилаздрав-
ственостањебебе,ниједоносиланикаквеисхитренезакључке,које
бизапоследицеималепогрешнедијагностичкемереитерапије.
Свемерекојејепредузелабилесууциљупомоћиноворођенчету,
азахтевалаихјеизменаклиничкогстањановорођенчетаиобаве-
зивализваничноважећипротоколи.

Већејезакључилодајеспец.дрмед.ТањеЛазићМитровићпа-
жљивопратилаздравственостањеноворођенчетауинкубаторуи
наконсвеобухватнеанализе,постепенимелиминисањеммогућих
узроканеуролошкеизмењеностидошладосумњеуНАС.Уоквиру
диференцијалнедијагнозепрвојенаосновуисторијеноворођенчета
искључилаперинаталнуасфикцију,наосновулабораторијскихана-
лизамогућуполицитемију.Поштосупараметризаметаболичкидис-
балансбилинегативни,агубитактелеснемасеминималан,столице
уредне,узевшиуобзирипретходносубфебрилностањеитахипнеју
(каоједнеодвегетативнихиреспираторнихпоремећаја),одбијање
оброка(каогастроинтестивнизнак),текондајепрошириладијаг-
ностикууправцуНАС-а.Увелајепотпунонеинвазиванмониторинг.
Наконпраћењановорођенчетаодосамсати,наосновуклиничких
знаковазаФинегановскорвећиод8,којисеодржавао,увелаје
фармаколошкутерапијуPhenobarbiton(luminalete).Терапијаједакле
започетанаосновуклиничкеслике,аквалификованајеипремаФи-
негановомскору.Ординиранјепрепоручениосновнилек,аукупна
дневнадозалекабилајепетпутамањаодпојединачнедозвољене
дозекодноворођенчета(задругеболести),ауоквирупрепоручених
дозаутерапијиНАС-а.Уприлогтомедајеординиранатерапијаи
прописанадозабилаадекватна,говоритодајенаконпримењиване
терапијекодноворођенчетаједошлодоуспостављањанормалног
ритмахрањењаиснаигубитаксимптомазаНАС.

НаосновугореизнетогВећејезакључилодајеноворођенче
ЈеленеЈојићправилнолеченоускладусаважећимдоктринарним
ставовимаипротоколима.ДосумњеуНАСидопостављањатакве
дијагнозеједошлопостепенимелиминисањеммогућихузроканеу-
ролошкеизмењеностикоддетета.ПримењенајенискадозаPheno-
barbiton-а(једнеодосновнихлековаунеонатологији),ауоквирима
препорученедозеутерапијиНАС.То,дајетоксиколошкаанализа
уринановорођенчетабиланегативна,незначидајепостављена
дијагнозабилапогрешна.Клиничкасликаможедапостоји,асама
анализауринаможедабуденегативна,јертестуринадајесамоче-
трдесетосмочасовниприказизложеностисупстанципрепорођаја.

Утокурасправеутвђеноједаспец.дрмед.ЂурђицаЋећезиспец.
дрмед.ТањаЛазићМитровићнисуписале,нитисубилеуобавези
дапишуотпуснулистузановорођенче.

Суднеоспорноутврдиодаучињењуинечињењуспец.дрмед.Ђур-
ђицеЋећезиспец.дрмед.ТањеЛазићМитровићнепостојеелементи
повредепрофесионалнедужностинаузахтевуописанначин.

Одлукаотрошковиманиједонета,јерстранкенаглавнојрасправи
нисуизнелизахтевзанадокнадутрошкова.

Наосновугореизнетогодлученојекаоуизреци.
Поукаоправномлеку
Наосновучл.241.Статутапротивовеодлукеможесеподнети

жалбаВрховномсудучастиЛекарскекомореСрбијеурокуод15
данаодданапријемаисте.ЖалбаседостављапрекоовогСуда.

ПредседниксудскогВећа
Спец.дрмед.ЈелицаПоповић,прим. //
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