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Поштоване колегинице
и колеге, драги чланови
Лекарске Коморе Србије,

В
ре ме про те кло од из ла ска про
шлог бро ја обе ле жи ли су: остав
ка ди рек то ра про фе со ра др 
Дра га на Де ли ћа пред ја ну ар ско 

за се да ње Скуп шти не ЛКС; по ста вља ње 
на сајт Ми ни стар ства здра вља На цр та 
Из ме не За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка уз не до ста так парт нер
ског од но са зва нич них ин сти ту ци ја 
са Ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, 
тј. њи хо во ап со лут но не у че ство ва ње 
у из ра ди овог На цр та пре све га, као и 
хро но ло шки ло ше рас по ре ђе но уре ђи

ва ње здрав стве ног си сте ма – уме сто пр во про ме на ма ба
зич них за ко на ко ји ову област ре гу ли шу – што је иза зва ло 
за јед нич ку ре ак ци ју свих пет ко мо ра и до ста не по треб
них тен зи ја; на сре ћу, раз го во ри ма пред став ни ка Ми ни
стар ства и пред став ни ка здрав стве них ко мо ра (Ле кар ске, 
Сто ма то ло шке, Фар ма це у та, Би о хе ми ча ра и Ме ди цин ских 
се ста ра и тех ни ча ра) до шло је до по ма ка и сви се на да мо 
да ће убу ду ће та ква вр ста са рад ње и по ста ти прак са у ин
те ре су свих, а пре све га гра ђа на Ср би је; из бо ри за но вог 
ди рек то ра ЛКС про те кли су у де мо крат ској ат мос фе ри уз 
ме ђу соб но ува жа ва ње и на мар тов ској Скуп шти ни је иза
бра на при ма ри јус др Ве сна Јо ва но вић, деч ји ор то пед из 
Ин сти ту та за ор то пед ску хи рур ги ју Ба њи ца.

Ове го ди не ис ти че пр ви пе ри од ва же ња ли цен ци. Пред
сто ји нам пр ви пут ре ли цен ци ра ње што је зна ча јан за да
так, не са мо за ле ка ре, већ и за струч не слу жбе. С об зи ром 
на то да овај про цес ни је до кра ја де фи ни сан, ура ђен је и 
Пред лог из ме не пра вил ни ка о ре ли цен ци ра њу.

У овом бро ју до но си мо из ве штај о ра ду ЛКС за 2014. го
ди ну, као и из ве шта је свих РЛК.

Слу ча је ви на си ља над ле ка ри ма и дру гим здрав стве ним 
рад ни ци ма се на ста вља ју и По себ ни од бор за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту и јав но здра вље ЛКС је упу тио ини
ци ја ти ву за Из ме ну Кри вич ног за ко ни ка уво ђе њем но вог 
кри вич ног де лана пад на здрав стве не рад ни ке у оба вља
њу здрав стве не де лат но сти.

За хва љу ју ћи де ло ва њу ан ти вак ци нал ног ло би ја у све ту 
и код нас и след стве ног сма ње ног об у хва та вак ци на ци
јом, у но вем бру 2014. го ди не ла бо ра то риј ски је по твр ђе но 
при су ство ви ру са ма лих бо ги ња–Mor bil la у по пу ла ци ји, a 
29. де цем бра 2014. при ја вље на је епи де ми ја на те ри то ри
ји Гра да Бе о гра да са 76 обо ле лих ко ја је и да ље на сна зи. 
Зна ча јан про це нат, око 60 од сто, обо ле лих су од ра сли ста
нов ни ци ста ри ји од 30 го ди на.

Не ка да шња за ду жби на срп ског тр гов ца и до бро тво ра Ни
ко ле Спа си ћа, Град ска бол ни ца, а са да Кли нич кобол нич
ки цен тар Зве зда ра сла ви ла је 80 го ди на по сто ја ња, одр
жа ња струч но сти, ква ли те та и ху ма но сти. Пред ста вља мо 
вам и при ват ну ин тер ни стич ку ор ди на ци ју „Ба ри ли“ у По
жа рев цу.

О Европ ском здрав стве ном по тро шач ком ин дек су по но
во пи ше мо и о на чи ни ма да се Ср би ја зна чај ни је по ме ри 
на тој ска ли ква ли те та здрав стве них услу га.

С по што ва њем,
Глав ни уред ник
Прим. др Бран ка Ла зић
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П
рим. др Ве сна Јо ва но вић, 
ор то пед ски хи рург и тра
у ма то лог из Ин сти ту та за 
ор то пед скохи рур шке бо

ле сти „Ба њи ца“, но во и за бра на je ди
рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Др Јо ва но вић је би ла де ле гат Скуп
шти не ЛКС у прет ход ном са зи ву, 
пред сед ник Над зор ног од бо ра Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра
да. Од из бо ра, спро ве де них 2014. го
ди не, до до ла ска на че ло ЛКС, би ла 
је члан Управ ног од бо ра те ор га ни
за ци је. 

Од не дав но сте на че лу 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ја 
у здрав стве ном си сте му Ср би је 
још ни је до вољ но озбиљ но 
при хва ће на као парт нер. 
Мо же ли се то про ме ни ти?

– Иако у са мој Ко мо ри не по сто је 
не ки ве ли ки про бле ми, пи та ње je 
не до стат ка парт нер ског од но са са 
ин сти ту ци ја ма од зна ча ја ко је би 
би ле у мо гућ но сти да нам по мог
ну да се оно, што уну тар Ко мо ре бу
де до го во ре но, и спро ве де, с об зи
ром на чи ње ни цу да Ко мо ра ни је 
ни за ко но дав но, ни из вр шно те ло. 
С дру ге стра не, мо же мо да ура ди
мо пу но по во дом струч них пи та ња 
и да те пред ло ге упу ти мо ин сти ту
ци ја ма ко је су за њих над ле жне. На
дам да ћу, у пред сто је ћем пе ри о ду, у 
ко ме ћу би ти на че лу Ле кар ске ко
мо ре, ус пе ти да ус по ста вим до бре 
од но се са Ми ни стар ством здра вља, 
са скуп штин ским Од бо ром за здра
вље и по ро ди цу, син ди ка ти ма, Уни
вер зи те том, Ме ди цин ским фа кул
те том ка ко би пре по зна ли ва жност 
по зи ци о ни ра ња Ко мо ре и ста ту са 
ле ка ра. На тај на чин би би ле при
хва ће не не ке ини ци ја ти ве Ко мо ре, 

на до бро бит, не са мо ле ка ра, већ и 
здрав стве ног си сте ма и дру штва у 
це ли ни. 

Ка кву са рад њу оче ку је те 
са Ми ни стар ством здра вља, 
Ре пу блич ким фон дом 
за здрав стве но оси гу ра ње 
и дру гим ко мо ра ма 
у здрав ству?

– У овом тре нут ку нај ва жни је je 
да на ђе мо за јед нич ки је зик са Ми
ни стар ством здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је. При том ми слим да Ко мо
ра, ко ја за сту па ин те ре се ле ка ра, 
то не чи ни као део Ми ни стар ства, 
већ као за себ на ин сти ту ци ја. Али, 
по што је наш ин те рес за јед нич ки, 
ми мо ра мо да на ђе мо ре ше ње ко
је ће би ти на до бро бит здрав стве
ног си сте ма и пру жа ња услу га па
ци јен ту. 

Да ли ће те се за ла га ти 
да Ко мо ра ус по ста ви бо ље 
од но се са Срп ским ле кар ским 
дру штвом? 

– Наш од нос са Срп ским ле кар
ским дру штвом је не што што оп
те ре ћу је ле кар ство, због че га ће
мо мо ра ти да на ђе мо на чин да се 
по сто је ће не су гла си це пре ва зи
ђу. Под се ти ла бих да су, у пе ри о ду 
по сле Дру гог свет ског ра та, Ко мо
ре за бра ње не де кре том та да шњих 
вла сти, а све ин ге рен ци је у ве зи са 
ле кар ством пре у зе ло је Срп ско ле
кар ско дру штво. По нов ним осни
ва њем Ле кар ске ко мо ре, За ко ном 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
из 2005, тре ба ло би да мно ге ин ге
рен ци је СЛДа по сте пе но пре ла зе у 
над ле жност Ко мо ре, ка ко се до га ђа 
сву где у све ту. То ни је лак про цес. 
Ду бо ко це ним и тра ди ци ју СЛД, ње
го ве осни ва че и зна чај ко ји је оно 
до са да има ло, на ро чи то у том пе
ри о ду ка да ко мо ре ни су по сто ја ле. 
Та да је Дру штво би ло ба сти он ле
кар ства и струч ног ра да ле ка ра. За
ла га ћу се, ма да ће то ве ро ват но да 
на и ђе на зна чај не пре пре ке, да не
ке ак тив но сти, из ме ђу оста лог, до
де ла струч ног зва ња при ма ри јус, 
ко је, по за ко ну, мо гу да оба вља ју и 
ко мо ре, а не са мо СЛД, по сте пе но 
пре ла зе на Ко мо ру и у не ком пе
ри о ду бу ду двој не. Сва ки ле кар је 
у оба ве зи да пла ћа чла на ри ну Ле
кар ској ко мо ри Ср би је – и то тре ба 
да је до вољ но да бу де у мо гућ но сти 
да стек не струч но зва ње.

Ко јим про бле ми ма и те ма ма 
ће те да ти при о ри тет у Пла ну 
и Про гра му ра да?

– Не ми слим да ја, као по је ди нац, 
тре ба да до не сем План и Про грам 
ра да. На сед ни ци Скуп шти не ЛКС 
сам ре кла да ћу тра жи ти од сва ког 
скуп штин ског де ле га та, ре ги о нал
них ко мо ра и од бо ра да, у нај кра
ћем вре мен ском пе ри о ду, до ста ве 
сво је иде је и раз ми шља ња о оно ме 
што сма тра ју да је нај ва жни ји циљ 
за ко ји тре ба да се бо ри мо у огра ни
че ним вре мен ским пе ри о ди ма. На
пра ви ћу су бли ма ци ју све га за шта 
се за ла жу ре ги о ни, од бо ри, по је ди
ни чла но ви ко мо ре, чак и ако ни
су де ле га ти. Сва ки ле кар има не ку 
ви зи ју то га шта Ко мо ра тре ба да му 
пру жи. Та ко да ће мо, сход но то ме, 
нај ин тен зив ни је кре ну ти у ре а ли
за ци ју и по ку ша ти да оства ри мо то 
свим за кон ским сред стви ма. Ва жно 
је да све бу де у од ре ђе ним вре мен
ским окви ри ма.

Рад на вер зи ја На цр та за ко на 
о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о ко мо ра ма иза зва ла је број не 

по ле ми ке ме ђу здрав стве ним 
по сле ни ци ма. Оче ку је те ли 
да ће при го во ри ко је су ко мо ре 
упу ти ле би ти ува же ни?

– Зна ча јан је и рад на из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка. Фор ми ра но је те ло 
у ко је су укљу че ни ди рек то ри свих 
пет ко мо ра здрав стве них рад ни ка, и 
већ су за по че ти раз го во ри са Ми ни
стар ством здра вља. Оче ку је мо да ће 
Ми ни стар ству здра вља има ти слу
ха да у ко ми си је ко је ће се ба ви ти 
тим за ко ном бу ду укљу че ни пред
став ни ци ко мо ра, што ће би ти од ве
ли ке ко ри сти у до но ше њу за кон ске 
ре гу ла ти ве.

Ле кар ска ко мо ра је, у про те клом 
пе ри о ду, док је др Та тја на Ра до са
вље вић би ла на че лу, при пре ми
ла ин те грал ни текст на ко ји на чин 
тре ба да се ме ња ју за ко ни. Ми ни
стар ство здра вља мо же да ути че на 
де ло ве за ко на ко ји се од но се на по
сло ве ко је је вла да РС по ве ри ла ко
мо ра ма – ли цен ци ра ње, ре ли цен
ци ра ње, етич ки ко декс, али ни је 
до пу сти во да се то од но си на из бор
ни про цес и уну тра шњу ор га ни за
ци ју о че му тре ба да од лу чу ју са
ме ко мо ре.

Пред сто ји оби ман про цес 
ре ли цен ци ра ња чла но ва, 
пр ви пут од осни ва ња Ко мо ре. 
Има те ли про це не ко ли ко 
ле ка ра не ће при ку пи ти 
до во љан број бо до ва и ка ко 
ће тај про блем бити ре шен? 

– Ове го ди не ис ти че пр ви пе ри од 
ва же ња ли цен ци од се дам го ди на и 
пред сто ји оби ман по сао ре ли цен
ци ра ња за 32.800 ле ка ра. Про це
њу је мо да од 10 до 15 од сто ле ка ра 
не ће ис пу ни ти усло ве за об но ву ли
цен це. Мо ра се про на ћи не ки мо

дус, би ло да им се омо гу ћи да по
ла жу од ре ђе ни струч ни ис пит или 
да на не ки дру ги на чин на док на
де не до ста ју ће бо до ве. Тре ба да се 
ви ди да ли је то у ин ге рен ци ји Ко
мо ре, Здрав стве ног са ве та или Ми
ни стар ства здра вља, ка ко би смо за
јед но са њи ма про на шли на чин да 
се та си ту а ци ја пре ва зи ђе. Ни ка ко 
се не сме до пу сти ти да то ли ки број 
љу ди не мо же са мо стал но да оба
вља по сао – то би до ве ло у пи та ње 
функ ци о ни са ње здрав стве ног си
сте ма.

Ка ко су Ко мо ра би о хе ми ча ра, као 
и Ко мо ра ме ди цин ских се ста ра и 
здрав стве них тех ни ча ра ра ни је кре
ну ле у тај про цес, Ле кар ској ко мо

Реч ди рек то ра

ПРИМ. ДР ВЕСНА ЈОВАНОВИћ, 
ДИРЕКТОРКА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Значај позиционирања 
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// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, КАО ИНСТИТУЦИЈА, СТОЈИ ИЗА СВАКОГ СВОГ ЧЛАНА 
// НЕ СМЕМО ДА ДОПУСТИМО ДА ОПСТАЈЕ ЛОША СЛИКА О ЛЕКАРИМА //
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Протоколи лечења

– Ин си сти ра ћу на уво ђе њу про то ко ла ле че ња. Са мо ће на тај на чин мо-
ћи тач но да се раз ја сни шта је ле кар ска гре шка, а шта не. Уко ли ко по сто ји 
про то кол и ле кар га у пот пу но сти по шту је, он да је би ло ка ква не сре ћа ко ја 
је за де си ла па ци јен та пи та ње не чег дру гог, а не ле кар ске гре шке. Про то ко-
ли би би ли зна чај ни не са мо за ле ка ре, ко ји ма би умно го ме олак ша ли рад, 
не го и за па ци јен те. Во ди чи до бре кли нич ке прак се су не спор но зна чај ни, 
али су то пре по ру ке, а не оба ве зу ју ћи ста во ви стру ке. 
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ри Ср би је ће њи хо ва ис ку ства би ти 
од по мо ћи.

ЛКС је до са да по др жа ва ла 
не ке ску по ве кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је. Хо ће ли 
се та ква прак са на ста ви ти 
у на ред ним го ди на ма?

– Ка да је реч о кон ти ну и ра ној ме
ди цин ској еду ка ци ји (КМЕ), ЛКС је 
у прет ход ним го ди на ма по др жа ва
ла је дан број про гра ма ко ји су би
ли бес плат ни за члан ство. У до го
во ру са Здрав стве ним са ве том, ко ји 
ће се у на ред ном пе ри о ду фор ми ра
ти, и Ми ни стар ством здра вља тре
ба да се из на ђе ре ше ње ко је би би
ло, не са мо у ма те ри јал ном, не го и 
у струч ном сми слу, на до бро бит ле
ка ра чи је ин те ре се Ко мо ра тре ба да 
шти ти.

У ве о ма крат ком вре мен ском пе
ри о ду, до ок то бра ове го ди не, по ку
ша ће мо да сва ком по је ди нач ном 
ле ка ру омо гу ћи мо да до ђе бес плат
но до бо до ва елек трон ским пу тем, 
на осно ву оnli ne еду ка ци ја и упит
ни ка. На сто ји мо да код Ми ни стар
ства здра вља и Здрав стве ног са ве та 
из деј ству је мо да нам омо гу ћи да се 
и Ко мо ра ба ви кон ти ну и ра ном еду
ка ци јом. То нам, у овом тре нут ку, 
ни је до зво ље но, а сма трам да смо 
за то оспо со бље ни, као и про фе со ри 
ко ји, на кон соп стве них пре да ва ња, 
оце њу ју сво је сту ден те. На ћи ће мо 
на чин да, као и до са да, по др жи
мо не ке струч не ску по ве ка ко би
смо омо гу ћи ли ле ка ри ма да оства
ре бо до ве, да са зна ју не што но во, и 
то бес плат но.

Сен за ци о на ли зам у ве зи са 
бе лим ман ти ли ма не рет ко 
пу ни но вин ске ступ це: ле ка ри ма 
се пре су ђу је пре пре су де, 
из но се се њи хо ва пу на име на 
и пре зи ме на, итд. Ка кав ће 
би ти став Ко мо ре?

– Као стру ков но удру же ње, ЛКС 
шти ти струч не и про фе си о нал не 
ин те ре се ле ка ра, за ла же се за до
бре усло ве за рад, па чак и ма те
ри јал ни аспект, а све у ци љу пру
жа ња бо ље услу ге па ци јен ту. Али, 
Ко мо ра мо ра да бу де бо ље ме диј ски 
по зи ци о ни ра на. Не сме мо да до пу
сти мо да оп ста је ло ша сли ка о ле
ка ри ма. Мо ра се на ћи на чин да се 
ме ди ји афир ма тив но из ра жа ва ју о 
на ма, као и да се по мног не ле ка ри
ма ко ји су из ло же ни на па ди ма то

ком оба вља ња свог по сла – ле че ња 
па ци је на та.

У са рад њи са за ко но дав ним вла
сти ма тре ба да се ви ди да ли је мо
гу ће да се ти на па ди на ле ка ре тре
ти ра ју дру га чи је, а не као „сва ђа 
дво је љу ди на ули ци“ или „ка фан
ска ту ча“. С об зи ром на то да је вр ло 
че сто реч о ла ким по вре да ма, ту жи
лац по чи ни о це не го ни по слу жбе
ној ду жно сти, већ је оста вље но са
мом ле ка ру да се бо ри за за шти ту 
сво јих пра ва и очу ва ње соп стве ног 
угле да и ча сти.

Да ли је и због то га ва жно 
да (и) Ср би ја што пре усво ји 
За кон о ле кар ству?

– У свим зе мља ма у окру же њу је 
За кон о ле кар ству на сна зи. Иако 
по сто ји За кон о ко мо ра ма, ка ко су у 
пи та њу раз ли чи ти но си о ци здрав
стве ног си сте ма – ле ка ри, фар ма

це у ти, ме ди цин ске се стре, би о хе
ми ча ри, сто ма то ло зи – од ко јих 
сва ки има не ки свој по се бан ин
те рес, За ко ном о ле кар ству би ло 
би пре ци зно де фи ни са но шта је то 
што је зна чај но са мо за ле ка ре и на 
то ме тре ба ин си сти ра ти. ЛКС ни је 
за ко но дав но те ло, али су ра ђе ни 
обим ни ела бо ра ти у ве зи са За ко
ном о ле кар ству ко је пла ни ра мо да 
пре зен ту је мо Ми ни стар ству и ми
ни стру здра вља, да са њи ма на ђе
мо за јед нич ки је зик и уста но ви мо 
ко ли ко је то за и ста зна чај но. 

Уко ли ко ле кар до би је ла ку те ле
сну по вре ду, Ту жи ла штво не ре а гу
је и оста вља се оште ће ном да сам 
по кре не суд ски по сту пак. Ле ка
ри че сто од у ста ју од то га. Ко мо ра 
би тре ба ло ви ше па жње да по све
ти еду ка ци ји, на при мер са вла да
ва њу асер тив них тех ни ка, да би 
ле ка ри зна ли ка ко да сва ки кон
фликт у ко му ни ка ци ји са па ци јен
том, осо бљем или дру гим ко ле га

ма из бег ну или ре ше на обо стра ну 
до бро бит.

У јав но сти су че сте пред ра су де 
о ра ду Су до ва ча сти. Ко ли ко 
је про це са до са да по кре ну то 
и ко ли ко их је окон ча но 
од у зи ма њем ли цен це?

– Су до ви ча сти су вр ло озбиљ на и 
ре спек та бил на ин сти ту ци ја. Од ка
да су на ста ли 2009. го ди не до да
нас, про це су и ра на су 792 пред ме
та, а трај но су од у зе те три ли цен це. 
Уко ли ко је ле кар осу ђен за те шко 
де ло про тив здра вља љу ди у ре дов
ном кри вич ном по ступ ку, гра ђан
ски суд на ла же Су до ви ма ча сти да у 
том слу ча ју трај но од у зи му ли цен
цу. За не ка лак ша де ла, у од но си
ма ле карпа ци јент би ло да су у ве зи 
са ко му ни ка ци јом или ле кар ском 
гре шком, у не ким слу ча је ви ма ли
цен ца се од у зи ма на шест ме се ци 

до го ди ну да на. Сли ка у јав но сти да 
су до ви ча сти, за пра во, са мо шти те 
ле ка ре је сте са мо по пу ли стич ка 
при ча ко ја ни је пот кре пље на кон
крет ним по да ци ма.

Да ли ће би ти из ме на 
Етич ког ко дек са?

– До но ше ње Етич ког ко дек са – 
спа да у по сао ко ји је Ко мо ри по ве
рен од стра не др жа ве Ср би је. Иако 
је Етич ки ко декс до бар, у ме ђу вре
ме ну се ме ња ло за ко но дав ство из 
обла сти гра ђан скоправ не ма те ри је 
и Ко декс мо ра да се то ме упо до би, 
као и са За ко ном о тран сплан та ци
ји ће ли ја и тки ва, За ко ном о тран
сплан та ци ји ор га на, пред на цр том 
гра ђан ског за ко ни ка ко ји пред ви
ђа су ро гат мај чин ство итд. Етич ки 
ко декс мо ра да се уса гла ша ва, а то 
је на Ле кар ској ко мо ри. 

Та ко ђе, Ле кар ска ко мо ра тре ба да 
се у то ак тив но укљу чи и да по мог

не да се ле ка ри оп ште ме ди ци не, 
кроз не ке ра ди о ни це, еду ку ју за рад 
са по тен ци јал ним до но ри ма. Ин си
сти ра ће мо да ле ка ри оп ште ме ди
ци не, ко ји су по за ко ну за ду же ни за 
то, раз го ва ра ју са по тен ци јал ним 
до но ри ма ор га на, као и да има ју 
до нор ске кар ти це. Са дру ге стра
не, они су пре оп те ре ће ни у ка пи
та ци о ном про це су и има ју ве ли ки 
број па ци је на та. За то ни је ни чу до 
што ка ска мо за зе мља ма у окру же
њу пре ма бро ју пот пи са них до нор
ских кар ти ца.

Има те ли са зна ња ко ли ко 
је ле ка ра за тра жи ло до ку мен та 
за рад у ино стран ству 
(„good stan ding“ сер ти фи кат) 
у 2014? 

– Због оп штег ма те ри јал ног ста
ња у зе мљи и не мо гућ но сти да на
ђу по сао, ве ли ки број ле ка ра од ла
зи у Не мач ку, Нор ве шку, Сло ве ни ју 
или зе мље Сред њег Ис то ка. На жа
лост, од ла зе нам шко ло ва ни ле ка
ри. Са мо у то ку про шле го ди не ЛКС 
из да ла је 947 „good stan ding“ сер
ти фи ка та. То је бол но за нас али, 
у овом тре нут ку, не ма мо аде кват
но ре ше ње. Ипак, на да мо се да ће 
се ићи пре ма бо љит ку. Др жа ва мо

ра да на ђе на чин да те љу де за др
жи ов де.

Је дан број ле ка ра у Ср би ји 
ни је за до во љан оним што је 
Ко мо ра до са да чи ни ла за њих. 
Шта је по треб но ура ди ти 
у ци љу афир ма ци је еснаф ске 
ор га ни за ци је свих ле ка ра?

– Тру ди ћу се да Ле кар ска ко мо
ра бу де као ро ди тељ. Иако не мо ра 
да у сва ком тре нут ку има осе ћај да 
Ко мо ра по сто ји, сва ки ле карпо је
ди нац тре ба да бу де си гу ран да ће, 
ка да се на ђе у не кој кри зној си ту а
ци ји, би ло да је у пи та њу кон флик
тан до га ђај или не ки про блем, Ко
мо ра да ста не иза ње га, уко ли ко 
ни је по чи нио кри вич но де ло, и да 
мак си мал но шти ти ње го ве ин те ре
се. Сва ки ле кар, би ло где у Ср би ји, 
тре ба да зна да је за шти ћен ин сти
ту ци јом чи ји је члан, и уко ли ко је 
по чи нио кри вич но де ло из до ме
на пру жа ња здрав стве них услу га, 
тре ба да бу де при ме ре но ка жњен, 
али не и да бу де про скри бо ван кроз 
ме ди је чак и пре не го што се кри
ви ца до ка же. Сва ки ле кар мо ра да 
зна да га Ко мо ра шти ти, да је ту да 
му по мог не у си ту а ци ја ма ко је су 
за ње га кри зне и ко је по је ди нац 

не мо же сам да пре ва зи ђе. На рав
но, тре ба да оства ри му те сну ко му
ни ка ци ју са сва ким ле ка ром, ка ко 
би знао да у сва ком тре нут ку мо же 
да се обра ти и по тра жи по моћ у ве
зи са струч ним и про фе си о нал ним 
пи та њи ма.

Шта би сте по ру чи ли 
ле ка ри ма у Ср би ји?

– На дам се да ће мо, у пред сто је
ћем пе ри о ду, док бу дем на че лу ЛКС, 
на ћи на чин да ле ка ри осе те Ко мо
ру као свој ку ћу, по ро ди цу, ин сти ту
ци ју ко ја чвр сто сто ји иза њих и ко
ја ће им се на ћи у сва ком тре нут ку 
ка да им то бу де по треб но. Исто вре
ме но, пер ма нент но ћу се тру ди ти да 
се струч ни, про фе си о нал ни али и 
дру штве ни ста тус ле ка ра по пра ви, 
да за у зму ме сто ко је им при па да, 
а све то на до бро бит си сте ма и па
ци је на та због ко јих смо сви ту. Уве
ре на сам да ће мо оно што смо до
би ли од вла де као по ве ре ни по сао 
до бро оба вља ти и убу ду ће: чу ва ње 
ба зе по да та ка, из да ва ње до зво ла 
за рад, ли цен ци ра ње, као и су до ви 
ча сти, до но ше ње етич ког ко дек са, 
као и да ће све то да функ ци о ни ше 
склад но и без ве ћих про бле ма. 

Ја сми на То ма ше вић

Стручни чаСоПиС

– Mислим да је ве о ма зна чај но, ка ко за мла де ле ка ре, та ко и за ста ри је 
ко ле ге ко ји се ба ве ме ди цин ском на у ком, да има ју „свој“ ча со пис у ко ме ће 
мо ћи да об ја вљу ју струч не ра до ве. На сто ја ће мо да по кре не мо та кав струч ни 
ча со пис ко ји би из да ва ла Ко мо ра и у крат ком вре мен ском пе ри о ду до ве де-
мо на SCI ли сту. Ка ко су сви ле ка ри и чла но ви Ле кар ске ко мо ре, има мно го 
љу ди ко ји су спрем ни да учи не на по ре ка ко би се та иде ја и ре а ли зо ва ла.

Д
ирек тор ка ЛКС прим. др 
Ве сна Јо ва но вић и ми ни
стар здра вља асс. др Зла
ти бор Лон чар одр жа ли 

су са ста нак 8 . апри ла у про сто
ри ја ма Ми ни стар ства здра вља. 
По сле ср дач них че сти тит ки ко
је је Ми ни стар упу тио но во и за
бра ној ди рек тор ки ЛКС, во ђе ни 
су успе шни раз го во ри о го ру ћим 
про бле ми ма у здрав ству Ср би
је ко ји су об у хва ти ли про бле ме 
ли цен ци ра ња ле ка ра и оста лих 
здрав стве них рад ни ка као и њи
хо ве еду ка ци је.

За ка зан је и но ви са ста нак са 
над ле жни ма из Ми ни стар ства на 
ко ме ће се тра жи ти ре ше ња за те 

про бле ме, на до бро бит ле кар ства 
и це ло куп ног здрав стве ног си сте
ма Ср би је.

За по че ти су раз го во ри и о оста
лим пи та њи ма ко ја уна за ђу ју 
здрав стве ни си стем Ср би је, као 
што је про блем из да ва ња упу
та, ре це па та и оста лог од стра не 
ле ка ра из при ват не прак се. Ми
ни стар је упо знат са тим про бле
мом, по во дом че га је на гла сио да, 
док се не из ра ди је дин стве на ба
за по да та ка свих ле ка ра, ка ко из 
при ват ног, та ко и из др жав ног 
здрав стве ног сек то ра, овај про
блем не ће мо ћи да се пре ва зи ђе, 
али се на да да ће и то убр зо би ти 
раз ре ше но.

Састанак директорке ЛКС 
и министра здравља

Др Златибор лончар

Реч ди рек то ра

7 <
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Прав не слу жбе у ЛКС и РЛК сва
ко днев но да ју од го во ре ле ка ри ма и 
пру жа ју прав ну по моћ у раз ли чи
тим пред ме ти ма.

раД ре Ги о нал ниХ 
ле кар СкиХ ко Мо ра

Сви ор га ни ре ги о нал них ко мо
ра ра ди ли су са гла сно Ста ту ту ЛКС, 
укљу чу ју ћи скуп шти не, из вр шне од
бо ре, над зор не од бо ре (тро ме сеч ни, 
ше сто ме сеч ни и го ди шњи фи нан
сиј ски из ве штај) и по себ не од бо ре. 

Исто вре ме но, струч на слу жба у 
свим ре ги о нал ним ко мо ра ма ра
ди ла је са ле ка ри ма на те ре ну, а 
под руч не кан це ла ри је за у зе ле су 
зна чај но ме сто у не по сред ном 
кон так ту са ле ка ри ма. Про бле ми 
ко ји су на ста ја ли у ра ду у ве зи са 
priznavaњем ди пло ма са Ко со ва 
про сле ђи ва ни су пре ма над ле жним 
ми ни стар стви ма.

Цен трал ни 
ин Фор Ма Ци о ни 
Си СтеМ ле кар Ске 
ко Мо ре Ср Би Је

Функ ци о ни са ње ин фор ма ци о ног 
си сте ма у ЛКС у 2014. го ди ни ујед
на че но је са по сто је ћим мо ду ли ма. 
Ко ри сти се мо гућ ност сла ња sms по
ру ка ле ка ри ма, меј ло ва, а сајт ЛКС 
ажу ри ран је на днев ној ба зи. ЛКС 
има сво ју FB стра ни цу и Лин ке дин. 
На тај на чин, ЛКС успе ва да се при
бли жи члан ству Ко мо ре.

иЗ Бо ри у ле кар СкоЈ 
ко Мо ри Ср Би Је

У 2014. го ди ни одр жа ни су из бо
ри за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је и чла но ве скупшт
на ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра у ње ном са ста ву (Тре ћи са зив). 
Из бо ри су рас пи са ни за 8. јун 2014, 
а из бор не рад ње по че ле су да те
ку од 24. апри ла 2014. го ди не. Из
бо ре су спро во ди ли ор га ни за спро
во ђе ње из бо ра: Цен трал на из бор на 
ко ми си ја ЛКС и Из бор не ко ми си је 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и 
би рач ки од бо ри из бор них је ди ни
ца. Из бо ре је пра ти ла до ма ћа ор
га ни за ци ја ре ги стро ва на за пра
ће ње из бо ра Ce SID, о че му је ЛКС 
до ста ви ла свој из ве штај. Из бо ри су 
спро во ђе ни за из бор чла но ва Скуп
шти не ЛКС: 44 де ле га та из ре ги о
на Бе о град (29 из др жав не и 15 из 
при ват не прак се), 23 де ле га та из 
ре ги о на за ју го и сточ ну Ср би ју (19 
из др жав не и че ти ри из при ват
не прак се), 24 де ле га та из ре ги о на 
Вој во ди не (18 из др жав не и шест 
из при ват не прак се), 22 де ле га та 
из ре ги о на цен трал не и за пад не 
Ср би је (18 из др жав не и че ти ри из 
при ват не прак се) и 11 де ле га та из 
ре ги о на Ко со ва и Ме то хи је, сви из 
др жав не прак се, што чи ни укуп но 
124 чла на Скуп шти не ЛКС.

Упо ре до са из бо ром чла но ва 
Скуп шти не ЛКС, од ви ја ли су се из
бо ри за чла но ве скуп шти на ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра, те су се 
из бо ри за чла но ве Скуп шти не ЛКС 
и чла но ве скуп шти на РЛК онон ча
ни 8. ју на 2014. го ди не, а ман да ти 
но во и за бра ним чла но ви ма Скуп
шти не ЛКС ве ри фи ко ва ни на кон
сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не 
ЛКС, одр жа ној 8. ју ла 2014. го ди не. 
На сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр
жа ној 22. ју ла 2014. го ди не иза бра
ни су пред сед ник Скуп шти не ЛКС 
и два пот пред сед ни ка Скуп шти не 
ЛКС, ди рек тор ЛКС и два по моћ
ни ка ди рек то ра ЛКС. На сед ни ци 
Скуп шти не ЛКС одр жа ној 18. ок
то бра 2014, иза бра ни су чла но ви 
Управ ног од бо ра ЛКС и Етич ког 
од бо ра ЛКС, та ко да су сви ор га ни 

на ни воу Ле кар ске ко мо ре Ср би
је кон сти ту и са ни и по че ли да ра
де. Та ко ђе, на кон одр жа них из бо
ра 8. Ју на и ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре одр жа ле су кон сти ту тив не 
сед ни це на ко ји ма су ве ри фи ко ва
ни ман да ти чла но ви ма скуп шти
на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
и на кон то га на сед ни ца ма скуп
шти на РЛК иза бра ни су ор га ни на 
ни воу ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра, те је овај про цес окон чан до 
кра ја 2014. го ди не.

У сеп тем бру, од но сно тач ни је 21. 
сеп тем бра, одр жа ни су до пун ски 
из бо ри за чла но ве Скуп шти не ЛКС, 
као и до пун ски из бо ри за чла но ве 
скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра, ко ји ма су по пу ње на упра
жње на ме ста на члан ство у Скуп
шти ни ЛКС и скуп шти на ма ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра.

Ме Ђу на роД на
ак тиВ ноСт

ЛКС је чланкан ди дат у Стал ном 
ко ми те ту ле ка ра Евро пе (Европ ска 
ко мо ра) и ре дов ни члан Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је (WMA), 
Европ ског фо ру ма ме ди цин ских 
асо ци ја ци ја и ZE VA гру пе. Све те 
асо ци ја ци је, у ко ји ма ЛКС за у зи
ма ва жно ме сто, ужи ва ју из у зе тан 
углед на пу ту ка Европ ској уни ји.

/23. фебруар 2015/

Ге не рал ни се кре тар ЛКС,
Су за на Гу бе ри на Чо мић

Ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је,
проф. др Дра ган Де лић

АКТИВНОСТИ КО мО рЕ >>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је у 
2014. го ди ни оба вља ла је 
све по ве ре не по сло ве од 
стра не др жа ве Ср би је, са

гла сно За ко ну о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка и оста ле по сло
ве и за дат ке пред ви ђе не ста ту том 
ЛКС и За ко ном о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка. Осим на ве де ног, 
2014. го ди ну сва ка ко су обе ле жи ли 
по сло ви у ве зи са из бо ри ма за чла
но ве Скуп шти не ЛКС и дру гих ор га
на ЛКС и чла но ва скуп шти на ре ги
о нал них ко мо ра и дру гих ор га на у 
ње ном са ста ву.

По Ве ре ни По Сло Ви

–  Ле кар ска ко мо ра Ср би је укуп
но има 34.479 упи са них ле ка ра 
у Име ник ЛКС, од то га са ли цен
цом 31.291.

–  РЛК Бе о град 12.503 ре ги стро ва
них 11.109 ли цен ци ра них

–  РЛК Вој во ди на 6.896 ре ги стро ва
них 6.718 ли цен ци ра них

–  РЛК ЈИС 7.258 ре ги стро ва них 
6.458 ли цен ци ра них

–  РЛК ЦЗС 7.039 ре ги стро ва них 
6.253 ли цен ци ра них

–  РЛК КиМ 783 ре ги стро ва них 753 
ли цен ци ра них

У Ср би ји ра ди 11.792 ле ка ра му
шког по ла и 21.006 жен ског по ла. У 
др жав ној прак си ра ди 27.986 ле ка
ра, а у при ват ној прак си 3.703 ле ка
ра. Мла ђе од 30 го ди на је 1.545, а ви
ше од 30 го ди на има 32.434 ле ка ра. 
У Ср би ји ра ди 21.810 ле ка ра спе ци
ја ли ста, а 1.617 има уже спе ци ја ли
за ци је. У Име ник Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је у 2014. упи са но је 1.294 ле ка
ра, из да то је укуп но 1.245 ли цен ци 

и но вих ли цен цних ли сто ва, као и 
340 уве ре ња и по твр да. Стран ци ма 
је из да то 17 при вре ме них ли цен ци 
и то: 12 у Ре ги о нал ној ле кар ско ко
мо ри Бе о град, че ти ри у РЛК ЦЗС и 
јед на у РЛК ЈИС.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је, по зах
те ву, у 2014. из да ла 927 сер ти фи ка та 
до бре прак се ле ка ри ма за од ла зак у 
ино стран ство. Нај че шће су по твр де 
тра жи ли док то ри ме ди ци не, али и 
спе ци ја ли зан ти.

оСта ли По Сло Ви 
и За Да Ци ко Мо ре

Осим оба вља ња по ве ре них по сло
ва као јав них овла шће ња у 2014. го
ди ни, Ле кар ска ко мо ра Ср би је ба
ви ла се и ак тив но сти ма кроз рад 
сво јих ор га на и те ла, пре све га кроз 
рад Скуп шти не, ди рек то ра, Управ
ног од бо ра, Над зор ног од бо ра, по
себ них од бо ра, пр во сте пе них су
до ва ча сти и Вр хов ног су да ча сти, 
Етич ког од бо ра и Ко ми си је за по
сре до ва ње.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је усво ји ла 
је у 2014. го ди ни из ме не и до пу не 
Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу кри те ри
ју ма за пре да га ње струч них над зор
ни ка ЛКС. Но во и за бра не су ди је пр
во сте пе них су до ва ча сти и Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС да ли су све ча не из
ја ве и от по че ли рад у но вом ман
да ту.

Уса гла ша ва на су и оп шта ак та Ко
мо ре са из ме на ма и до пу на ма За
ко на о ра ду.

У 2014. го ди ни кон ти ну и ра но су 
при ку пља ни сер ти фи ка ти ле ка ра 
за уче шће на про гра ми ма КМЕ, на 
ни воу ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра, као и при пре ма за об на вља ње 
ли цен ци, ко ја се спро во ди на сва
ких се дам го ди на, од мо мен та ва
же ња ли цен це.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је, пре ко 
сво јих ор га на, као и прет ход них 
го ди на, и то ком 2014 године. За сту
па ла је и шти ти ла ин те ре се ле ка ра 
у Ср би ји – чла но ва Ко мо ре у сред
стви ма јав ног ин фор ми са ња, кроз 
осу де на на па де на ле ка ре на рад
ном ме сту, по кре та ње ини ци ја ти
ве пред Устав ним су дом РС за оце
ну за ко ни то сти За ко на о ума ње њу 
не то при хо да ли ца у јав ном сек то
ру и др.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је из да ва
ла је и свој ча со пис „Гла сник ЛКС“ 
у ко ме кључ ну уло гу има ју Из да
вач ки са вет Гла сни ка и Уре ђи вач ки 
од бор Гла сни ка са ста вљен од чла
но ва ен ту зи ја ста из свих ре ги о на. 
Пре по зна ју ћи да ле ка ри же ле по у
зда ну, ко ри сну, ла ко до ступ ну и ак
ту ел ну ин фор ма ци ју, у при пре ми 
сва ког бро ја Из да вач ки са вет ру
ко во дио се ин фор ма ци ја ма са те
ре на ко је су са гле да ва не на за јед
нич ком ор га ни за ци о ном са стан ку. 
У фи нал ној об ра ди по ма га ла су два 
вр хун ска про фе си о нал ца.

Гла сник има сле де ће ру бри ке: Реч 
уред ни ка – кон такт са члан ством, 
Реч ди рек то ра – Ак ту ел но сти у Ко
мо ри, О здрав стве ном си сте му, Но
ве тех но ло ги је у ме ди ци ни, Са 
струч них оку пља ња, Пред ста вља
мо здрав стве ну уста но ву, Ин тер вју, 
Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка
ци ја, Из ве шта ји из РЛК, Ме ђу на
род на са рад ња, Са ве ти прав ни ка, 
Из исто ри је ме ди ци не, Ле ка ри пи
шу, Пре но си мо из дру гих гла си ла, 
Од лу ке су до ва ча сти.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

ИзБОРИ ОБЕЛЕжИЛИ 
2014. ГОДИНУ

Прошлу годину у ЛКС обележила 
реализација од државе поверених послова, 
као и бројне активности у самој Комори, 

пре свега на спровођењу избора
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ПРОМЕНЕ У ВРХУ ЛКС

О
д оснивања Лекарске комо
ре Србије, на месту дирек
тора ЛКС током два манда
та, била је прим. др Татјана 

Радосављевић. Након прошлого
дишњих избора, Скупштина ЛКС 
изабрала је у јулу проф. др Драга-
на Делића, тадашњег директора 
Инфективне клинике, за директо
ра Коморе. Његов противкандидат 
била је др Слађана Илић, дермато
венеролог, помоћник директора ЗЦ 
ћуприја. Професор Делић поднео 
је оставку на ту функцију у јану
ару, а дужности је разрешен на 4. 
Седници Скупштине 24. фебруара, 
када су и расписани нови избори за 
челног човека Коморе. До следећег 
скупштинског заседања, 25. мар
та, ту функцију је обављао проф. 
др Ненад Ђоковић из Крагујевца. 
Чланови Скупштине су тада, на 5. 
Седници, бирали директора између 
два кандидата: прим. др Весне Јо-

вановић, ортопеда у Институту 
за ортопедскохируршке болести 
Бањица, РЛКБ, и мр. сц. др Томис-
лава Стантића, приватног лекара 
из Суботице, РЛКВ.

Скупштина је протекла у фер и 
демократској атмосфери, уз пуно 
међусобно уважавање кандидата, 

а за директорку ЛКС изабрана је др 
Весна Јовановић. На истој седници 
Скупштине, др Ивица Милосавље-
вић изабран је за председника Вр
ховног суда части ЛКС у наредном 
периоду. Пре њега, ту функцију 
обављао је проф. др Слободан Ко-
вачевић. //

кандидати за директора уочи избора: прим. др Весна Јовановић и мр сци. др томислав Стантић

радно председништво Скупштине лкС

Гласање чланова Скупштине лекарске коморе Србије

Заседање протекло у демократској атмосфери: Пета седница Скупштине лкС
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П
ро те кла го ди на би ла је у 
зна ку одр жа ва ња из бо ра за 
чла но ве Скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре Ср би је и скуп

шти на ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра, ко ји су одр жа ни 8. ју на 2014. 
го ди не. За Скуп шти ну ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да би ра
ла су се 103 де ле га та: 73 из др жав
не прак се и 30 из при ват не прак
се. Иза бра но је укуп но 63 де ле га та.
На кон кон сти ту и са ња Скуп шти не 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о
гра да иза бра ни су ор га ни Ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

У то ку 2014. го ди не Скуп шти на Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра
да одр жа ла је пет сед ни ца.

На сед ни ци Скуп шти не РЛКБ од 
20. фе бру а ра 2014. го ди не, до не те су 
сле де ће од лу ке: Усво јен је из ве штај 
о фи нан сиј ском по сло ва њу за 2013. 
го ди ну, пред лог фи нан сиј ског пла
на и пла на јав них на бав ки за 2014. 
го ди не и из ве штај о ра ду РЛК Бе о
гра да за 2013. Нај ве ћи по сао у пр вих 
шест ме се ци 2014. го ди не пред ста
вља ла је ор га ни за ци ја и спро во ђе
ње из бор них рад њи, оба ве шта ва ње 
члан ства о из бо ри ма и би рач ким 
ме сти ма, при јем кан ди да ту ра и 
про ве ра сва ке кан ди да ту ре, да ли 
је под не та у скла ду са Пра вил ни
ком о по ступ ку кан ди до ва ња, на
чи ну из бо ра и опо зи ва (број пот
пи сни ка по др шке кан ди да ту ри, да 
ли је са исте из бор не је ди ни це, да 
ли ра ди у др жав ној или при ват ној 
прак си, ма тич ни број). 

На кон спро ве де них не по сред
них из бо ра у ју ну за чла но ве Скуп
шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
за чла но ве Скуп шти не Ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, одр
жа не су че ти ри сед ни це Скуп шти не 
РЛК Бе о гра да. Кон сти ту тив на сед
ни ца Скуп шти не РЛК Бе о гра да одр
жан је да на 3.сеп тем бра 2014.го ди не 
на ко јој су ве ри фи ко ва ни ман да ти 
иза бра них чла но ва Скуп шти не РЛК 
Бе о гра да и на ко јој су иза бра ни чла
но ви Ко ми си је за из бор и име но ва

ње, пред сед ник и пот пред сед ни ци 
Скуп шти не РЛК Бе о гра да На пр вој и 
дру гој ре дов ној сед ни ци Скуп шти
не РЛК Бе о гра да иза бра ни су сви 
оста ли ор га ни Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре Бе о гра да. На тре ћој ре
дов ној сед ни ци усво јен је Пред лог 
фи нан сиј ског пла на за 2015. го ди
ну и го ди шњи Про грам и План ра
да за 2015. го ди ну.

иЗ Вр шни оД Бор рлкБ

Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре Бе о гра да одр жао је 
шест ре дов них сед ни ца и оет ван
ред них те ле фон ских сед ни ца. По
ред до но ше ња од лу ка о фи нан
сиј ском по сло ва њу Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, чла но
ви Из вр шног од бо ра раз ма тра ли су 
ма те ри јал ни по ло жај ле ка ра и со
ли дар ни по рез и по кре ну ли ин ци
ја ти ву о пот пи си ва њу пе ти ци је за 
из у зи ма ње здрав стве них рад ни ка 
из при ме не За ко на о ума ње њу не
то при хо да ли ца у јав ном сек то ру и 
из за бра не за по шља ва ња у јав ном 
сек то ру. 

По во дом мај ских по пла ва, чла но
ви Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да 
до не ли су од лу ку да се хит но по
зо ву ле ка ри из угро же них под руч
ја ка ко би под не ли зах те ве за ис
пла ту со ли дар не по мо ћи. До не та је 
од лу ка да се из вр ши ко рек ци ја ви
си не сред ста ва ко ји се упла ћу је на 
ра чун Фон да на ме њен за со ли дар ну 
по моћ, са 2,5 од сто на се дам од сто. 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о
гра да је на име убла жа ва ња по сле
ди ца еле мен тар них не по го да одо
бри ла 109 зах те ва. 

По сле кон сти ту и са ња но вог са зи
ва Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да, 
одр жа не су три сед ни це. На пр вој 
ре дов ној сед ни ци, чла но ви Из вр
шног од бо ра усво ји ли су из ве штај 
о тро шко ви ма одр жа ва ња кон сти
ту тив не, пр ве и дру ге сед ни це Скуп

шти не РЛК Бе о град, име но ва ли су 
но ве чла но ве Ко ми си је за со ли дар
ну по моћ РЛК Бе о гра да, усво ји ли су 
из ме не и до пу не По слов ни ка о ра
ду Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да. 
На дру гој ре дов ној сед ни ци до не та 
је од лу ка о из ме ни и до пу ну Од лу ке 
о ис пла ти па у шал ног из но са за на
кна ду тро шко ва пре во за за сед ни
це и са стан ке струч них ор га на РЛКБ 
од 10. ја ну а ра 2012. го ди не, до не та је 
од лу ка да се упу ти јав ни по зив ор
га ни за то ри ма акре ди то ва них бес
плат них про гра ма кон ти ну и ра не 
еду ка ци је да при ја ве сво је про гра
ме Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри 
Бе о гра да.

наД Зор ни оД Бор

Над зор ни од бор РЛКБ је у овој го
ди ни одр жао пет ре дов них сед ни ца 
на ко ји ма је, у скла ду са Ста ту том 
ЛКС, раз ма тран из ве штај о фи нан
сиј ском по сло ва њу РЛК Бе о гра да за 
2013. го ди ну, за пе ри од од 1. ја ну а ра 
до 31. мар та 2014. го ди не, за пе ри од 
од 1. ја ну а ра до 30. ју на 2014. го ди
не и за пе ри од оа 1. ју ла до 30. сеп
тем бра 2014. го ди не. Над зор ни од
бор РЛКБ је, при ли ком раз ма тра ња 
из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва
њу РЛКБ за на ве де не пе ри о де, кон
ста то вао да је све ра ђе но у скла ду 
са Ста ту том ЛКС, од лу ка ма ор га на 
ЛКС и РЛКБ и у скла ду са за кон ским 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу фи нан
сиј ско по сло ва ње. Ка ко је све би ло у 
ре ду, Над зор ни од бор РЛКБ до но сио 
је од лу ке о при хва та њу и да ва њу са
гла сно сти на из ве шта је о фи нан сиј
ском по сло ва њу РЛК Бе о гра да.

По СеБ ни оД Бо ри

По себ ни од бо ри ор га ни зо ва ни су 
на ни воу ре ги о нал них Ле кар ских 
ко мо ра и по два пред став ни ка из 

ре ги о нал ног По себ ног од бо ра су 
чла но ви По себ ног од бо ра ЛКС.

Основ не ини ци ја ти ве кре ћу са ре
ги о на. Оне мо ра ју би ти прав но об
ли ко ва не, под кре пље не од ре ђе ним 
за кон ским ак ти ма ко је се ди рект
но од но си на по кре ну ту ини ци ја
ти ву и као та кве до ла зе на По се
бан од бор ЛКС. По се бан од бор ЛКС 
се из ја шња ва о ини ци ја ти ви и ако 
је усво ји, она се пре зен ту је чла но
ви ма Управ ног од бо ра. Усво је на 
ини ци ја ти ва По себ ног од бо ра на
ста вља да ље као ини ци ја ти ва Ле
кар ске ко мо ре Ср би је у све да ље 
про це ду ре. По себ ни од бо ри Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
су на кон кон сти ту и са ња Скуп шти
не РЛК Бе о гра да и из бо ра чла но ва 
по себ них од бо ра, одр жа ли сво је ре
дов не сед ни це.

ПО за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав
ној прак си одр жао је две ре дов не 
сед ни це. На пр вој ре дов ној сед ни ци 
усво јен је сле де ћи план ра да: 

1. Спре ча ва ње по гор ша ња по ло
жа ја ле ка ра за по сле них у до мо ви
ма здра вља, ин сти ту ти ма и за во
ди ма за јав но здра вље и дру гим 
уста но ва ма на ни воу примарнe 
здрав стве не за шти те.

2. По ве ћа ти ак тив но сти на кре и
ра њу пред ло га и под но ше њу ини ци
ја ти ва за унапређењe усло ва ра да, 
про це са ра да, ква ли те та здрав стве
не за шти те, ка ко би сти му ли са ли 
ле ка ре да на ра ци о на лан, еко но
ми чан и ефи ка сан на чин упо тре бе 
сво је зна ње и ве шти не у ци љу пре
вен ци је, ди јаг но сти ке и ле че ња на 
ни воу ПЗЗ што је нај бо ље за гра ђа
не, а нај еф ти ни је за др жа ву.

3. Ак ти ви ра ти рад Рад не гру пе 
Ми ни стар ства здра вља, за пра ће
ње ефе ка та Уред бе о ко рек тив ном 
ко е фи ци јен ту и Ре пу блич ке струч
не ко ми си је за ПЗЗ Ми ни стар ства 
здра вља у чи је би са ста ве ушли и 
пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је – По себ ног од бо ра за јав но 
здра вље и при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у др жав ној прак си.

5. За ла га ње за по што ва ње нор ма
ти ва и стан дар да за рад иза бра них 
и дру гих ле ка ра на ПЗЗ. За ла га ње за 
по што ва ње нор ма ти ва и стан дар
да за рад иза бра них и дру гих ле ка
ра на при мар ном ни воу здрав стве
не за шти те.

4. Из ме на за кон ских и под за кон
ских ака та ко ја би, усва ја њем и при
ме ном, има ла по зи тив не ефек те на 

ле ка ра за по сле не у ПЗЗ. Из ме на под
за кон ских ака та ко ји се од но се на 
опре му и но мен кла ту ру услу га на 
ни воу ПЗЗ; За кон ски про пи си у до
ме ну ка дров ских стан дар да и нор ма
ти ва, као и нор ма ти ва из вр ше ња;

5. До но ше ње про то ко ла ле че ња 
па ци је на та и пра те ћих те ра пиј
ских про то ко ла ко је тре ба об ја ви ти 
у Слу жбе ном гла сни ку РС, ка ко би 
би ли За кон ски оба ве зу ју ћи за иза
бра не ле ка ре, а га ран ци ја за гра ђа
не да ће јед на ку здрав стве ну услу гу 
до би ти на чи та вој те ри то ри ји РС.

6. Да се упу ти до пис РФ ЗО. у ко
јим ће се траж ти из ме на са др жа ја 
и оби ма пре вен тив них ме ра у обла
сти ПЗЗ.

7. У скла ду са за кон ским про пи
си ма тра жи ти да за по сле ни у здрав
ству до би ју ста тус слу жбе ног ли ца

8. Да се упу ти ини ци ја ти ва за из
ме ну Уред бе о ду жи ни рад ног вре
ме на у ДЗ на ни воу гра да Бе о гра да 
и да се Ко мо ра од ре ди пре ма то ме.

9. Да се рад на ме ста ле ка ра у ДЗ 
при ли ком из ра де ак та о про це ни 
ри зи ка утвр де као рад на ме ста са 
по ве ћа ним ри зи ком и на тај на чин 
омо гу ћи скра ће но рад но вре ме за 
ле ка ре за по сле не у ДЗ.

10. Да се упу ти зах тев Ми ни стар
ству здра вља РС и РФ ЗО да ди рек
то ри ма здрав стве них уста но ва на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу 
да по шту ју од ред бу ко јим се омо гу
ћа ва оси гу ра ном ли цу да на осно
ву упу та иза бра ног ле ка ра има пра
во на кон тро ле у овим уста на о ва ма 
у тра ја њу од 6 ме се ци од да на пр
вог ја вља ња ле ка ру спе ци ја ли сти 
(у горн јем де сном углу спе ци ја ли
стич ког из ве шта јана за то пред ви
ђе ном ме сту оба ве зно упи са ти да
тум до ка да ва жи упут).

11. Да док то ри ме ди ци не на свим 
ни во и ма до би ју ИД број и на тај на
чин сви мо гу да про пи су ју ре цеп те.

12. Да док то ри ме ди ци не на се
кун дар ном и тер ци јар ном ни воу 
не про пи су ју те ра пи ју ко ја не мо
же да се ре а ли зу је ни воу ПЗЗ, не
го да се да у њи хо вој уста но ви као 
бол нич ка те ра пи ја.

13. Да се упу ти до пис здрав стве
ним уста но ва ма на се кун дар ном и 
тер ци јар ном ни воу да се за пре гле
де ко ји не зах те ва ју бол нич ко ле че
ње не тра же бол ни чи упу ти већ ин
тер ни спе ци ја ли стич ки упу ти и да 
се за па ци јен те по при о ри те ту од
ре ди рок за за ка зи ва ње.

14. Да се упу ти до пис Ми ни стар
ству здра вља, ко јим би се тра жи

ло, да се све спе ци ја ли за ци је ве за
не за јав но здра вље и ме наџ мент у 
си сте му здрав стве не за шти те, ко је 
су до би ле зва нич ну акре ди та ци ју 
од стра не над ле жног ми ни стар ства, 
мо ра ју при зна ти кроз Пра вил ник о 
спе ци ја ли за ци ја ма и ужим спе ци
ја ли за ци ја ма здрав стве них рад ни
ка и здрав стве них са рад ни ка и кроз 
ко е фи ци јен те.

15. Под не ти зах тев да За во ди и 
ин сти ту ти бу ду ди рект ни ко ри сни
ци бу џет ских сред ста ва, 

16. По кре ну ти ини ци ја ти ву за из
ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли
жим усло ви ма за оба вља ње здрав
стве не де лат но сти у здрав стве ним 
уста но ва ма и дру гим об ли ци ма 
здрав стве не слу жбе та ко да се уки
не „ТА БЕ ЛА МЕ РЕ ИЗ ВР ШЕ ЊЕ“ , 
или да се ме ре из вр ше ња де фи ни
шу пре ма ква ли те ту и сло же но сти 
по сло ва.

17. По кре ну ти иницијативu ко
јом би се РФ ЗО оба ве зао да ре гу ли
ше ста тус оси гу ра ни ка.

18. По кре ну ти сле де ћу ини ци ја ти
ву да у де лу стра те шког пла на раз
во ја ПЗЗ бу де за сту пље но сле де ће: 
еко ном ска це на услу га у до мо ви
ма здра вља, да па ци јен та „пра ти 
но вац“ и да до мо ви здра вља бу ду 
пла ће ни за услу ге ко је пру жа ју.

19. За у зет став да је не до пу сти во 
да се ле ка ри тре ти ра ју као рад ни
ци јав них пред у зе ћа јер се пре ма 
За ко ну о здрав стве ној за шти ти и 
здрав стве ном оси гу ра њу, здрав ство 
фи нан си ра из сред ста ва РФЗЗОа. 
Сви чла но ви од бо ра су се из ја сни
ли про тив уво ђе ња со ли дар ног опо
ре зи ва ња у здрав ству.

20. У рад но вре ме мо ра би ти укљу
че но и вре ме ко је је по треб но да иза
бра ни ле кар ис пу ни сво ју оба ве зу да 
оба вља кућ не по се те сво јих (те шки, 
хро нич ни и не по крет ни бо ле сни ци, 
де ца оме те на у раз во ју, со ци јал но 
угро же не по ро ди це...), здрав стве но 
вас пит ни рад и КМЕ.

21. Нео п ход но је вре мен ско по кла
па ње пр ве и дру ге сме не да не би 
до ла зи ло до за сто ја у при је му па ци
је на та и да би ле ка ри обе сме не мо
гли да раз ме не ва жне ин фор ма ци је 
о де ша ва њи ма из пред ход не сме не. 
На тај на чин би се пра ти ли по тре
бе те шких па ци је на та, епи де ми о
ло шка си ту а ци ја. Ле ка ри би се ин
фор ми са ли о из ме на ма и до пу на ма 
за кон ских и по за кон ских ака та ко
ја уре ђу ју област здрав ства, а ко ји 
се не по сред но при ме њу ју (Струч ни 
са стан ци ле ка ра и по себ но ме ди
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цин ских се ста ра, а не са стан ци на 
ко ји ма се са мо про сле ђу ју на ред
бе Ми ни стар ства здра вља РС и РФ
ЗО пре ко ди рек то ра ДЗ, ка ко је са
да прак са.)

22. Са рад њи са пред став ни ци ма 
стру ков них и гран ских син ди ка та 
ко ји оку пља ју ле ка ре и стру ков ним 
удру же њи ма.

23. За јед нич ки рад ЛКС и парт
нер ских ор га ни за ци ја на укуп ном 
уна пре ђе њу по ло жа ја ле ка ра у мно
гим сег мен ти ма.

24. Пра ће ње и уна пре ђе ње ка те
дре оп ште ме ди ци не на Ме ди цин
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе
о гра ду.

25. Пра ће ње и уна пре ђе ње ка те
дре за ур гент ну ме ди ци ну на Ме
ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те
та у Бе о гра ду.

26. По кре ну ти ини ци ја ти ву за из
јед на ча ва ње це на пру жа ња услу га 
у др жав ном и при ват ном сек то ру.

На дру гој ре дов ној сед ни ци раз ма
тран је ма те ри јал ни по ло жај ле ка ра 
и рад но вре ме у до мо ви ма здра вља 
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да.

По себ ни од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си је у овом пе ри о ду 
одр жао јед ну ре дов ну сед ни цу. 

На сед ни ци од бо ра, чла но ви од
бо ра упо зна ли су се са ини ци ја ти
ва ма ко је је по кре нуо пред ход но са
зив По себ ног од бо ра за се кун дар ну 
и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си РЛКБ. Чла но ви 
по себ ног од бо ра су до не ли од лу ку 
да по но ве ини ци ја ти ве ко је је прет
ход ни са зив усво јио, а то су: до но
ше ње про то ко ла ле че ња, уре ђе ње 
ши фар ни ка здрав стве них услу га, 
ан га жо ва ње око утвр ђи ва ња ми
ни мал не це не здрав стве них услу
га у у се кун дар ној и тер ци јар ној де
лат но сти, тра жи ти ин фор ма ци ју од 
над ле жних др жав них ор га на ка кав 
је план фи нан си ра ња здрав ства на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу, 
по кре ну ти ини ци ја ти ву да се број 
за по сле них ле ка ра на се кун дар
ном и тер ци јар ном ни воу ускла ди 
са нор ма ти ви ма по сло ва у ле кар
ској прак си, по кре ну ти ини ци ја ти
ву за по бољ ша ње усло ва ра да и ве
ћу це ну ра да, ре гу ли са ти до пун ски 
рад у здрав стве ним уста но ва ма, по
кре ну ти ини ци ја ти ву за из ме ну и 
до пу ну Уред бе о ко рек тив ном ко е
фи ци јен ту ко јом би се пред ви де ло 
да осно ви ца за об ра чун пла те ле ка
ра бу де је дан од сто, по кре ну ти ини

ци ја ти ву за из ме ну и до пу ну Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти 
у здрав стве ним уста но ва ма и дру
гим об ли ци ма здрав стве не слу жбе 
та ко да се у де лу „ТА БЕ ЛА МЕ РЕ ИЗ
ВР ШЕ ЊЕ“, ме ре из вр ше ња де фи ни
шу пре ма ква ли те ту и сло же но сти 
по сло ва; по кре ну ти ини ци ја ти ву 
за ис пи ти ва ње устав но сти и за ко
ни то сти Уред бе о ко рек тив ном Ко
е фи ци јен ту.

ПО за при мар ну здрав стве ну за
шти ту у при ват ној прак си одр жао 
је јед ну ре дов ну сед ни цу.

На сед ни ци од бо ра, чла но ви од бо
ра упо зна ли су се са ини ци ја ти ва
ма ко је је по кре нуо пред ход но са зив 
По себ ног од бо ра за при мар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
РЛКБ. До го во ре но је да се за сле де
ћу од бо ра усво ји план ра да по себ
ног од бо ра за 2015. го ди ну. До не та је 
од лу ка да се др Ми лан Ди нић пред
ло жи за пред став ни ка Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, у рад ној гру пи при Ми
ни стар ству здра вља ко ја ће ра ди ти 
на укљу чи ва њу при ват не ле кар ске 
прак се у си стем здрав стве не за шти
те и здрав стве ног оси гу ра ња. 

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну зз 
у при ват ној прак си одр жао је јед ну 
ре дов ну сед ни цу.

На сед ни ци од бо ра, чла но ви од
бо ра упо зна ли су се са ини ци ја ти
ва ма ко је је по кре нуо пред ход но са
зив По себ ног од бо ра за се кун дар ну 
и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си РЛКБ. На сед
ни ци су се чла но ви од бо ра са гла
си ли да су при мар ни за да ци овог 
од бо ра ин кор по ра ци ја при ват не 
прак се у здрав стве ни си стем Ср би је 
(из јед на ча ва ње при ват не и др жав
не прак се), као и из ме на и до пу на 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за 
отва ра ње здрав стве них уста но ва. 
Пред сед ник по себ ног од бо ра пред
ло жио је да се одр жа ва ју за јед нич
ке сед ни це по себ них од бо ра у при
ват ној прак си. 

ПО за ме ди цин ску ети ку одр жао 
је две ре дов не сед ни це. 

Усво јен је сле де ћи план ра да: Са
рад ња и ко му ни ка ци ја са дру гим те
ли ма Ко мо ре, Уче шће на ску по ви ма 
у ор га ни за ци ји ЛКС, Ана ли за нај че
шћих по вре да Ко дек са ме ди цин ске 
ети ке, Про фе си о нал ни иден ти тет 
здрав стве ног рад ни ка, Кри за про фе
си о на ли зма; Еута на зи ја и аси сти ра

но са мо у би ство; Су ро гат мај чин ство; 
Уче шће у рас пра ви ве за не за пред
лог но вог Гра ђан ског за ко ни ка РС у 
са рад њи са оста лим ор га ни ма Ко
мо ре; Ко руп ци ја у здрав ству, из ме на 
Ко дек са (у де лу чл. 12–18); У окви ру 
пра ће ња ме ђу на род них стан дар
да ме ди цин ске ети ке, рад на ускла
ђи ва њу Ко дек са ме ди цин ске ети ке 
ЛКС са нај но ви јом вер зи јом Хел син
шке де кла ра ци јеетич ки прин ци пи 
ме ди цин ских ис тра жи ва ња на љу
ди ма, ко ја је усво је на 2013. го ди не; 
Мо бинг; При нуд но ле че ње и При
ста нак па ци јен та на пред ло же ну 
ме ру ле че ња; Спре ча ва ње на стан
ка гре шке.

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње одр
жао је две ре дов не сед ни це. 

Усво јен је сле де ћи план ра да: Укљу
чи ва ње у рад Рад не гру пе Здрав стве
ног са ве та Ср би је за акре ди та ци ју 
про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је; 
Пред лог за из ме ну и до пу ну Пра вил
ни ка о бли жим усло ви ма за спро
во ђе ње кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке 
и здрав стве не са рад ни ке; Ус по ста
вља ње са рад ње са свим ре ле вант
ним ин сти ту ци ја ма; Ор га ни зо ва ње 
onli ne еду ка ци је; По кре та ње ини
ци ја ти ве за из ме ну Ста ту та Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

ПреД ло Же не 
иЗ Ме не Пра Вил ни ка 
о ли Цен Ци ра њу

Чла но ви од бо ра до не ли су од лу
ку да се пред ло жи По себ ном од бо
ру за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС 
да по кре не ини ци ја ти ву за до но ше
ње по себ ног Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
или од у зи ма ње ли цен це чла но ви
ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

Пред ло же не су сле де ће из ме не 
и до пу не по себ ног Пра вил ни ка о 
бли жим усло ви ма за из да ва ње, об
на вља ње или од у зи ма ње ли цен це 
здрав стве ним рад ни ци ма:

I  Увод не од ред бе

Члан 1
Став 1 се ме ња и гла си: Овим пра

вил ни ком утвр ђу ју се бли жи усло ви 
за из да ва ње, об на вља ње или од у зи
ма ње одо бре ња за са мо стал ни рад 
(уда љем тек сту: ли цен ца) здрав
стве них рад ни ка ле ка ра, по сту пак 

и на чин из да ва ња, об на вља ња или 
од у зи ма ња ли цен це, обра зац и са
др жај из да те, об но вље не или од у зе
те ли цен це, као и дру ге усло ве по
треб не за из да ва ње, об на вља ње или 
од у зи ма ње ли цен це. 

Став 2 се ме ња и гла си: Из да ва ње, 
об на вља ње и од у зи ма ње ли цен це 
је сте по сту пак ко ји спро во ди над
ле жна ко мо ра Ле кар ска ко мо ра Ср
би је ра ди утвр ђи ва ња струч не оспо
со бље но сти здрав стве них рад ни ка 
ле ка ра за са мо стал ни рад.

Став 3 се ме ња и гла си: Ли цен ца 
је јав на ис пра ва ко јом се до ка зу је 
струч на оспо со бље ност здрав стве
ног рад ни ка ле ка ра за са мо стал но 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

 Став 4 се ме ња и гла си: О из да тој, 
об но вље ној или од у зе тој ли цен ци 
ре ше ње до но си ди рек тор над ле жне 
ко мо ре Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан 2 се ме ња и гла си:
Ко мо ра из да је ли цен цу здрав стве

ном рад ни ку ле ка ру чла ну ко мо ре 
(у да љем тек сту: здрав стве ни рад ник 
ле кар) ко ји као про фе си ју у Ре пу бли
ци Ср би ји оба вља по сло ве здрав стве
не де лат но сти је за вр шио ме ди цин
ски фа кул тет и по ло жио струч ни 
ис пит у Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 4 се бри ше:
Над ле жна ко мо ра не за по сле ном 

здрав стве ном рад ни ку из да је ли
цен цу на кон за сни ва ња рад ног од
но са.

Над ле жна ко мо ра здрав стве ном 
рад ни ку осни ва чу при ват не прак
се, из да је ли цен цу да ном под но ше
ња зах те ва за осни ва ње при ват не 
прак се.

Над ле жна ко мо ра здрав стве ном 
рад ни ку ко ри сни ку ста ро сне пен
зи је, из да је ли цен цу на кон за сни
ва ња рад ног од но са са осни ва чем 
при ват не прак се или да ном под но
ше ња зах те ва за осно ва ње при ват
не прак се.

Здрав стве ни рад ник стра ни др
жа вља нин ко ји на те ри то ри ји Ре
пу бли ке Ср би је по вре ме но оба вља 
здрав стве ну де лат ност (по слов но
тех нич ка са рад ња, струч но кон сул
тант ске услу ге), над ле жној ко мо ри 
под но си до каз о члан ству у ко мо ри, 
од но сно ста ле шком удру же њу као и 
ва же ћу ли цен цу зе мље у ко јој оба
вља здрав стве ну де лат ност. 

Члан 5:
Став 1 се ме ња и гла си: Уз зах тев 

из чла на 3. овог пра вил ни ка здрав

стве ни рад ник ле кар до ста вља сле
де ћу до ку мен та ци ју:

1) ре ше ње о упи су у име ник над
ле жне ко мо ре Ле кар ске ко мо ре Ср
би је;

2) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме 
ви со ке, ви ше или сред ње струч не 
спре ме здрав стве не стру ке, Ме ди
цин ског фа кул те та у Ре пу бли ци 
Ср би ји, од но сно но стри фи ко ва ну 
ди пло му ви со ке, ви ше или сред ње 
струч не спре ме здрав стве не стру ке 
сте че не Ме ди цин ског фа кул те та у 
ино стран ству;

3) ове ре ну фо то ко пи ју уве ре ња о 
по ло же ном струч ном ис пи ту у Ре
пу бли ци Ср би ји;

4) по твр ду да је у рад ном од но су 
и по сло ви ма ко је не по сред но оба
вља.

Став 2 се ме ња и гла си: Здрав стве
ни рад ник Ле кар ко ји је сте као на
став нона уч но зва ње, од но сно на
зив при ма ри јус, до ста вља ове ре не 
фо то ко пи је уве ре ња о сте че ном 
зва њу, од но сно на зи ву.

Став 3 се ме ња и гла си: До каз да 
прав но сна жном суд ском од лу ком 
здрав стве ни рад ник ле кар ни је осу
ђен за кри вич но де ло ко је га чи ни 
не до стој ним за оба вља ње здрав
стве не де лат но сти, од но сно да прав
но сна жном суд ском од лу ком ни је 
осу ђен на ка зну за тво ра због те шког 
кри вич ног де ла про тив здра вља љу
ди, над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко
мо ра Ср би је при ба вља од над ле жног 
ор га на по слу жбе ној ду жно сти. 

Члан 6 се ме ња и гла си:
Здрав стве ни рад ник Ле кар ко

ји оба вља спе ци ја ли стич ку де лат
ност, по ред до ку ме на та из чла на 5. 
овог пра вил ни ка, уз зах тев за из да
ва ње ли цен це до ста вља и сле де ћу 
до ку мен та ци ју:

1) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме 
о по ло же ном спе ци ја ли стич ком 
ис пи ту, од но сно но стри фи ко ва
ну ди пло му о по ло же ном спе ци ја
ли стич ком ис пи ту сте че ну у ино
стран ству; 

2) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме 
о по ло же ном ис пи ту из уже спе
ци јал но сти, од но сно но стри фи ко
ва ну ди пло му о по ло же ном ис пи
ту из уже спе ци јал но сти сте че ну у 
ино стран ству.

Члан 7:
Став 1 се ме ња и гла си: Уко ли ко 

здрав стве ни рад ник ле кар у окви ру 
ро ка ва же ња ли цен це стек не струч

ни на зив при ма ри јус или на став
нона уч но зва ње ду жан је да о то ме 
оба ве сти над ле жну ко мо ру.

 Став 2 се ме ња и гла си: У слу ча
ју да на сту пе окол но сти из ста ва 1. 
ово га чла на, здрав стве ном рад ни
ку ле ка ру се из да је но ва ли цен ца 
са истим ли цен цним бро јем и пе
ри о дом ва же ња.

Став 3 се ме ња и гла си: Уко ли ко 
здрав стве ни рад ник ле кар у окви
ру ро ка ва же ња ли цен це по ло жи 
спе ци ја ли стич ки или ис пит из уже 
спе ци јал но сти ду жан је да о то ме 
оба ве сти над ле жну ко мо ру.

Став 4 се ме ња и гла си: У слу ча
ју да на сту пе окол но сти из ста ва 3. 
ово га чла на, здрав стве ном рад ни
ку ле ка ру се из да је но ва ли цен ца 
са но вим пе ри о дом ва же ња.

По Сту Пак оБ на ВЉа ња 
ли Цен Це

Члан 8.
Став 1 се ме ња и гла си: Здрав стве

ном рад ни ку Ле ка ру се мо же об
но ви ти ли цен ца ако је у пе ри о ду 
ва же ња ли цен це, у по ступ ку кон
ти ну и ра не еду ка ци је сте као 168 /140 
бо до ва и то за сва ку го ди ну ва же
ња ли цен це по 24/20 бо до ва кроз 
са др жај акре ди то ва них про гра ма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је, ве за но 
за про фе си о нал ну де лат ност ко ју 
оба вља, а за ко ју се из да је, од но сно 
оба на вља ли цен ца. 

Став 4 се ме ња и гла си: Уку пан 
број од 24/20 бо до ва мо ра би ти ску
пљен из ви ше раз ли чи тих про гра ма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је.

Став 5 се бри ше: Јед на по ло ви
на го ди шње укуп не су ме бо до ва 
(12 бо до ва) сти че се у окви ру про
гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је ко
ји се спро во де у здрав стве ној уста
но ви или при ват ној прак си у ко јој 
је здрав стве ни рад ник за по слен, 
од но сно у окви ру акре ди то ва них 
про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци
је ко ји се спро во де у здрав стве ним 
уста но ва ма и при ват ној прак си на 
те ри то ри ји оп шти не или управ ног 
окру га.

Став 6 се бри ше: Дру га по ло ви на 
го ди шње укуп не су ме бо до ва (12 бо
до ва) до би ја се кроз уче шће на екс
тер ним про гра ми ма кон ти ну и ра
не еду ка ци је ко ји се спро во де ван 
здрав стве не уста но ве и при ват не 
прак се у ко јој је здрав стве ни рад
ник за по слен, на ре пу блич ком или 
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ме ђу на род ном ни воу, као и кроз 
дру ге об ли ке кон ти ну и ра не еду ка
ци је утвр ђе не про пи сом о бли жим 
усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и
ра не еду ка ци је за здрав стве не рад
ни ке и здрав стве не са рад ни ке.

Став 7 се бри ше: Из у зет но, ако 
здрав стве ни рад ник ни је у мо гућ
но сти да са ку пи бо до ве на на чин 
утвр ђен у ста ву 5. овог чла на, због 
то га што у здрав стве ној уста но
ви или при ват ној прак си у ко јој је 
здрав стве ни рад ник за по слен, од
но сно у здрав стве ним

уста но ва ма и при ват ној прак си 
на те ри то ри ји оп шти не или управ
ног окру га, ни је би ло спро во ђе ња 
акре ди то ва них про гра ма кон ти ну
и ра не еду ка ци је из од ре ђе не обла
сти, сма тра се да је сте као услов у 
по гле ду по треб ног бро ја бо до ва у 
тој го ди ни ако у ис тој го ди ни са ку
пи ви ше од 12 бо до ва на на чин утвр
ђен у ста ву 6. овог чла на.

Члан 9
Став 1 се ме ња и гла си: Здрав стве

ни рад ник Ле кар ра ди об на вља ња 
ли цен це под но си зах тев огран ку 
над ле жне ко мо ре Ле кар ске ко мо
ре Ср би је 60 да на пре ис те ка ро ка 
на ко ји је из да та ли цен ца.

Став 2 се ме ња и гла си:
Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на 

здрав стве ни рад ник ле кар до ста
вља и:

до каз да је у пе ри о ду ва жно сти 
ли цен це сте као по тре бан број бо до
ва из чла на 8. овог пра вил ни ка;

1) по твр ду из да ту од стра не здрав
стве не уста но ве, од но сно при ват не 
прак се, да је нај ма ње 50 од сто од да
на из да ва ња ли цен це ра дио у обла
сти здрав стве не де лат но сти за ко ју 
има ли цен цу. 

Члан 10 се ме ња и гла си:
Ако здрав стве ни рад ник ле кар у 

то ку ва же ња ли цен це стек не ви ше 
од 168 140 бо до ва, до зво ља ва му се 
да у на ред ни пе ри од ва же ња ли
цен це пре не се 10 бо до ва.

Члан 12 се ме ња и гла си:
Ако здрав стве ном рад ни ку ле ка

ру за ис пу ње ње усло ва утвр ђе них у 
чла ну 9. став 2. тач ка 1) овог пра вил
ни ка не до ста је нај ви ше 24/20 бо до
ва, над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко
мо ра Ср би је му из да је ли цен цу ако 
у то ку ра да под над зо ром здрав
стве ног рад ни ка ле ка ра ко ји има 
ли цен цу при ку пи по тр бен број бо
до ва за об на вља ње ли цен це.

Члан 13 се бри ше:
Здрав стве ном рад ни ку ко ме је у 

скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу
ју област ра да утвр ђе но ми ро ва ње 
рад ног од но са, рок за ис пу ња ва ње 
усло ва за об на вља ње ли цен це про
ду жа ва се за утвр ђе ни пе ри од ми
ро ва ња рад ног од но са, и то у сле де
ћим слу ча је ви ма:

1) од ла зак на од слу же ње, од но сно 
до слу же ње вој ног ро ка;

2) упу ћи ва ње на рад у ино стран
ство од стра не по сло дав ца или у 
окви ру ме ђу на род нотех нич ке или 
про свет но кул тур не са рад ње, ди пло
мат ска, кон зу лар на и дру га пред
став ни штва;

3) из бо ра, од но сно име но ва ња на 
функ ци ју у др жав ном ор га ну, син
ди ка ту, по ли тич кој ор га ни за ци ји 
или на дру гу јав ну функ ци ју чи је 
вр ше ње зах те ва да при вре ме но пре
ста не да љи рад код по сло дав ца.

Здрав стве ном рад ни ку, брач ном 
дру гу за по сле ног из ста ва 1. тач ка 
2) овог чла на, рок за ис пу ња ва ње 
усло ва за об на вља ње ли цен це про
ду жа ва се за утвр ђе ни пе ри од ми
ро ва ња рад ног од но са.

Ако здрав стве ни рад ник из оправ
да них раз ло га утвр ђе них за ко ном 
(бо ло ва ње ду же од шест ме се ци, 
труд но ћа и ком пли ка ци је у ве зи са 
одр жа ва њем труд но ће, по ро диљ ско 
од су ство и од су ство ра ди не ге де те
та), ни је оства рио усло ве из чла на 
9. овог пра вил ни ка, рок за ис пу ња
ва ње усло ва за об на вља ње ли цен
це про ду жа ва се за пе ри од за ко ји су 
тра ја ли на ве де ни раз ло зи.

оД у Зи Ма ње ли Цен Це

Члан 14 се ме ња и гла си:
Здрав стве ном рад ни ку Ле ка ру 

ли цен ца мо же би ти од у зе та при
вре ме но или трај но.

Члан 15 ме ња се и гла си:
Над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко

мо ра Ср би је здрав стве ном рад ни
ку ле ка ру при вре ме но од у зи ма ли
цен цу:

1) ако здрав стве ни рад ник ле кар 
не об но ви ли цен цу под усло вом 
про пи са ним за ко ном;

2) ако здрав стве ни рад ник ле кар 
оба вља де лат ност за ко ју му ни је 
из да та ли цен ца;

3) ако здрав стве ни рад ник ле кар 
у оба вља њу здрав стве не де лат но сти 
на чи ни струч ну гре шку ко јом се на

ру ша ва, од но сно по гор ша ва здрав
стве но ста ње па ци јен та;

4) ако је здрав стве ном рад ни ку 
ле ка ру из ре че на јед на од ме ра при
вре ме не за бра не са мо стал ног ра да 
од стра не над ле жног ор га на ко мо ре 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, због те же 
по вре де про фе си о нал не ду жно сти 
и угле да чла на ко мо ре, у скла ду са 
за ко ном и ста ту том ко мо ре;

5) ако је прав но сна жном суд ском 
од лу ком здрав стве ни рад ник ле кар 
осу ђен за кри вич но де ло ко је га чи
ни не до стој ним за оба вља ње про фе
си је здрав стве ног рад ни ка ле ка ра;

6) ако у оба вља њу здрав стве не 
де лат но сти зло у по тре би сред ства 
здрав стве ног оси гу ра ња;

7) у дру гим слу ча је ви ма про пи
са ним за ко ном.

Члан 16 се ме ња и гла си:
Здрав стве ном рад ни ку Ле ка ру 

над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко мо
ра Ср би је трај но од у зи ма ли цен
цу ако је прав но сна жном суд ском 
од лу ком осу ђен на ка зну за тво ра 
због те шког кри вич ног де ла про
тив здра вља љу ди.

Члан 17 се ме ња и гла си:
Здрав стве ни рад ник Ле кар ко ме 

над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко мо
ра Ср би је ни је об но ви ла ли цен цу 
од но сно ко ме је од у зе ла ли цен цу, 
под усло ви ма про пи са ним за ко ном 
и овим пра вил ни ком, ду жан је да у 
ро ку од осам да на од да на при је ме 
ре ше ња до ста ви над ле жној ко мо ри 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је ра ни је из
да ту ли цен цу.

Члан 18 се ме ња и гла си:
Над ле жна ко мо ра Ле кар ска ко

мо ра Ср би је о при вре ме ном или 
трај ном од у зи ма њу ли цен це здрав
стве ном рад ни ку ле ка ру, оба ве шта
ва по сло дав ца здрав стве ног рад ни
ка ле ка ра и фи ли ја лу Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње.

Од лу че но је да се упу ти до пис 
Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је да да ту ма че ње да ли се на 
ли цен цни лист упи су је на став но 
зва ње vi si ting pro fes sor.

ак тиВ но Сти 
Струч не Слу ЖБе

Пре ма из ве шта ју из ба зе на дан 
2. фе бру а ра 2014. го ди не, укуп но је 
упи са но 12.600 ле ка ра, ак тив них 

је би ло 11.019, па сив них 1.460, а ис
пи са них 121. Ле ка ра му шког по ла 
је 4.429, а жен ског 8.171. Са спе ци
ја ли за ци јом је 8.374 ле ка ра. За по
сле них у др жав ној уста но ви је 9.164, 
558 је осни ва ча при ват не уста но ве, 
а 1.506 ле ка ра је за по сле но у при
ват ној уста но ви. Ле ка ра ко ји има
ју еmail je 8.428, a број мо бил ног 
телефонa 12.012.

У пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де
цем бра 2014. го ди не при мље но је 
496 зах те ва за упис у Име ник Ле
кар ске ко мо ре Ср би је уз по треб ну 
до ку мен та ци ју. Та ко ђе је у на ве де
ном пе ри о ду под не то 521 зах те ва за 
из ра ду ли цен це или но вог ли цен
цног ли ста, исто то ли ко је ура ђе но и 
Ре ше ња о по сто ја њу усло ва за из да
ва ње ли цен ци. По осно ву при мље
них зах те ва до не то је 12 Ре ше ња о 
по сто ја њу усло ва за из да ва ње при
вре ме не ли цен це и из да то исто то
ли ко при вре ме них ли цен ци.

У пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де
цем бра 2014. го ди не ура ђе на су че
ти ри Ре ше ња о бри са њу из еви ден
ци је чла но ва ЛКС ко ја се во ди у 
РЛК Бе о гра да на лич ни зах тев ле
ка ра и13 Ре ше ња о бри са њу из еви
ден ци је чла но ва ЛКС ко ја се во ди у 
РЛК Бе о гра да због про ме не пре би
ва ли шта ле ка ра. Ура ђе но је 158 По
твр да на лич ни зах тев ле ка ра. Ура
ђе но је 165 Из ја ва на лич ни зах тев 
ле ка ра ко је су про сле ђе не Ле кар
ској ко мо ри Ср би је ра ди из да ва ња 
По твр да за за сни ва ње рад ног од но
са у ино стран ству. Ура ђе но је шест 
Са гла сно сти за осни ва ње при ват не 

прак се ко ри сни ку ста ро сне пен зи је 
на лич ни зах тев ле ка ра. 

Струч на слу жба уче ство ва ла је у 
при пре ми кон курс не до ку мен та ци
је за јав не на бав ке ко је су спро ве де
не у 2014. го ди ни.

Струч на слу жба РЛКБ је сва ко
днев но пру жа ла ин фор ма ци је за
ин те ре со ва ним ле ка ри ма у ве зи 
упи са у Ле кар ску ко мо ру, усло ва за 
из да ва ње ли цен ци, бо до ва ња, до
пун ског ра да, усло ва за из да ва ње 
ли цен ци стра ним др жа вља ним, као 
и пру жа ње по мо ћи прав ни са ве ти 
у ре ша ва њу рад ног од но са и ре ша
ва ња ста ту са за по сле них.

Струч на слу жба је сва ко днев но 
сла ла меј ло ве и оба ве шта ва ла чла
но ве о из но су ко ји тре ба да упла те 
на име чла на ри не, као и про сле ђи
ва ла ра чу но вод стве ним слу жба ма 
и ра чу но во ђа ма но ву Од лу ку о ви
си ни на кна де за 2012. и 2013. за све 
чла но ве од 0,8 од сто од не то за ра де. 
Ти ме је усле ди ло и по ве ћа ње при
хо да од на пла ће не чла на ри не.

Учи та ва њем из во да у на шу ба зу 
у по то је ћи Ин фор ма ци о ни си стем, 
еко но ми сти ујед но и еви ден ти ра
ју на пла ту чла на ри не, упис док то
ра ме ди ци не и еви ден ти ра ју из да те 
по твр де или уве ре ња на ана ли тич
ке кар ти це ле ка ра по ЈМБ, ко ји су 
упи са ни у Име ник РЛК Бе о гра да и 
на ши су чла но ви.

Ре дов но пра те збир не упла те 
уста но ва ко је упла ћу ју чла на ри
не за сво је за по сле не док то ре, да 
би ка сни је на мо гли да те збир не 
упла те чла на ри на раз ве ду на ана

ли тич ке кар ти це док то ра ме ди ци
не по ЈМБГ. 

То ком 2014, ура ђе но је 589 кар ти
ца од ко јих је 339 за но ве чла но ве 
РЛК Бе о град, 205 за чла но ве са но
вим по да ци ма, 45 за чла но ве ко ји 
су под не ли зах тев за из ра ду но ве 
јер им је укра де на кар ти ца. 

То ком пе ри о да од 1. ја ну а ра до 31. 
де цем бра 2014. го ди не пра ће но је 
до да ва ње и из ме не са др жа ја сај та.  

То ком 2014. го ди не у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе
о гра да ре а ли зо ва но је јед но пре
да ва ње из јед ног акре ди то ва ног 
про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин
ске еду ка ци је (да ље: КМЕ): Пси хо
ло шка по др шка он ко ло шким бо ле
сни ци мапси хо он ко ло ги ја, у До му 
здра вља Во ждо вац, 4. фе бру а ра 2014, 
а укуп но је би ло 70 слу ша ла ца.

У 2014. го ди ни во ђе на еви ден ци
ја и при јем ура ђе них сер ти фи ка
та са одр жа них пре да ва ња то ком 
прет ход них го ди на и по де ла истих 
ле ка ри ма. За 6.754 ле ка ра од штам
па не су по твр де о оства ре ном бро
ју бо до ва за 2013. и од го ва ра ју ће 
ли цен цне го ди не. Уку пан број ура
ђе них по твр да је 6.899 (пре да ва ни 
су и сер ти фи ка ти за прет ход не го
ди не). Сво је сер ти фи ка те ни је пре
да ло 3.721 ле ка ра, 406 ле ка ра ни је 
оства рио до во љан број бо до ва за 
2013. го ди ну.

Пред сед ник Ре ги о нал не 
ко мо ре Бе о гра да,

проф. др Ол га По по вић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ У 2014. ГОДИНИ

БРОЈНЕ АКтИВНОСтИ 
ПРЕ И ПОСЛЕ ИзБОРА

Р
ад Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре за цен трал ну и за пад ну 
Ср би ју у 2014. го ди ни об у хва
та ак тив но сти чла но ва ор га

на Ко мо ре из прет ход ног са зи ва до 
спро во ђе ња из бо ра, као и ак тив но
сти ор га на ко ји су кон сти ту и са ни 
пo спро ве де ним из бо ри ма.

ак тиВ но Сти 
СкуП шти не рлк

На две сед ни це Скуп шти не у 2014.
го ди ни пре одр жа них из бо ра су до
не те, као нај бит ни је, од лу ке о усва

ја њу Фи нан сиј ског из ве шта ја за 
2013. го ди ну, Фи нан сиј ског пла на 
за 2014. го ди ну и о из бо ру чла но ва 
Из бор не ко ми си је РЛК. Због по тре
бе обез бе ђе ња до дат них сред ста ва 
за ис пла ту со ли дар не по мо ћи чла
но ви ма РЛК узро ко ва не еле мен
тар ном не по го домпо пла вом, из
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
ЗА ЈУ ГО И СТОЧ НУ СР БИ ЈУ У 2014. ГО ДИ НИ

ПО СЕБ НИ ОД БО РИ – 
ГЛАВ НИ НО СИ О ЦИ 

АК тИВ НО СтИ

Р
ад Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре за ју го и сточ ну Ср би
ју (РЛ КЈИС), као и рад оста
лих РЛК и ЛКС у 2014.го ди ни, 

у нај ве ћој ме ри је био усло вљен 
при ре мом и одр жа ва њем из бо ра 
за скуп шти не ре ги о нал них ко мо
ра и Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

У пе ри о ду пре по чет ка одр жа ва
ња из бор них рад њи, ор га ни и те ла 
РЛ КЈИС (Из вр шни и Над зор ни од
бор, по себ ни од бо ри и др.) ра ди ли 
су у скла ду са сво јим пла но ви ма 
ра да за 2014. го ди ну.

Ка ко су за глав не но си о це ак тив
но сти, као и у прет ход ним го ди
на ма, пла ни ра ни по себ ни од бо ри 
РЛ КЈИС, од њих се нај ви ше и оче
ки ва ло ка да је реч о пред ло зи ма за 
по бољ ша ње ра да Ко мо ре и пред ла
га ње ре ше ња за уна пре ђе ње по ло
жа ја ле ка ра и про фе си је уоп ште.

Упр кос ан га жма ну чла но ва од
бо ра и из ра ди ве ли ког бро ја пред
ло га ко ји се од но се на про ме не у 
обла сти кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, при мар не здрав
стве не за шти те и др., го то во у кон
ти ну и те ту, из о ста ја ла је вер ти кал
на ко му ни ка ци ја са од го ва ра ју ћим 
по себ ним од бо ри ма ЛКС што су де
ле га ти нај че шће и за ме ра ли. Ако на 

ово до да мо и чи ње ни цу са ко јом се 
и са да су о ча ва мо да је углав ном из
о ста јао аде ква тан од го вор Ми ни
стар ства здра вља РС на пред ло ге и 
ини ци ја ти ве ЛКС у це ли ни, ја сно 
је да по себ ним од бо ри ма ни је би
ло ла ко да ре а ли зу ју соп стве не за
кључ ке, упр кос по др шци Из вр шног 
од бо ра и пред сед ни ка РЛ КЈИС ко ја 
ни је из о ста ја ла.

Из вр шни од бор РЛ КЈИС је, ина
че, у скла ду са пла ном ра да, ре дов
но одр жа вао сед ни це, пра тио рад 
по себ них од бо ра, фи нан сиј ско по
сло ва ње РЛК и оба вљао и дру ге по
сло ве у скла ду са Ста ту том ЛКС и 
дру гим прав ним ак ти ма.

То ком про шле го ди не зна чај но 
је уна пре ђе на са рад ња са по дру
жни цом Срп ског ле кар ског дру
штва за Град Ниш. Пот пи са но је 
и за јед нич ко са оп ште ње ко јим су 
обе ор га ни за ци је (ЛКС и СЛД) по
зва не на пре ва зи ла же ње не су гла
си ца и за јед нич ки рад. Тен ден ци
ја до бре са рад ње на ста вље на је и у 
2015.го ди ни, уз на ду да ће про ши
ри ти и на област КМЕ и не ке дру
ге обла сти.

Струч на слу жба је ажур но оба
вља ла сво је за дат ке ко ји су се, у нај
ве ћој ме ри, од но си ли на по ве ре не 

по сло ве Ко мо ре: упис у Име ник Ко
мо ре, кон стант но ажу ри ра ње ба зе 
по да та ка, из да ва ње по твр да на зах
тев чла но ва и сл.

Осим на ве де ног, у кон ти ну и те ту 
је пру жа на струч на по моћ чла но
ви ма Ко мо ре, об ра ђе ни су сер ти
фи ка ти КМЕ за прет ход ну го ди ну, 
а ра ди ло се и на на пла ти за о ста ле 
чла на ри не из прет ход ног пе ри о да 
и дру гим по сло ви ма.

Иако су из бо ри за скуп шти не ЛКС 
и РЛ КЈИС спро ве де ни од стра не за 
то овла шће них те ла (Из бор на ко ми
си ја Ре ги о нал не ле кар ске ко ми си је 
за ју го и сточ ну Ср би ју и би рач ки од
бо ри), ком плет ну ло ги сти ку, укљу
чу ју ћи и фи нан си ра ње ра да ових 
ор га на, пру жи ла је РЛ КЈИС.

По окон ча њу из бор ног про це са 
оба вље но је кон сти ту и са ње те ла и 
ор га на РЛ КЈИС, као и из бор пред
став ни ка за те ла и ор га не ЛКС.

Пред сед ник РЛ КЈИС,
спец. др мед. Алек сан дар 

Ра до са вље вић

вр ше на је из ме на ра ни је усво је ног 
Фи нан сиј ског пла на

По из вр ше ним из бо ри ма, осим 
кон сти ту тив не одр жа не су три сед
ни це, на ко ји ма су по ред спро во ђе
ња из бо ра за са став ор га на РЛК учи
ње ни пред ло зи за са став чла но ва 
ор га на ЛКС. Та ко ђе је по кре ну та 
ини ци ја ти ва за опо зив пред сед ни
ка Вр хов ног су да ча сти, из раз ло га 
што не ис пу ња ва фор мал не усло ве 
за оба вља ње те функ ци је.

ак тиВ но Сти 
иЗ Вр шноГ оД Бо ра 
рлк

Из вр шни од бор РЛК одр жао је у 
2014.го ди ни пет ре дов них и две те
ле фон ске сед ни це на ко ји ма су раз
ма тра на те ку ћа пи та ња и до но ше не 
од лу ке ко је се ти чу ре дов ног ра да 
Ко мо ре, као и од лу ке нео п ход не за 
спро во ђе ње из бо ра.

По из вр ше ним из бо ри ма, по ред 
кон сти ту тив не одр жа не су три ре
дов не и две те ле фон ске сед ни це на 
ко ји ма су до но ше не од го ва ра ју ће 
од лу ке у ци љу спро во ђе ња до пун
ских из бо ра, ор га ни за ци је обе ле жа
ва ња Сла ве, по кре та ња ини ци ја ти
ва за за шти ту зна ка Ко мо ре, из бо ра 
чла но ва Ко ми си је Фон да со ли дар
но сти.

ак тиВ но Сти 
По СеБ ниХ оД Бо ра

Има ју ћи у ви ду да је 2014. би ла из
бор на го ди на, ак тив но сти По себ них 
од бо ра су би ле сма ње не.

По се бан од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си пре одр жа них из
бо ра одр жао је јед ну сед ни цу, а но
во и за бра ни чла но ви овог од бо ра су 
одр жа ли две сед ни це – јед ну кон
сти ту тив ну и јед ну ре дов ну на ко јој 
су упо зна ти са ра дом овог од бо ра у 
прет ход ном пе ри о ду и усво ји ли су 
План ра да за 2015. го ди ну.

По се бан од бор за ме ди цин ско 
ообра зо ва ње је одр жао две ре дов
не сед ни це пре одр жа них из бо ра. 
За хва љу ју ћи ак тив ном уче шћу чла
но ва Од бо ра успе шно је оба вљен 
по сао пре гле да сер ти фи ка та кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци

је за прет ход ну го ди ну и по твр де о 
оства ре ном бро ју бо до ва ди стри бу
и ра не чла но ви ма РЛКЦЗС. 

У но вом са зи ву, по сле кон сти ту
тив не сед ни це одр жа не су две ре
дов не сед ни це на ко ји ма је, из ме ђу 
оста лог, дат пред лог Из ме на и до пу
на Пр вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за из да ва ње, об на вља ње или од у
зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо
ра здрав стве них рад ни ка.

По се бан од бор за ме ди цин ску ети
ку је одр жао јед ну сед ни цу у прет
ход ном са зи ву на ко јој је, из ме ђу 
оста лог, пред ла же но Управ ном од
бо ру ЛКСа да ор га ни зу је кон фе рен
ци ју за штам пу ЛКС, на ко јој би би ли 
из не ти сви не ре ше ни зах те ви упу
ће ни за ко но дав ним те ли ма, ор га
ни ма и ор га ни за ци ја ма, а од но се се 
на сти ца ње ста ту са слу жбе ног ли ца, 
на уки да ње со ли дар ног опо ре зи ва
ња, одо бра ва ње за по шља ва ња у јав
ном сек то ру, уче ство ва ња у кре и ра
њу упи сне по ли ти ке на Ме ди цин ске 
фа кул те те, као и све дру ге ини ци ја
ти ве и пред ло зи упу ће ни Ми ни стар
ству здра вља, а ко ји ни су усво је ни, а 
ве ро ват но ни раз ма тра ни.

По из бо ру но вих чла но ва и кон
сти ту и са њу, овај од бор је одр жао и 
јед ну ре дов ну сед ни цу на ко јој се 
упо знао са ра дом од бо ра у прет ход
не че ти ри го ди не и усво јио је План 
ра да за 2015. го ди ну.

По се бан од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрасвтве ну за шти ту у 
др жав ној прак си одр жао је, осим 
кон сти ту тив не, и три ре дов не сед
ни це и до нео План ра да за 2015.го
ди ну, ана ли зи рао мо дел фи нан си
ра ња здрав стве не за шти те у Ср би ји 
и пред ло жио по кре та ње ини ци ја
ти ва за ана ли зи ра ње раз ли чи тих 
мо де ла фи нан си ра ња здрав стве ног 
си сте ма ка ко би се из на шао и пред
ло жио нај ква ли тет ни ји на чин фи
нан си ра ња, а раз ма трао је и усло ве 
ра да ле ка ра као и про бле ме до пун
ског и пре ко вре ме ног ра да и де жур
ста ва, као и мо гу ће бе не фи те до би
ја ња ста ту са слу жбе ног ли ца.

По се бан од бор за струч на пи та
ња и струч ни над зор је одр жао на
кон кон сти ту тив не и две ре дов не 
сед ни це и до нео План ра да за 2014 
– 2015. го ди ну и, из ме ђу оста лог, 
усво јио пре по ру ку за убр за ни при
јем па ци је на та из ен кла ва са КиМ у 
ре ги о нал не здрав стве не цен тре ко
ји гра ви ти ра ју КиМ.

По се бан од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у 
при ват ној прак си и По се бан од бор 
за при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ван тој прак си у 2014. го ди ни 
ни су за се да ли.

СуД ча Сти 

У 2014.го ди ну пре не то је осам 
пред ме та из 2013. го ди не, од ко јих 
је шест ре ше но, а два су још увек 
у ра ду. 

Од по чет ка 2014. го ди не за кључ но 
са 31.12.2014. го ди не Су ду ча сти Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен
трал ну и за пад ну Ср би ју под не то је 
14 под не са ка.

– Прав но сна жно је окон ча но се
дам пред ме та. У јед ном од окон
ча них пред ме та из ре че на је ди
сци плин ска ме ра јав на опо ме на 
– жал бе на ре ше ње о јав ној опо ме
ни ни је би ло. 

– У два пред ме та је од стра не су
ди је ис тра жи те ља до не то ре ше ње о 
осно ва но сти пред ло га, оба ре ше ња 
су по твр ђе на по жал би.

– У јед ном пред ме ту је до не то ре
ше ње о нео сно ва но сти пред ло га, , 
па се пред мет на ла зи у Вр хов ном 
су ду ча сти по жал би. 

– У че ти ри пред ме та ис тра га је 
још у то ку.  

ко Ми Си Ја 
Фон Да Со ли Дар не 
По Мо ћи

Ко ми си ја Фон да со ли дар не по
мо ћи је у 2014. го ди ни одр жа ла 
шест сед ни ца и раз ма тра ла укуп
но 174 под не та зах те ва. По ве ћа ни 
број под не тих зах те ва про и за шао 
је због еле мен тар не не по го де ко
ја је по го ди ла ве ли ки број чла но
ва ове Ре ги о нал не ко мо ре. На ини
ци ја ти ву члан ства дат је пред лог за 
из ме ну Пра вил ни ка о со ли да рој по
мо ћи чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре 
ср би је и чла но ви ма њи хо вих ужих 
по ро ди ца

Од укуп ног бро ја при мље них зах
те ва у шест слу ча је ва по моћ ни је 
до де ље на, јер под но си о ци зах те ва 
ни су ис пу ња ва ли усло ве про пи са

не Пра вил ни ком о со ли дар ној по
мо ћи. 

уПиС у иМе ник 
ко Мо ре

Зах те ве за упис у Име ник Ко мо
ре у 2014. го ди ни под не ло је 307 ле
ка ра, те је за кључ но са 31. 12. 2014. у 
Име ник би ло упи са но 7.219 чла но

ва. Од на ве де ног бро ја 6.486 ле ка
ра по се ду је ли цен цу, а пре о ста лих 
452 ле ка ра не ис пу ња ва усло ве за 
до би ја ње ли цен це, јер не оба вља ју 
здрав стве ну де лат ност. 

Од укуп ног бро ја упи са них ле ка
ра, 200 је пре ме ште но у дру ге Ре ги
о нал не ко мо ре због про ме не пре би
ва ли шта, а за 87 ле ка ра је до би је на 
ин фор ма ци ја да су пре ми ну ли. 

Све осно ва не под руч не кан це ла
ри је, а њих је 10, за по че ле су по сту

пак при ку пља ња сер ти фи ка та за 
2014. го ди ну. 

Фи нан сиј ски из ве штај о ра ду Ре
ги о нал не ко мо ре је са став ни део 
Фи нан сиј ског из ве шта ја Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Пред сед ник Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну 

и за пад ну Ср би ју,
спец. др мед. Гор да на Лу чић
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сти од бо ра за на ред ни пе ри од и из
бо ру пред став ни ка у од бо ре ЛКС.

Суд ча сти РЛКВ се то ком 2014. го
ди не ни је са ста јао, као ни Ко ми си
ја за по сре до ва ње.

Укуп но је одр жа но 29 сед ни ца.

иЗ Бо ри у ко Мо ри

Го ди на 2014. би ла је из бор на го
ди на у Ко мо ри. Из бо ри за чла но ве 
Скуп шти на ЛКС и РЛК су одр жа ни 
у два на вра та: јун 2014. го ди не пр
ви круг из бо ра и у сеп тем бру 2014. 
го ди не до пун ски из бо ри у из бор
ним јед ни ци а ма у ко ји ма ни су иза
бра ни де ле га ти на из бо ри ма одр
жа ним у ју ну. По сту пак из бо ра је 
окон чан у сеп тем бру 2014. го ди не, 
ка да се при сту пи ло кон сти ту и са њу 
ор га на РЛК Вој во ди не. Из бо ри на 
те ри то ри ји над ле жно сти РЛК вој
во ди не про те кли су без не пра вил
но сти.

Кон сти ту тив на сед ни ца но вог 
са зи ва Скуп шти не РЛК Вој во ди не 
одр жа на је 10. и 14. ју ла 2014. го ди
не, а на њој је иза бран Пред сед ник 
Скуп шти не РЛК Вој во ди не.

Пр ва ре дов на сед ни ца Скуп шти не 
РЛК Вој во ди не одр жа на је 4. сеп тем
бра 2014, на ко јој су иза бра ни Пред

сед ник РЛК Вој во ди не, осам чла но
ва Из вр шног од бо ра РЛК Вој во ди не 
и Над зор ни од бор РЛК Вој во ди не.

На кон по но вље них из бо ра, на 
сед ни ци Скуп шти не РЛК Вој во ди
не 13. ок то бра 2014. го ди не иза бра
ни су чла но ви по себ них од бо ра РЛК 
Вој во ди не, као и пред став ни ци РЛК 
Вој во ди не у ор га ни ма Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

Де се то го ди шњи ца осни ва ња Ле
кар ске ко мо ре Вој во ди не све ча но 
је обе ле же на 5. де цем бра 2014, ка да 
је одр жа на све ча на до де ла ли цен
ци но во ли цен ци ра ним чла но ви ма 
Ко мо ре. Све ча но сти су при су ство
ва ли пред став ни ци По кра јин ског 
се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал
ну по ли ти ку и де мо гра фи ју АП Вој
во ди не, Ми ни стар ства здра вља РС, 
оста лих ко мо ра здрав стве них рад
ни ка, као и пред став ни ци ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра у окви
ру Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ре ља Алек сић,
се кре тар РЛК Вој во ди не

ИЗ ВЕ ШТАЈ О ОБА ВЉЕ НИМ ПО СЛО ВИ МА 
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ

АК тИВ НО СтИ 
ОБЕ ЛЕ жЕ НЕ Из БО РИ МА

Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра Ко со ва и Ме то хи је у 
по слов ној 2014. го ди ни, као и у про те клим го ди
на ма на ста ви ла је да вр ши по ве ре не јој по сло ве 
и оста ле за дат ке и по сло ве пред ви ђе не Ста ту том 

ЛКС и За ко ном, по сред ством сво јих ор га на и Струч не 
слу жбе РЛК. По ред на пред на ве де ног, по слов ну 2014. 
го ди ну су сва ка ко, нај ви ше обе ле жи ли по сло ви ве за
ни за ре дов не из бо ре чла но ва Скуп шти не и дру гих ор
га на ЛКС и чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на ре ги
о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву.

У сва ко днев ном ра ду РЛК Ко со ва и Ме то хи је да је ин
фор ма ци је из сво је над ле жно сти ле ка ри ма са те ри то
ри је РЛК КиМ, пру жа струч ну по моћ чла но ви ма ко
мо ре, во ди еви ден ци ју члан ства кроз од го ва ра ју ћи 
Име ник чла но ва ко мо ре, вр ши упис но вих чла но ва, 
за тим од ја ву ле ка ра због про ме не ме ста пре би ва ли
шта, еви ден ти ра све про ме не ве за не за струч но уса вр
ша ва ње, као и ре дов ност упла те чла на ри на од стра не 
за по сле них ле ка ра.

У Име ник ЛКСРЛК Ко со ва и Ме то хи је укуп но су упи
са на 872 чла на.

У пе ри о ду од 1.ја ну а ра до 31. Де цем бра 2014. Го ди не, 
25 здрав стве них рад ни кале ка ра, ко ји пре ма ме сту пре
би ва ли шта при па да ју РЛК КиМ, упи са но је у Име ник 
ЛКСРЛК. У истом пе ри о ду до не то је 25 Ре ше ња о по
сто ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це и 19 Ре ше ња о ис
пу ње но сти усло ва за из ме ну ли цен цног ли ста. За кључ
но са 31. де цем бром 2014, до не то је укуп но 19 Ре ше ња о 
бри са њу из Име ни ка ЛКСРЛК.

У на ве де ном пе ри о ду одр жа но је укуп но пет сед ни ца 
Скуп шти не РЛК КиМ, док је Из вр шни од бор РЛК КиМ у 
на ве де ном пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2014. 
го ди не одр жао де вет сед ни ца. За тим, ПО за јав но здра
вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту и ПО за ме ди цин
ско обра зо ва ње одр жа ли су по јед ну ре дов ну сед ни цу 
док оста ли ор га ни ни су одр жа ва ли сво је сед ни це.

Сви на ве де ни ор га ни су на сво јим сед ни ца ма рас
пра вља ли и од лу чи ва ли о пи та њи ма из сво је над лењ
но сти.

Се кре тар РЛК КиМ,
Је ле на Мр кић, дипл. прав ник

АК ТИВ НО СТИ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ У 2014. ГО ДИ НИ

ГО ДИ НА Из БО РА И ЈУ БИ ЛЕ ЈА

раД ор Га на ре Ги о нал не 
ле кар Ске ко Мо ре 
ВоЈ Во Ди не

Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не је, то ком 2014. го
ди не, одр жа ла јед ну ре дов ну сед ни
цу, фе бру а ра ме се ца, у ста ром са
зи ву и, на кон одр жа ва ња из бо ра у 
ју ну и сеп тем бру 2014. го ди не, јед ну 
кон сти ту тив ну и три ре дов не сед
ни це. Сед ни це су би ле по све ће не 
из бо ру и кон сти ту и са њу но вих ор
га на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не, на кон спро ве де них из
бо ра, као и из бо ру пред став ни ка 
РЛК Вој во ди не у ор га ни ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је. Исто вре ме но, 
Скуп шти на РЛК Вој во ди не раз ма
тра ла је, у скла ду са Ста ту тар ним 
овла шће њи ма, ак ту ел на пи та ња и 
те ме од зна ча ја за рад и фун цки он
си а ње РЛК Вој во ди не (усва ја ње фи
нан сиј ског пла на, пла на ра да, пла
на на бав ки и слич но...).

Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре Вој во ди не, то ком 
2014, одр жао се дам сед ни ца у ста
ром са зи ву и, на кон одр жа ва ња из
бо ра, три сед ни це у но вом са зи ву. 
На са стан ци ма су раз ма тра на ак
ту ел на пи та ња у ве зи ра да и функ
ци о ни са ња РЛК Вој во ди не.

Од бор за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си је то ком 2014. го ди не одр жао 
две сед ни це. 

Од бор за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си је то ком 2014. го ди не одр жао 
две сед ни це.

Од бор за се кун дар ну и тер ци јар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си је то ком 2014. го ди не одр жао 
три сед ни це. 

Од бор за се кун дар ну и тер ци јар
ну здрав стве ну за шти ту у при ват
ној прак си се ни је са ста јао у 2014. 
го ди ни.

Од бор за ме ди цин ско обра зо ва
ње је то ком 2014. го ди не одр жао три 
сед ни це.

Од бор за струч на пи та ња и над
зор одр жао је то ком 2014. го ди не две 
сед ни це.

Од бор за ме ди цин ску ети ку је то
ком 2014. го ди не одр жао две сед ни
це. Сед ни це су би ле по све ће не кон
сти ту и са њу од бо ра, упо зна ва њу 
чла но ва од бо ра са над ле жно сти ма 
од бо ра, до но ше њу пла на ак тив но
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ЛКС И ДРУ ГЕ КО МО РЕ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА ЗАХ ТЕ ВА ЈУ

ГЛАС СТРУКЕ МОРА 
ДА СЕ УВАЖАВА

М
е ди цин ску јав ност у Ср
би ји по чет ком фе бру а
ра „уз бур ка ла“ је рад на 
вер зи ја На цр та за ко на 

из ме на ма и до пу на ма за ко на о ко
мо ра ма, об ја вље на на сај ту Ми ни
стар ства здра вља. Свих пет ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка по том из да
ло је за јед нич ко са оп ште ње у ко
ме је ука за но на не ко ли ко бит них 
про пу ста. За тра же но је и по вла че
ње спор ног тек ста. 

За ме ре но је што у пи са њу рад не 
вер зи је На цр та за ко на – ко ју је са
чи ни ла Рад на гру па Ми ни стар ства 
прав де и Ми ни стар ства здра вља за 
ана ли зу ко руп тив них аспе ка та у 
здрав стве ним за ко ни ма – ни су кон
сул то ва ни, ни ти уче ство ва ли пред
став ни ци ко мо ра.

Осим то га, ни су ува же не спе
ци фич но сти по је ди них ко мо ра, а 

пред ви ђе но ор га ни зо ва ње но вих 
из бо ра (са мо го ди ну да на на кон 
по след њих) зна чи ло но ви зна ча
јан тро шак с јед не стра не, а с дру ге 
– оме та ње обим ног и ва жног по сла 
ре ли цен ци ра ња чла но ва. Ни пред
ви ђе не по де ле ко мор ских скуп шти
на на два „до ма“, од но сно ве ћа, као 
и одва ја ње сек то ра у управ ним од
бо ри ма – за при ват не и за др жав не 
упо сле ни ке – не би би ле свр сис ход
не, већ би про ду би ле раз ли ке ме ђу 
при пад ни ци ма исте про фе си је, на 
осно ву сек то ра (др жав ни/при ват
ни) у ко ме ра де.

По сле мно штва са ста на ка, за јед
нич ким ан га жо ва њем свих ко мо ра, 
по стиг нут је по мак, а Ми ни стар ство 
здра вља при хва ти ло је пред став ни
ке ко мо ра као озбиљ ног парт не ра у 
да љим раз го во ри ма о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ко мо ра ма. 

За хва љу ју ћи за јед нич ким ак тив
но сти ма свих ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка, ко је за јед но бро је 140.000 
чла но ва, си ту а ци ја је са да да ле ко 
по вољ ни ја не го што је би ла пре са мо 
дватри ме се ца. На рав но, све ко мо ре 
на ста вља ју кон стант не ак тив но сти, 
а рад на вер зи ја На цр та за ко на још 
ни је ушла у јав ну рас пра ву. Нај ва
жни је је да се, не са мо у слу ча ју овог 
за ко на, не го и дру гих ко ји се ти чу 
здрав стве них про фе си о на ла ца, чу је 
и ува жи глас стру ке. Су де ћи по то но
ви ма из над ле жног Ми ни стар ства, 
не ма раз ло га да бу де дру га чи је. 

Због зна ча ја ове те ме, на на ред
ним стра ни ца ма Гла сни ка ЛКС 
до но си мо чи ње ни це, ар гу мен те 
пред ла га ча, ста во ве ЛКС и дру гих 
ко мо ра здрав стве них про фе си о на
ла ца, као и обра зло же ње струч них 
слу жби ЛКС. //

У 
ана ли зи прав ног окви ра 
здрав ства са аспек та ри зи
ка на ко руп ци ју Рад не гру
пе Ми ни стар ства прав де и 

Ми ни стар ства здра вља, на во ди се 
да је ко руп ци ја и пре ве ра у здрав
ству со фи сти ци ра на, ис тра жни и 
пра во суд ни ор га ни не ма ју по треб
ну екс пер ти зу за ком плек сне об
ли ке ко руп ци је, због че га у пр вој 
ли ни ји бор бе про тив ко руп ци је, 
пре ва ре и зло у по тре ба у здрав ству 
мо ра да бу ду ле ка ри пре ко сво јих 
про фе си о нал них ор га ни за ци ја.

У ела бо ра ту „Увод у јав ну рас пра
ву – Из ме не и до пу не За ко на о ко
мо ра ма здрав стве них рад ни ка“ др 

Алек се Еве то ви ћа, чла на Рад не гру
пе ми ни стар ста ва прав де и здра вља 
за ана ли зу прав ног окви ра здрав
ства са аспек та ри зи ка на ко руп ци
ју, из ме ђу оста лог, на во ди се да Ре
зо лу ци ја Европ ског пар ле ман та о 
Ср би ји, од 29. мар та 2012, кон ста ту
је ви сок сте пен си стем ске ко руп ци
је у здрав ству.

Скуп шти на Ср би је усво ји ла је у 
ју лу 2013. На ци о нал ну стра те ги ју 
бор бе про тив ко руп ци је до 2018. го
ди не, а је дан оде љак (3.7) по све ћен 
је обла сти здрав ства. Циљ број 1. у 
здрав ству је сте да бу ду „иден ти фи
ко ва ни и от кло ње ни сви не до ста
ци у прав ном окви ру ко ји по го ду

ју ко руп ци ји и обез бе ђе на њи хо ва 
пу на при ме на“. Ак ци о ним пла ном, 
у чи јој из ра ди је уче ство ва ло ви
ше од сто ти ну струч ња ка из обла
сти бор бе про тив ко руп ци је, пред
ви ђе но је фор ми ра ње Рад не гру пе 
Ми ни стар ства прав де и Ми ни стар
ства здра вља за ана ли зу здрав стве
них за ко на у по гле ду ри зи ка на ко
руп ци ју (2014.)

Ка ко на во ди др Еве то вић, ЕУ раз
ло зи из ме не За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка је су:

– Оба ве зе пре у зе те у окви ру отва
ра ња пре го во ра о члан ству ЕУ из 
По гла вља 23 Ac qu is Com mu na u ta i

re ЕУ за бор бу про тив ко руп ци је у 
здрав ству.

– Отва ра ње пре го во ра из По гла
вља 28 – за шти та по тро ша ча и здра
вља.

– Ускла ђи ва ње са Ди рек ти вом 
2005/36/ЕC о ре гу ли са ним про фе
си ја ма ЕУ смер ни це за олак ша ва ње 
мо бил но сти ква ли фи ко ва них про
фе си о на ла ца.

Као глав не раз ло ге из ме не ЗКЗР, 
Рад на гру па на во ди: От кла ња
ње прав ног де фек та у ЗКЗР као 
под сти цај си стем ске ко руп ци је у 
здрав ству; ели ми ни са ње по сто је
ћег су ко ба ин те ре са у оба ве зу ју ћој, 
за јед нич кој про фе си о нал ној ор га
ни за ци ји са јав ним овла шће њи ма; 
Кон флик тан мо дел ко мор ског ор га
ни зо ва ња, бло ка да, ма јо ри за ци ја; 
по ме ша ни прав нопри вред ни од
но си, стру ков нопро фе си о нал ни 
аспек ти; као и да је то при прем ни 
ко рак за из ме не оста лих си стем
ских за ко на. 

Пре ма оче ки ва њи ма Рад не гру пе, 
из ме не би тре ба ло да до не су: про
ме не у струк ту ри ко мор ске ор га ни
за ци је – ели ми ни са ње кон флик та 
ин те ре са; са чу ва ју стру ков но је
дин ство у за јед нич кој про фе си о

нал ној ор га ни за ци ји; иден ти фи ка
ци ју но си ла ца раз ли чи тих прав но 
ста ту сних – еко ном ских ин те ре са, 
ства ра ње усло ва за де фи ни са ње 
ле гал них и ле ги тим них парт не ра, 
но си ла ца пра ва и од го вор но сти у 
си сте му; ра ци о на ли за ци ју спро во
ђе ња овла шће ња и над ле жно сти; 
дис пер зи ју овла шће ња, де цен тра
ли за ци ју и де би ро кра ти за ци ју у ко
мор ском си сте му; ин сти тут ко мо ре 
за ве шта че ње – за шти ту пра ва па
ци је на та; де мар ка ци ју про фе си о
нал них од струч них пи та ња, ели
ми ни са ње ар би трар них при ти са ка 
на здрав стве не рад ни ке, као и ве
ћу за шти ту здрав стве них рад ни ка 
– уз бу њи ва ча.

Рад на гру па фор ми ра на је 2014, са 
за дат ком да из ра ди ана ли зу це ло
куп ног прав ног окви ра из обла сти 
здрав стве ног си сте ма у по гле ду ри
зи ка на ко руп ци ју. Пред сед ник рад
не гру пе је ми ни стар здра вља асс. 
Зла ти бор Лон чар, а за ме ни ци пред
сед ни ка су Ра до мир Илић из Ми
ни стар ства прав де и проф. Дра га на 
Јо ва но вић, по себ ни са вет ник ми ни
стра здра вља.

Чла но ви ко ми си је су: др Та тја на 
Ра јо вић, по моћ ник ми ни стра здра
вља, проф. др Да на Гру ји чић, СЛД, 

др сто ма то ло ги је Бра ни слав Кар да
ше вић ДЛВ СЛД, проф. др Та тја на 
Пеј чић, КЦ Ниш, др Го ран Ку ше ви
ја, ЗЦ Кра ље во, др Бор ко Јо си фов
ски, НВО Док то ри про тив ко руп ци
је, др Алек са Еве то вић, Удру же ње 
при ват них ле ка ра и сто ма то ло
га, др Ми хај ло Лу ко вић, Удру же ње 
при ват них ле ка ра и сто ма то ло га, 
Ми ро слав Пе тро вић, НВО Удру же
ње па ци је на та Пра во на здра вље 
(прав ник), Јо сиф Бо гић, НВО Здра
ва Ср би ја (прав ник), мр фар ма ци је 
Ву ки ца Сте фа но вић, НВО Фар ма це
ут ско је згро, Ива на Опа чи на, Апо
те ка Бе о град, Ми ло мир Пан те лић, 
прав ник Ин сти ту та за тран сфу зи
ју кр ви, Вла да Чо ба нов, прав ник, 
По кра јин ски за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње. Се кре та ри Рад не гру пе 
су Са ња Ву ја чић, др жав ни слу жбе
ник Ми ни стар ства прав де и На та
ша Гу до вић, др жав ни слу жбе ник 
Ми ни стар ства здра вља. Ре ше ње о 
осни ва њу Рад не гру пе пот пи са ли су 
ми ни стри прав де и здра вља – Ни ко
ла Се ла ко вић и Зла ти бор Лон чар.

Пред ло зи и ко мен та ри на на црт 
за ко на о из ме на ма и до пу на ма за
ко на о ко мо ра ма мо гу се сла ти на 
еmail адре су: za kon.ko mo re@ zdra
vlje.gov.rs. //

Са ста но ви шта пред ла га ча

Чињенице о корупцији
•  Прет ход на Вла да у од го во ру на упит ник ЕУ на ве ла да 

је здрав ство нај ко рум пи ра ни ји сек тор.
•  Вла да се си стем ски бо ри про тив ко руп ци је: тран спа

рент ним јав ним на бав ка ма, ПРО МЕ НА МА ЗА КО НА 
(да би от кло ни ли ко руп тив ни еле мен ти) и про це су
и ра њем. 

•  Ср би ја је при дну европ ских си сте ма здрав стве не за
шти те. На осно ву ран ги ра ња 37 европ ских др жа ва у 
Европ ском здрав стве ном по тро шач ком ин дек су „Euro 
He alth Con su mer In dex“ (EH CI) за 2014, Ср би ја се на ла
зи на 33. ме сту. У прет ход не две го ди не Ср би ја је би ла 
по след ња на тој ли сти.

•  Ис тра жи ва ње Ме ди ја Га лу па уста но ви ло да 73,6 од сто 
гра ђа на сма тра да је здрав стве ни сек тор ко рум пи ран. 
Ис пред су са мо су по ли тич ке пар ти је.

•  У Из ве шта ју Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је из 
2012, о об ли ци ма, узро ци ма и ри зи ци ма ко руп ци
је у си сте му здрав ства, на во ди се да ва жну уло гу у 
здрав стве ном си сте му Ср би је има ЛКС, као не за ви сна, 
еснаф ска ор га ни за ци ја у ко јој је члан ство оба ве зно, а 
не за ви сност га ран то ва на са мо фи нан си ра њем. 

•  Пре ма по да ци ма Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци
је, у пр вој по ло ви ни 2012. При мље но је 859 пред став
ки, од којх 41 из здрав ства.

•  Ce SID и UNDP – по лу го ди шњи из ве штај о ста во ви ма 
јав ног мње ња о ко руп ци ји у Ср би ји: гра ђа ни сма тра
ју да је ко руп ци ја за сту пље на, док то ри су три го ди
не у вр ху нај ко рум пи ра ни јих про фе си ја, ко руп ци ја 
је уче ста ла и уко ре ње на – то је до при не ло да здрав
ство бу де оце ње но као нај ло ши је у Евро пи пре ма ис
тра жи ва њу EHC Po wer ho u se.

•  Ср би ја је 2014. го ди не за бе ле жи ла бла ги пад на Ин
дек су пер цеп ци је ко руп ци је ко ји је об ја вио Tran pa
rency In ter na ti o nal. Са ско ром од 41, на ска ли од 100 до 
ну ла, Ср би ја ове го ди не за у зи ма 78. ме сто на та бе ли 
ме ђу у 175 др жа ва (2013. би ла је 72. ме ђу 177). Реч је о 
ре зул та ту ко ју Ср би ју свр ста ва ме ђу зе мље са ве о ма 
рас про стра ње ном ко руп ци јом.

•  Тра спа рент ност Ср би ја оце њу је да се Стра те ги ја за 
бор бу про тив ко руп ци је и пра те ћи Ак ци о ни план се, 
на жа лост, спро во де са за ка шње њем, а за не ис пу ња ва
ње оба ве за не по сто ји си стем од го вор но сти, што је био 
нај ве ћи не до ста так и прет ход не Стра те ги је (из 2005). 
При о ри тет др жав них ор га на би тре ба ло да бу де про
ме на ствар ног ста ња и од стра њи и ва ње узро ка ко руп
ци је, уз свест да ће ве ро ват но би ти по треб но знат но 
ви ше вре ме на да се про ме ни и ути сак о ви со кој ко
рум пи ра но сти, ко ји се ства рао де це ни ја ма. //
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До пис Ми ни стар ству 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је

Од лу ка Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

П
ред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Сто ма
то ло шке ко мо ре Ср би је, Фар ма це ут ске ко мо ре 
Ср би је, Ко мо ре би о хе ми ча ра Ср би је и Ко мо ре 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча

ра Ср би је, на кон са ста на ка одр жа них 3. и 6. фе бру а ра 
2015. го ди не, упу ћу ју Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли
ке Ср би је, у име ви ше од 140.000 здрав стве них рад ни
ка, сле де ће за јед нич ке зах те ве:

1. По вла че ње из про це ду ре рад не вер зи је на цр та из
ме на и до пу на За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка

2. Фор ми ра ње но ве рад не гру пе за из ра ду на цр та из
ме на и до пу на За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка ко ја би у свом са ста ву има ла пред став ни ке свих 
пет Ко мо ра здрав стве них рад ни ка

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

По сто је ћа рад на вер зи ја на цр та из ме на и до пу на За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка је не при хва
тљи ва због:

• Чи ње ни це да ни јед на од Ко мо ра здрав стве них рад
ни ка ни је би ла ни кон сул то ва на при ли ком из ра де рад
не вер зи је На цр та из ме на и до пу на За ко на о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка.

• Пред ло же ним из ме на ма и до пу на ма се не оства ру је 
по бољ ша ње на чи на функ ци о ни са ња Ко мо ра здрав стве
них рад ни ка у сми слу уна пре ђе ња усло ва за оба вља
ње про фе си је здрав стве них рад ни ка, за шти те њи хо вих 
про фе си о нал них ин те ре са, ор га ни зо ва ног уче шћа на 
уна пре ђе њу и спро во ђе њу здрав стве не за шти те и за
шти те ин те ре са гра ђа на, што су нај ва жни ји по сло ви ко
мо ра. Уме сто то га, пред ло же ним из ме на ма и до пу на ма 
пред ви ђа се пре гло ма зна уну тра шња ор га ни за ци ја Ко
мо ра ко ја ће до ве сти до ве ли ких про бле ма у функ ци
о ни са њу Ко мо ра као и до но ше њу од лу ка. Пред ло же на 
уну тра шња ор га ни за ци ја Ко мо ра ће због свог струк тур
ног усло жња ва ња и ства ра ња фи нан сиј ских пред у сло
ва за рад сва ког од тих ор га на, до ве сти до зна чај ног по
ве ћа ња чла на ри на, што по вре ђу је при мар ни ин те рес 
чла но ва Ко мо ра и ста вља их у не из др жи ву еко ном ску 
си ту а ци ју због че га пред ло же не из ме не не ће би ти при
хва ће не од стра не ви ше од 140.000 здрав стве них рад ни
ка – чла но ва Ко мо ра. 

• При ли ком из ра де рад не вер зи је на цр та из ме на и 
до пу на За ко на ни су узе те у об зир спе ци фич но сти сва
ке Ко мо ре (број ност и струк ту ра члан ства). Уме сто то
га, пред ви ђе на је иден тич на ор га ни за ци о на струк ту ра 
ко ја не ће би ти ап со лут но одр жи ва ни у јед ној Ко мо ри. 
По себ но се ис ти че да је основ на уло га, Устав но де фи
ни са ње и свр ха по сто ја ња са мо стал них ре гу ла тор них 
те ла (ко ји ма су пре не та јав на овла шће ња) у обез бе ђи

ва њу јед на ких усло ва ра да, од но сно јед на ког по сту па
ња пре ма свим су бјек ти ма чи ју де лат ност ре гу ла тор но 
те ло уре ђу је (а то је, у овом слу ча ју, члан ство ко мо ра). 
Овом рад ном вер зи јом За ко на се то не оства ру је, јер се 
пред ви ђа па ра ле ли зам у ра ду и од лу чи ва њу ор га на ко
мо ра, ис кљу чи во на осно ву об ли ка сво ји не у ко јој здрав
стве ни рад ни ци оба вља ју сво ју де лат ност.

• При ли ком до но ше ња од лу ке да се кре не у из ме не 
За ко на, ни је узе та у об зир чи ње ни ца да се у ка лен дар
ској 2015. го ди ни у свим Ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка спро во ди по сту пак ре ли цен ци ра ња, по сла ко ји по 
свом оби му и ва жно сти пре ва зи ла зи све до са да шње ак
тив но сти Ко мо ра и ко ји је ап со лут ни при о ри тет у пла
но ви ма ра да за 2015. го ди ну

• Исто вре ме но, при ли ком до но ше ња од лу ке да ова
ква рад на вер зи ја из ме на и до пу на За ко на уђе у про
це ду ру, ни је узе та у об зир чи ње ни ца да су то ком 2014. 
го ди не одр жа ни из бо ри у свим Ко мо ра ма, да су кон сти
ту и са ни и иза бра ни ор га ни Ко мо ре. Из бор ни про цес у 
свим Ко мо ра ма ко штао је не што ма ње од 15.000.000,00 
ди на ра. Евен ту ал ним усва ја њем пред ло же них из ме на, 
пред ви ђа се оба ве за спро во ђе ња но вих из бо ра што зна
чи иден ти чан тро шак за вр ло крат ко вре ме.

Ди рек тор Сто ма то ло шке Ко мо ре Ср би је,
проф. др Ви то мир Кон стан ти но вић

Ди рек тор Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је,
мр сци. Све тла на Стој ков

Ди рек тор Ко мо ре Би о хе ми ча ра Ср би је,
мр сци. мед. Сла ви ца Цим ба ље вић

Пред сед ник Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је,
прим. др Ми лан Си мић

Ди рек тор Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је,
Рад ми ла Угри ца

Н
а осно ву чла на 27 Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би
је на Че твр тој ре дов ној сед ни ци одр жа ној 
24.02.2015 го ди не до не ла је

ОДЛУКУ

1. У скла ду са од лу ка ма УО ЛКС тра жи се од Ми ни
стар ства здра вља РС да по ву че Рад ну вер зи ју На цр та 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка из да ље про це ду ре и да про
ши ри са став пред мет не Рад не гру пе ко ја ра ди на из
ра ди овог На цр та са пред став ни ци ма ко мо ра здрав
стве них рад ни ка;

2. Скуп шти на ЛКС на ла же УО ЛКС да на ста ви са ак
тив но сти ма у скла ду са овом Од лу ком, тач ка 1, и о то
ме под не се Из ве штај Скуп шти ни ЛКС;

3. На ла же се Прав ним слу жба ма ЛКС и РЛК да са 
прав ним за ступ ни ком ЛКС, адв. Де ја ном Ба би ћем, 
при пре ми прав но обра зло же ње Зах те ва ми ни стру 
здра вља РС за по вла че ње из да ље про це ду ре Рад не 
вер зи је На цр та За ко на о из ме на ма и до пу на ма За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка;

4. На ла же се По себ ном од бо ру за ме ђу на род ну са
рад њу ЛКС да оства ри са рад њу са ме ђу на род ним ор
га ни за ци ја ма ко мо ра у обла сти здра вља, а по пи та
њу по мо ћи и по др шке ЛКС у оства ре њу зах те ва из 
тач ке 1. ове Од лу ке.

Пред сед ник Скуп шти не ЛКС,
прим. др сци. мед. Ја дран ка Ра вић

Седиште лекарске коморе Србије у улици краљице наталије у Београду
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О
снов ни циљ За ко на о ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка 
је сте за шти та про фе си о нал
них ин те ре са ли ца ко ја оба

вља ју про фе си је на ко је се овај за
кон од но си. За др жа ће мо се са мо на 
ле кар ској про фе си ји. Ова ма те ри
ја уре ђе на је по сто је ћим За ко ном. 
Тач ни је, за ко но да вац је имао пу ну 
сло бо ду уре ђе ња пред мет не ма те
ри је и Ле кар ска ко мо ра Ср би је је 
функ ци о ни са ла у скла ду са по сто
је ћим За ко ном без про бле ма, до не
ла све нео п ход не под за кон ске ак те, 
као нај ва жни ји Ста тут ЛКС, на ко
ји, под се ћа ња ра ди, Ми ни стар ство 
здра вља РС да је са гла сност. Оба вља
ла је све по ве ре не по сло ве, без при
мед би над ле жних ор га на ко ји вр ше 
кон тро лу над ње ним ра дом.

У зе мљи, по зна тој по то ме да сва
ка но ва власт да је се би сло бо ду да 
ме ња за кон ску ре гу ла ти ву, са да са 
оправ да њем да то на ла же про цес 
европ ске ин те гра ци је, ипак из не
на ђу је чи ње ни ца да се у ана ли зи 
прав ног окви ра здрав ства са аспек
та ри зи ка на ко руп ци ју као нај ва
жни ји на шао За кон о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка. Под се ћа мо 
да је, пре све га, по треб но из вр ши
ти нео п ход не из ме не Зaкона о ра
ду, За ко на о здрав стве ној за шти ти, 
За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу 
Ре пу бли ке Ср би је, За кон о во ђе њу 
ме ди цин ске до ку мен та ци је.

Као основ за из ме ну и до пу ну За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка (ко ја се по обим но сти и су шти
ни пред ло же них из ме на и до пу на 
не мо же фор мал но та ко ни на зва
ти, већ пред ло гом но вог За ко на о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка) 

на ве ден је члан 97., став 1., тач ка 10. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Исти се 
од но си на „Над ле жност Ре пу бли ке 
Ср би је“ и гла си:

Члан 97.
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез

бе ђу је:
10. си стем у обла сти ма здрав

ства, со ци јал не за шти те, бо рач ке 
и ин ва лид ске за шти те, бри ге о де
ци, обра зо ва ња, кул ту ре и за шти
те кул тур них до ба ра, спор та, јав
ног ин фор ми са ња; си стем јав них 
слу жби;

При ме ћу је мо да ни је спор но да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез
бе ђу је си стем у обла сти здрав ства, 
што је већ и учи ње но ни зом за ко на 
и из ме ђу оста лог и ва же ћим За ко
ном о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка. Тре ба под се ти ти ауто ре рад
не вер зи је и на члан 55. и члан 60. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји га
ран ту ју пра во на удру жи ва ње, као 
и пра во на рад. 

Под се ћа мо да пра во на рад под
ра зу ме ва да „сва ко има пра во на 
по што ва ње до сто јан ства сво је лич
но сти на ра ду, без бед не и здра
ве усло ве ра да, по треб ну за шти ту 
на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, 
днев ни и не дељ ни од мор, пла ће ни 
го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду 
за рад и на прав ну за шти ту за слу
чај пре стан ка рад ног од но са. Ни ко 
се тих пра ва не мо же од ре ћи“.

(Не)оправ да ност раз ло га 
за из ме не за ко на

Да ље, као раз ло зи за до но ше ње 
пред мет ног За ко на о из ме на ма и 

до пу на ма За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка на ве де ни су:

1. Ства ра ње усло ва за кон ти ну и
ра ни рад ко мо ра здрав стве них рад
ни ка кроз про пи си ва ње из бор ног 
по ступ ка за ор га не ко мо ре ко јим 
се омо гу ћа ва не сме та но оба вља ње 
ка ко по ве ре них по сло ва, та ко и дру
гих по сло ва ко мо ре про пи са них За
ко ном;

И по сто је ћим За ко ном о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка су обез
бе ђе ни усло ви за кон ти ну и ра ни 
рад ко мо ра здрав стве них рад ни ка, 
а Ста ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би
је је про пи сан из бор ни по сту пак за 
ор га не Ле кар ске ко мо ре Ср би је (по
сту па ју ћи по Од лу ци Устав ног су
да Ре пу бли ке Ср би је, из бор на пра
ви ла, ра ни је де фи ни са на по себ ним 
Пра вил ни ком) – Пра ви ла о из бор
ном по ступ ку ин кор по ри ра на су у 
Ста тут Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

На та ко из ме њен Ста тут Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је Ми ни стар ство здра
вља Ре пу бли ке Ср би је да ло сво ју са
гла сност.

До са да су оба вље на два из бор на 
про це са, а по след њи у то ку 2014. го
ди не, ко ји је окон чан у сеп тем бру 
2014. го ди не. Са пу ним пра вом се 
мо же ре ћи да су ови из бо ри успе
шно спро ве де ни, над зор је вр шио 
CеSID, о че му по сто је и од го ва ра
ју ћи из ве шта ји. Сви чла но ви Ле
кар ске ко мо ре Ср би је су ви ше пу та 
оба ве ште ни, па и елек трон ском по
штом и пу тем СМС – по ру ка, о из бо
ри ма, те је сва ко ме би ло омо гу ће
но да се укљу чи у из бор ни про цес. 
Не спор но је, да су из бо ри ле гал но 
и ле ги тим но спро ве де ни.

При ме ра ра ди, у Ре пу бли ци Срп
ској, а и у Ре пу бли ци Хр ват ској (ко
ја је чла ни ца ЕУ) је за ко ни ма да та 
мо гућ ност ко мо ра ма да са мо стал но 
Ста ту том и оста лим по за кон ским 
ак ти ма утвр ђу ју на чин и по сту пак 
из бо ра сво јих ор га на. Та ко ђе, ове 
ко мо ре су за ко ном де фи ни са не као 
са мо стал не и не за ви сне стру ков не 
ор га ни за ци је ле ка ра, са оба ве зним 
члан ством и слич ном уну тра шњом 
ор га ни за ци јом по пут Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

2. Ства ра ње усло ва за за шти ту 
про фе си о нал них ин те ре са чла но
ва ко мо ре, као и за шти ту ин те ре са 
па ци је на та кроз обез бе ђи ва ње кон
ти ну и те та у оба вља њу по сло ва и за
да та ка утвр ђе них За ко ном;

Kао и под тач ком 1. (кон ти ну и тет 
ра да по сто ји), на про тив пред ло же
ним на цр том се упра во уво де по
де ле и оме та кон ти ну и тет у ра ду 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као и за
шти та про фе си о нал них ин те ре са 
чла но ва Ко мо ре.

Ин те ре си па ци је на та су за шти ће
ни пу тем по себ ног за ко на, под за кон
ских про пи са, а па ци јен ти и на осно
ву За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка мо гу шти ти ти сво ја пра ва 
у од но су са ле ка ри ма у по ступ ци ма 
пред су до ви ма ча сти Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

3. Ства ра ње усло ва за за ко ни тост 
ра да и по сло ва ња ко мо ре, од но сно 
до но ше ња ака та ко мо ре у скла ду са 
За ко ном и ста ту том ко мо ре;

Усло ви за за ко ни тост ра да и по
сло ва ња Ко мо ре су обез бе ђе ни по
сто је ћим За ко ном о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка, ко ји Ко мо ра у свом 
ра ду ни ка да ни је по вре ди ла, а спро
ве де не су од го ва ра ју ће кон тро ле од 
стра не за то над ле жних др жав них 
ор га на. Та ко ђе, Ста тут и сви под за
кон ски ак ти и је су у скла ду са по
сто је ћим За ко ном о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка.

4. Ства ра ње усло ва за ујед на чен 
рад ко мо ра, од но сно ујед на че ни из
бор ни по сту пак, чи ме се обез бе ђу је 
јед нак прав ни по ло жај свих чла но
ва ко мо ра, ко је су осно ва не у скла
ду са За ко ном.

Ујед на чен из бор ни про цес ни је 
мо гу ће спро ве сти има ју ћи у ви ду 
спе ци фич ност сва ке од ко мо ра (број 
чла но ва, струк ту ра члан ства и сл.), 
те да са пра вом та ма те ри ја ни је ни 
са др жа на у по сто је ћем ни ти у пред

ло же ним из ме на ма За ко на о ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка, већ се 
оста вља сва кој од ко мо ра да сво
јим под за кон ским ак ти ма уре де то 
пи та ње. По ста вља се пи та ње за што 
пред ла гач пред мет ног на цр та же ли 
да јед ној „са мо стал ној и не за ви сној 
про фе си о нал ној ор га ни за ци ји“ ус
кра ти за ко ном да ту са мо стал ност и 
не за ви сност, на ме та њем из бор них 
пра ви ла, ко ја у овом тре нут ку ни су 
тран спа рент на. да би се о њи ма у 
по је ди но сти ма из ја шња ва ли.

5. Овај за кон при пре мљен је ра
ди уса гла ша ва ња са Ди рек ти вом 
2005/36/ЕС, као и ис пу ња ва ња оба
ве за пре у зе тих у окви ру отва ра ња 
По гла вља 23 Ac qu is Com mu na u ta i
re EU за бор бу про тив ко руп ци је и 
По гла вља 28 Ac qu is Com mu na u ta i re 
EU за шти та пра ва по тро ша ча и јав
ног здра вља.

По ме ну та Ди рек ти ва се од но си на 
при зна ва ње струч них ква ли фи ка
ци ја, а По гла вље 28 Ac qu is Com mu
na u ta i re EU (ску па прав них ака та – 
прав не те ко ви не ЕУ) се од но си на 
за шти ту по тро ша ча и за шти ту здра
вља и без бед ност (али опет у сми слу 
за шти те по тро ша ча), док се По гла
вље 23 од но си на ре фор му пра во су
ђа и, ка ко се на во ди, бор бу про тив 
ко руп ци је – те по на вља мо да је пре 
све га у ана ли зи по сто ја ња ко руп
тив них еле мен та прав ног окви ра 
здрав ства тре ба ло по че ти од За ко
на о здрав стве ној за шти ти, За ко на 
о здрав стве ном оси гу ра њу и За ко на 
о ме ди цин ској до ку мен та ци ји, као 
три основ на ме ха ни зма ан ти ко руп
тив не стра те ги је у здрав ству, од но
сно да је За кон о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка нео прав да но узет 
у раз ма тра ње по овом осно ву.

6. Ели ми на ци ја по сто је ћег су ко ба 
ин те ре са ко ји се од но си на ле ка ре у 
при ват ном и др жав ном сек то ру,

Овај ар гу мент ко ји се на во ди у 
обра зло же њу на цр та За ко на о из
ме на ма и до пу на ма За ко на о ко
мо ра ма здрав стве них рад ни ка ни је 
осно ван, јер пре све га по сто је ћи За
кон о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка шти ти ин те ре се стру ке као 
це ли не, без ика квих дис кри ми на
ци ја „по осно ву раз ли чи тих ста ту
сних и еко ном ских ин те ре са“, од но
сно шти ти про фе си о нал не ин те ре се 
ле ка ра уоп ште, без об зи ра у ком 
сек то ру здрав стве не за шти те они 
оба вља ју не по сред ну здрав стве ну 
де лат ност. 

По сто је ћим под за кон ским про пи
си ма, пре све га Ста ту том Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, омо гу ће на је по зи
тив на дис кри ми на ци ја ле ка ра при
ват ног сек то ра у из бор ном про це
су, има ју ћи у ви ду њи хо ву број ност, 
као и рав но прав но уче шће у ра ду 
свих по сто је ћих ор га на у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је. 

При ме ра ра ди, не ке од нај ва жни
јих функ ци ја у Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је вр ше упра во ле ка ри из при
ват ног сек то ра (пред сед ник Ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
– као нај број ни јег огран ка, пред
сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре Вој во ди не, пред сед ник Скуп шти
не Ле кар ске ко мо ре Ср би је итд.)

Та ко ђе, ван За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, ле ка ри ма 
при ват ног сек то ра је да та мо гућ
ност члан ства у Асо ци ја ци ји при
ват них здрав стве них уста но ва, као 
и Удру же њу при ват них ле ка ра Ре
пу бли ке Ср би је.

На по ми ње мо да се по сто је ћим 
За ко ном о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка шти те про фе си о нал ни ин
те ре си ле ка ра, ма где они оба вља ли 
сво ју здрав стве ну де лат ност. Та ко
ђе, ука зу је мо да се евен ту ал ним из
ме на ма За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них уста но ва мо же ре гу ли са ти 
и ста тус при ват них здрав стве них 
уста но ва (члан 163. За ко на о здрав
стве ној за шти ти), као и За ко ном о 
при ват ним пред у зет ни ци ма.

По сто је ћим За кон о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, у чла ну 21. је 
ина че пред ви ђе на мо гућ ност фор
ми ра ња скуп штин ских ве ћа, те бли
жи на чин ра да и из бо ра се оста вља 
на уре ђе ње Ста ту том Ко мо ре. Кон
крет но, уво ђе ње ве ћа не пред ста вља 
су штин ску но ви ну у на чи ну ра да и 
функ ци о ни са ње ко мо ра.

7. Ве ћа за шти та здрав стве них рад
ни ка – уз бу њи ва ча

Пра ва ове ка те го ри је су ре гу ли са
на по себ ним за ко ном, те сма тра мо 
да их не тре ба по себ но на во ди ти као 
ар гу мент за из ме ну За ко на о ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка.

8. Про це на фи нан сиј ских сред
ста ва по треб них за спро во ђе ње За
ко на

У обра зло же њу на цр та се на во ди 
да ни је по треб но обез бе ди ти до дат
на сред ства у Бу џе ту Ре пу бли ке Ср
би је за спро во ђе ње овог За ко на, те 
мо ра мо на по ме ну ти да сред ства из 
Бу џе та ни ка да ни су ни би ла на рас

30 >



30 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2015 // // АПРИЛ 2015 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 31

по ла га њу Ко мо ри, иако се по ва же
ћем За ко ну о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка за осни ва ње Ко мо ре 
пред ви ђа обез бе ђе ње од го ва ра ју ћих 
сред ста ва из Бу џе та Ре пу бли ке Ср
би је. Та ко да, Ле кар ска ко мо ра Ср би
је, оба вља јав на овла шће ња, о свом 
тро шку – тро шку сво јих чла но ва и то 
од мо мен та осни ва ња, па и да нас, па 
тим пре са пра вом бра ни сво ју са мо
стал ност и не за ви сност у гра ни ца ма 
да тим по сто је ћим За ко ном о ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка.

9. Дру га мо гућ ност за ре ша ва ње 
про бле ма не по сто ји

Под усло вом да се прет ход но де
фи ни шу про бле ми ко је је по треб
но ре ши ти уз аде кват но уче шће и 
пред став ни ка свих ко мо ра здрав
стве них рад ни ка, ко ји (с об зи ром на 
до са да шње ис ку ство) нај бо ље мо гу 
да их пре по зна ју и да пру же од го
ва ра ју ће пред ло ге за њи хо во ре ша
ва ње, сла же мо се да је нео п ход но 
из вр ши ти из ме не и до пу не по сто
је ћег За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка, али не и пред ла га њем 
ова кве пот пу но но ве кон цеп ци је 
уре ђе ња и ра да ко мор ског си сте ма 
здрав стве них рад ни ка.

По ста вља мо пи та ње на ко ји на
чин ће пред ло же на ре ше ња, као 
што се у Обра зло же њу пред мет не 
Рад не вер зи је на цр та За ко на на
во ди, ути ца ти на рад здрав стве них 
уста но ва и при ват не прак се?

10. Не до ста так про пор ци о нал но
сти и тран спа рент но сти ова кве ре
гу ла ти ве

Овај ар гу мент је у пот пу но сти 
нео сно ван, јер је у до са да шњем ра
ду Ле кар ске ко мо ре Ср би је већ обез
бе ђе на про пор ци о нал ност уче шћа 
др жав них и при ват них ле ка ра, чак 
у мно гим слу ча је ви ма и у ко рист 
ле ка ра у при ват ној прак си, а има
ју ћи у ви ду од нос укуп ног бро ја ле
ка ра у др жав ној и при ват ној прак
си и у при лог тран спа рент но сти у 
до са да шњем ра ду ко мо ре, са по но
сом ис ти че мо да се све од лу ке свих 
ор га на и те ла Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, укљу чу ју ћи и све фи нан сиј ске 
из ве шта је, мо гу на ћи на сај то ви ма 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и огра на ка 
у ње ном са ста ву.

Та ко ђе, сед ни це свих ор га на у Ле
кар ској ко мо ри Ср би је и у ње ним 
огран ци ма су – јав не.

11. При ме на за ко на не ће иза зва
ти тро шко ве код гра ђа на и при вре

де, као ни ма лих и сред њих пред
у зе ћа

Овај ар гу мент је нео др жив та ко
ђе, јер гра ђа ни и при вре да ни ка
да до са да ни су ни уче ство ва ли у 
фи нан си ра њу ра да ко мо ра здрав
стве них рад ни ка, а ове ко мо ре ни су 
про фит не ор га ни за ци је, те не пред
ста вља ју тр жи шне су бјек те.

12. Да ли су по зи тив не по сле ди це 
до но ше ња за ко на та кве да оправ да
ва ју тро шко ве ко је ће он ство ри ти?

На по ме ну то пи та ње се да је од
го вор да при ме на за ко на не иза
зи ва тро шко ве у Бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је, што је ап со лут но тач но, јер 
ни ка да рад ових ко мо ра, оба вља ње 
по ве ре них по сло ва, ни је оп те ре ћи
вао Бу џет Ре пу бли ке Ср би је, да је, 
са тим у ве зи, Ле кар ска ко мо ра Ср
би је и зах те ва ла де ци ди ра но из у зе
ће из при ме не За ко на о јав ним на
бав ка ма на ње но по сло ва ње, за тим 
и из у зе ће од при ме не про пи са о со
ли дар ном опо ре зи ва њу, као и сма
ње њу за ра да за по сле них у Ле кар
ској ко мо ри Ср би је. 

Али, по себ но тре ба има ти на уму 
да ће при ме на ова квог (но вог) За ко
на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни
ка, иза зва ти ве ли ке и у пот пу но сти 
нео прав да не тро шко ве за спро во ђе
ње но вих из бо ра и устро ја ва ње но
ве, за ми шље не ор га ни за ци је ко мо
ра здрав стве них рад ни ка, а све то 
на те рет сво јих чла но ва и на уштрб 
нор мал ног ра да ор га на ко мо ра, све 
у ци љу по бољ ша ња про фе си о нал
них ин те ре са здрав стве них рад ни
ка у њи хо вим са ста ви ма.

13. Да ли су све за ин те ре со ва не 
стра не има ле при ли ку да се из ја
сне о за ко ну?

Од го вор дат у Обра зло же њу је „да 
ће то би ти по сле јав не рас пра ве“. 
Тре ба на гла си ти да не до ста је тран
спа рент ност у рад ња ма ко је пра те 
по ме ну ти на црт За ко на о из ме на
ма За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка, па је чак и оспо ра ва
но Обра зло же ње ове Рад не вер зи је 
ски ну то са сај та Ми ни стар ства Ре
пу бли ке Ср би је, као пред ла га ча, вр
ло бр зо по ње го вом об ја вљи ва њу. 

Не по сто је ни ка кви по да ци у ве зи 
са пла ни ра ном јав ном рас пра вом, 
а има ју ћи у ви ду да се пред ло же
ним на цр том бит но ме ња ју ре ше
ња из по сто је ћег За ко на о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка (од но сно 
ну ди се са свим нов кон цепт ра да ко
мо ра), пред ла гач је ду жан да спро ве

де јав ну рас пра ву на на чин ка ко је то 
пред ви ђе но ва же ћим про пи си ма.

Пред мет ни на црт За ко на о из ме
на ма и до пу на ма За ко на о ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка ни је 
пла ни ран го ди шњим пла ном Вла
де Ре пу бли ке Ср би је за 2015. го ди
ну, ни ти је об у хва ћен стра те шким 
до ку мен ти ма Вла де, те се по ста вља 
но тор но пи та ње оправ да но сти ње
го вог пред ла га ња у овом тре нут ку 
и пи та ње нео п ход но сти прет ход не 
из ме не на ве де них ака та Вла де Ре
пу бли ке Ср би је.

Ле ка ри су ду го го ди на гра ди ли 
иден ти тет сво је сло бод не про фе
си је и сти ца ли нео п ход ну сна гу 
пу тем пре го ва ра ња са соп стве ном 
др жа вом о до но ше њу јед ног про фе
си о нал ног за ко на и уста но вља ва
ња вла сти тог ре да кроз удру же ња. 
Ова квим на цр том За ко на о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка се бит но 
на ру ша ва до стиг ну ти ни во за шти
те про фе си о нал них ин те ре са ле ка
ра (као и оста лих здрав стве них рад
ни ка у Ср би ји). 

По тре ба за да љим уна пре ђе њем 
пра ва ле ка ра је пре по зна та и од са
мих чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, те је нео п ход но из вр ши ти од
го ва ра ју ће из ме не и до пу не За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, 
али са но вом рад ном гру пом у чи ји 
са став МО РА да уђу пред став ни ци 
свих ко мо ра на ко је се од но си За кон 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

Да кле, кон ста та ци ја да по сто ји 
су коб ин те ре са из ме ђу ле ка ра ко ји 
оба вља ју здрав стве ну де лат ност у 
др жав ној и при ват ној прак си, ни је 
уте ме ље на и ап со лут но ни је тач на. 
На про тив, у до са да шњем ра ду Ле
кар ске ко мо ре Ср би је при мед би та
кве вр сте ни ка да ни је би ло.

Основ ни про блем, де фи ни сан од 
стра не свих ле ка ра без раз ли ке у 
ком сек то ру оба вља ју сво ју де лат
ност, је сте не до вољ на са рад ња са 
пред ла га чем спор ног на цр та За ко
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, 
а у ци љу спро во ђе ња ни за усво је
них од лу ка и ини ци ја ти ва од стра
не нај ви ших ор га на Ле кар ске ко мо
ре Ср би је и ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра у ње ном са ста ву. Тач ни је, 
услед не до стат ка по ме ну те са рад
ње са Ми ни стар ством здра вља Ре
пу бли ке Ср би је, Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је је оне мо гу ће но да ре а ли зу
је За ко ном и Ста ту том Ле кар ске ко
мо ре Ср би је да та овла шће ња.

Евен ту ал ним на ста вља њем про
це ду ре за усва ја ње ова квог на цр
та За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка, и им пе ра тив но спро во
ђе ње но вих из бо ра за ор га не ко
мо ра здрав стве них рад ни ка, чак 
и по це ну за не ма ри ва ња еко ном
ског ефек та, ко ји сва ка ко ни је за 
пот це њи ва ње, по ни шта ва ју се све 
рад ње и на по ри уло же ни од стра
не ле гал но и ле ги тим но иза бра
них ор га на ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка, а за оства ре ње основ них 
ци ље ва ра ди ко јих су ове ко мо ре 
и осно ва не. 

По себ но на по ми ње мо да у спор
ном на цр ту ни је де фи ни сан на чин 
и по сту пак спро во ђе ња из бо ра, већ 
се то оста вља у над ле жност не ких 
„од бо ра“, ко је име ну је Ми ни стар
ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, а 
уз гред, оче ку је се да фи нан сиј ска 
сред ства за рад тих од бо ра, та ко ђе 
обез бе ђу ју ко мо ре.

Ов де по себ но под се ћа мо на од лу
ку Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је 
– да пра ви ла о из бо ри ма мо ра ју би
ти са став ни део Ста ту та, као нај ви
шег под за кон ског ак та у сва кој од 
ових ко мо ра.

За што тре ба
oбуставити по сту пак

Има ју ћи све на пред на ве де но, 
по себ но ука зу је мо на ну жност да 
пред мет ни по сту пак, ко ји је у то ку, 
а за при пре му и да љи по сту пак до
но ше ња ова квог За ко на о из ме на
ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, МО РА БИ ТИ 
ОБ У СТА ВЉЕН и то по себ но из сле
де ћих раз ло га: 

1. Ни јед на од ко мо ра здрав стве
них рад ни ка ни је би ла ни кон сул
то ва на при ли ком из ра де Рад не 
вер зи је На цр та За ко на о из ме на
ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка;

2. Рад на вер зи ја на цр та За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
не са др жи ни јед но ре ше ње ко је би 
омо гу ћи ло уна пре ђе ње ефи ка сно
сти ових ко мо ра у оба вља њу по ве
ре них по сло ва, ни ти ко је пред ви ђа 
би ло ка ка во по ве ћа ње над ле жно
сти ко мо ра у по ступ ку из ра де пред
ло га за ко на и дру гих под за кон ских 
ака та, а ко ји за пред мет ре гу ли са ња 
има ју здрав стве ну де лат ност.

3. Пред ло же ним из ме на ма и до
пу на ма се не оства ру је по бољ ша
ње на чи на функ ци о ни са ња ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка у сми слу уна
пре ђе ња усло ва за оба вља ње про фе
си је здрав стве них рад ни ка, за шти те 
њи хо вих про фе си о нал них ин те ре са, 
ор га ни зо ва ног уче шћа на уна пре
ђе њу и спро во ђе њу здрав стве не за
шти те и за шти те ин те ре са гра ђа на, 
а што су и нај ва жни ји за да ци ко мо
ра. Уме сто то га, пред ло же ним из ме
на ма и до пу на ма пред ви ђа се пре
гло ма зна уну тра шња ор га ни за ци ја 
Ко мо ра, ко ја ће до ве сти до ве ли ких 
про бле ма у њи хо вом функ ци о ни са
њу, као и до но ше њу од лу ка. Пред
ло же на уну тра шња ор га ни за ци
ја Ко мо ра ће, због свог струк тур ног 
усло жња ва ња и ства ра ња фи нан
сиј ских пред у сло ва за рад сва ког 
од тих ор га на, до ве сти до зна чај
ног по ве ћа ња чла на ри на, што по
вре ђу је при мар ни ин те рес чла но ва 
ових ко мо ра и ста вља их у не из др
жи ву еко ном ску си ту а ци ју, те због 
че га пред ло же не из ме не овог За ко
на си гур но не ће би ти при хва ће не од 
стра не члан ства ових ко мо ра. 

4. Еви дент но је да кре а то ри Рад
не вер зи је на цр та За ко на о из ме на
ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка УОП ШТЕ ни
су упо зна ти са ра дом Ко мо ра, ре
ал ним про бле ми ма и по тре ба ма 
чла но ва ко мо ра, ни ти су по ка за
ли ин те рес да се о тим про бле ми
ма и по тре ба ма бла го вре ме но ин
фор ми шу. 

5. Исто вре ме но, пред ло же ним из
ме на ма се пред ви ђа но во спро во
ђе ње из бо ра у ко мо ра ма здрав стве
них, за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да је 
2014. го ди на би ла из бор на го ди на у 
свим ко мо ра ма и да је спро во ђе ње 
тих из бо ра ко шта ли члан ство ко мо
ра при бли жно 15.000.000,00 ди на ра. 
По на вља ње то ли ког тро шка у крат
ком вре мен ском ро ку се ап со лут но 
ни чим не мо же оправ да ти.

6. Пред ла га чи Рад не вер зи је на
цр та За ко на о из ме на ма и до пу на
ма За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка су пот пу но за не ма ри ли чи
ње ни цу да се у 2015. го ди ни (на кон 
пр вог 7 – го ди шњег пе ри о да ва жно
сти ли цен ци) спро во ди по сту пак об
на вља ња ли цен ци чла но ва ко мо ра, 
а што је по сао ко ји по свом оби му 
сва ка ко пре ва зи ла зи све по сло ве ко
је су ко мо ре ура ди ле од свог осни ва

ња до да нас. Евен ту ал ним ула ском 
у по нов ни из бор ни про цес у го ди ни 
ка да се об на вља ју ли цен це, ри зи ку
је се да се по ступ ци об но ве ли цен
ци не спро ве ду у за кон ском ро ку, 
што ди рект но мо же до ве сти у си ту
а ци ју да сви здрав стве ни рад ни ци 
у Ре пу бли ци Ср би ји бу ду при ну ђе
ни да по сту па ју су прот но од ред ба
ма За ко на о здрав стве ној за шти ти, 
тј. да се на ђу у си ту а ци ји да мо ра ју 
да ра де по сло ве здрав тве не за шти
те са не ва же ћим ли цен ца ма.

7. По себ но на по ми ње мо да при
ли ком из ра де Рад не вер зи је на цр
та За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка ни су узе те у об зир спе
ци фич но сти сва ке од ових ко мо
ра (број ност и струк ту ра члан ства). 
Уме сто то га, пред ви ђе на је иден
тич на ор га ни за ци о на струк ту ра 
ко ја не ће би ти ап со лут но одр жи ва 
ни у јед ној од ових ко мо ра. По себ но 
се ис ти че да је основ на уло га, као 
и Уста вом Ре пу бли ке Ср би је де фи
ни са на и свр ха по сто ја ња са мо стал
них ре гу ла тор них те ла (ко ји ма су 
пре не та јав на овла шће ња) у обез бе
ђи ва њу јед на ких усло ва ра да, од но
сно јед на ког по сту па ња пре ма свим 
су бјек ти ма чи ју де лат ност ре гу ла
тор но те ло уре ђу је (а то је, у овом 
слу ча ју, члан ство ко мо ра). Овом 
рад ном вер зи јом За ко на се то не 
оства ру је, јер се пред ви ђа па ра ле
ли зам у ра ду и од лу чи ва њу ор га на 
ко мо ра, ис кљу чи во на осно ву об ли
ка сво ји не у ко јој здрав стве ни рад
ни ци оба вља ју сво ју де лат ност. Ов
де вре ди на гла си ти да здрав стве ни 
рад ни ци, без об зи ра да ли су за по
сле ни у здрав стве ним уста но ва ма у 
др жав ној или при ват ној сво ји ни – 
има ју ве о ма слич не ин те ре се. Мо
жда до ста дру га чи је ин те ре се има ју 
здрав стве ни рад ни ци ко ји су ОСНИ
ВА ЧИ при ват них здрав стве них уста
но ва или при ват не прак се, али са
мо као ВЛА СНИ ЦИ КА ПИ ТА ЛА, а 
ни ка ко као здрав стве ни рад ни ци, 
од но сно рад ни ци ко ји се про фе си
о нал но ба ве здрав стве ном за шти
том у Ре пу бли ци Ср би ји.

8. За стра шу ју ће је што твор ци и 
про па га то ри овог на цр та не са мо 
да ни су упо зна ти са ра дом Ко мо
ра и пот пу но не за ин те ре со ва ни за 
ре ал не по тре бе и зах те ве здрав стве
них рад ни ка – чла но ва Ко мо ра, већ 
озбиљ но угро жа ва ју стру ку уно се
ћи раз дор и дис кри ми на ци ју ме
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ђу здрав стве не рад ни ке, на осно ву 
об ли ка сво ји не у ко јој здрав стве
ни рад ни ци оба вља ју здрав стве ну 
де лат ност, што ни је у скла ду са ни 
За ко ни ма РС, ни са Уста вом РС, а 
сва ка ко не ће би ти ни пре по ру ка за 
наш ула зак у Европ ску Уни ју.

9. Пред мет ни текст Рад не вер зи је 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка има и низ, ка ко су штин ских, 
та ко и фор мал них не до ста та ка, као 
и не ло гич но сти:

• Не спро во ђе ње оба ве зне јав
не рас пра ве о тек сту пред ло же ног 
На цр та За ко на о из ме на ма За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
(По сту пак јав не рас пра ве за по чи ње 
об ја вљи ва њем јав ног по зи ва за уче
шће у јав ној рас пра ви ко ји мо ра да 
са др жи ПРО ГРАМ ЈАВ НЕ РАС ПРА ВЕ 
и ин фор ма ци је о обра зо ва њу и са
ста ву рад не гру пе ко ја је при пре ми
ла пред мет ни текст, рок у ко јем се 
до ста вља ју пред ло зи, при мед бе, су
ге сти је и дру го, а ко ји не мо же би ти 
кра ћи од 15 да на – што у овом слу
ча ју не до ста је);

• Уз пред мет ни текст ни је до ста
вље но ни ка кво обра зло же ње, ана
ли за по сто је ћег ста ња, про бле ми 
ко је би но ви текст тре ба ло да ре ши, 
ци ље ве ко ји се та квим тек стом по
сти жу, од но сно од го вор на пи та ње 
за што би до но ше њем ова квог про
пи са на ве де ни про бле ми би ли ре
ше ни на нај бо љи на чин;

• Пред мет ним тек стом се аро
гант но ма ни пу ли ше иде јом евро
ин те гра ци ја, а при то ме се на нај
гру бљи на чин иг но ри ши ис ку ства 
европ ских, а по себ но др жа ва у на
шем ре ги о ну (ко је су не та ко дав
но про шле про цес при дру жи ва ња 
и по ста ле чла ни це Европ ске уни
је). Уме сто то га, ну де се ор га ни за ци
о на ре ше ња ко ја не по сто је у овим 
зем ња ма! Ова квим на цр том За ко
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
се у наш здрав стве ни си стем, ко
ји на жа лост по ср ће и ко ме је пре
ко по треб на функ ци о нал на ре кон
струк ци ја и обез бе ђи ва ње усло ва за 
ре а лан раз вој – уво ди ха о тич ност и 
нео д го вор ност;

• Под се ћа мо да је не дав но WMA 
(26. фе бру а ра 2015) об ја ви ла на свом 
сај ту у ви ду са оп ште њаупо зо ре ње 
да вла де ши ром све та не по ку ша
ва ју да де мон ти ра ју ме ди цин ске 
про фе си о нал не не за ви сне ор га не, 
што је по др жа но и од стра не Стал

ног ко ми те та европ ских док то ра 
(CPME). На кон рас пу шта ња ор га на 
Ле кар ске ко мо ре у Ан ка ри од стра
не Вла де Тур ске, ВМА ли де ри су из
да ли са оп ште ње ука зу ју ћи на то да 
се зна чај овог пред ме та про ши рио 
да ле ко из ван Тур ске у ви ду по ку
ша ја да се укло не про фе си о нал
не не за ви сне ор га ни за ци је ко је су 
осно ва не у мно гим зе мља ма и мно
гим об ли ци ма ши ром све та. Из ме
ђу оста лог, у по ме ну том оп шир ном 
са оп ште њу, др Xa vi er De au, пред сед
ник WMA је ре као да ће та ор га ни
за ци ја на ста ви ти да по др жа ва сва 
ме ди цин ска удру же ња чи јој се не
за ви сно сти пре ти. 

• Чак су не ка од пред ло же них ре
ше ња у ди рект ној су прот но сти са 
од ред ба ма (и да ље ва же ћег) За ко
на о здрав стве ној за шти ти. Из ме на
ма За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка НИ КА КО СЕ НЕ МО ГУ 
ме ња ти од ред бе не ког дру гог за кон
ског ак та. На и ме, ва же ћим од ред ба
ма За ко на о здрав стве ној за шти ти 
ди рект но је про пи са но да ре ше ње 
о из да ва њу, об на вља њу и од у зи ма
њу ли цен це здрав стве ним рад ни
ци ма до но си ди рек тор пред мет не 
ко мо ре – а што овај текст по ку ша ва 
да дру га чи је ре гу ли ше, та ко ђе при
мет но је и из о ста вља ње дру гих об
ли ка при ват не прак се;

• Уво ди се Ко ми си ја за ве шта че
ње без де фи ни са ња ње не ствар не 
уло ге – да ли иста за ме њу је су до ве 
ча сти, у ко јој фа зи по ступ ка се ко
ри сти и сл. Та ко ђе, ука зу је мо и на 
не мо гућ ност ње ног фор ми ра ња у 
прак си за слу чај ка да је по треб но 
обез бе ди ти од го ва ра ју ћи број чла
но ва Ко ми си је са нај ви шим струч
ним и ака дем ским зва њи ма из по
је ди них обла сти;

• На ви ше ме ста у пред мет ном 
тек сту Рад не вер зи је на цр та За ко
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
се ко ри сте не тач ни – не ва же ћи тер
ми ни (на при мер: „под ра чун“ уме
сто „те ку ћи ра чун и ра чу ни по себ не 
на ме не“)а при мет на је и тер ми но
ло шка не ус кла ђе ност у са мом тек
сту на раз ли чи тим ме сти ма; 

• За тим, пред ви ђа се у сва кој 
од ових ко мо ра фор ми ра ње ви ше 
струч них слу жби и до но ше ње ви
ше оп штих ака та о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста за 
за по сле не, а об зи ром да је сва ка од 
ових ко мо ра је дин стве нои прав но 
ли це, тим се ди рект но на ру ша ва 
пра ви ло да 1 по сло да вац мо же да 

има са мо 1 оп шти акт о ор га ни за
ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме
ста за за по сле не;

• Пред ло же на ор га ни за ци о на 
струк ту ра у ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка уво ди ду а ли зам – па
ра ле ли зам у ор га ни ма, у од лу чи
ва њу и у струч ним слу жба ма, при 
то ме ни чим не да ју ћи ни ка кву на
зна ку мо гућ но сти ар би три ра ња у 
слу ча ју до но ше ња су прот них од
лу ка у па ра лел ним ор га ни ма. Ус
по ста вља се ду а ли зам у „за сту па њу 
и пред ста вља њу“ пред тре ћим ли
ци ма, сва ке од ових ко мо ра, а ко је 
су „је дин стве на прав на ли ца“ и до
во ди се до прав но не до зво ље не си
ту а ци је и до озбиљ ног на ру ша ва ња 
на че ла прав не си гур но сти;

• Ко нач но, у вре ме оп штих на
по ра да се ште ди и од луч них ме
ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је да се по
стиг не јед но став ни је, ефи ка сни је и 
еко ном ски одр жи во ор га ни зо ва ње 
но си ла ца јав них овлаш ђе ња, пред
ло же ним из ме на ма се чи ни упра
во су прот но, јер се ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка (са укуп но пре ко 
140.000 чла но ва – здрав стве них рад
ни ка) на ме ће ком пли ко ван, прав но 
не до вољ но уре ђен, гло ма зан, тром 
и ве о ма скуп си стем, си стем без од
го вор но сти и са ве ли ким мо гућ но
сти ма да од лу чи ва ње кроз ор га не у 
си сте му бу де бло ки ра но, а што са мо 
по се би чи ни је дан озби љан из вор 
по тен ци јал не ко рум пи ра но сти, си
стем у ко јем ће ну жно мо ра ти до ћи 
до по ве ћа ња из но са чла на ри на (из 
ко јих ко мо ре и фи на на си ра ју сво је 
де лат но сти) и – на кра ју и на да све 
до не е фи ка сно сти.

Стуч на слу жба Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и РЛК у ње ном са ста ву:

Су за на Гу бе ри на Чо мић, 
ге не рал ни се кре тар ЛКС
Жељ ко Ми хић, се кре тар Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС
Гор да на Це кић, 
се кре тар РЛК Бе о гра да
Ре ља Алек сић, 
се кре тар РЛК Вој во ди не
Ире на Ђо кић, 
се кре тар РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју
Ли ди ја Гру би шић, дипл. прав ник 
РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју
Рад ми ла Оки ље вић, 
се кре тар РЛК за цен трал ну 
и за пад ну Ср би ју
Је ле на Ми тро вић, се кре тар РЛК 
за Ко со во и Ме то хи ју

АК Ту Ел НО СТИ у КО мО рИ >>>>>>>>>>>>> ı ı КО мО рЕ ЗДрАВ СТВЕ НИХ рАД НИ КА >>>>>>>>

МР СЦИ. МЕД. СЛА ВИ ЦА ЦИМ БА ЉЕ ВИћ, 
ДИ РЕК ТОР КА КО МО РЕ БИ О ХЕ МИ ЧА РА СР БИ ЈЕ 

ПО ДЕ ЛА УНУ ТАР КО МО РЕ 
НИ ЈЕ ДО БРА ИДЕ ЈА

К
о мо ра би о хе ми ча ра Ср би је 
(КБС), јед на од пет ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка, за
по че ла је рад 9. ју на 2006, 

а пр ве ли цен це чла но ви ма из да те 
су 31. мар та 2008. го ди не. При осни
ва њу КБС има ла је 409 чла но ва, а у 
то ку осмо го ди шњег по сто ја ња број 
чла но ва је удво стру чен, та ко да да
нас има укуп но 816 ли цен ци ра них 
би о хе ми ча ра. Од тог бро ја у јав ном 
сек то ру ра ди 71 од сто, а у при ват
ном 29 од сто би о хе ми ча ра. КБС у 
члан ству има 48 би о хе ми ча ра са 
при ма ри ја том, 37 ма ги ста ра на у ка 
и 47 док то ра на у ка. 

Од са мог осни ва ња Ко мо ра је ор
га ни зо ва на у три огран ка ко ји те
ри то ри јал но по кри ва ју се вер ни, за
пад ни и ис точ ни део Ср би је, огра нак 
Бе о град, Вој во ди на и Ниш. У ју ну 
2014. го ди не у КБС су одр жа ни тре
ћи ре дов ни из бо ри у то ку ко јих су 
иза бра ни но ви чла но ви Скуп шти
не и оста лих ор га на Ко мо ре би о хе
ми ча ра Ср би је. За но вог ди рек то ра 
је иза бра на мр сц. мед. др Сла ви ца 
Цим ба ље вић, спе ци ја ли ста кли нич
ке би о хе ми је. Екс клу зив но за Гла
сник ЛКС, она го во ри о ак ту ел ним 
про бле ми ма и ак тив но сти ма Ко мо
ре би о хе ми ча ра Ср би је.

Ко мо ре здрав стве них  
рад ни ка об ја ви ле су за јед нич ко 
са оп ште ње по во дом рад не 
вер зи је на цр та за ко на 
о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о ко мо ра ма. Шта ви ви ди те 
као основ ни про блем?

– Од мах на кон об ја вљи ва ња рад
не вер зи је На цр та За ко на о из ме на
ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма, 
Ко мо ра би о хе ми ча ра Ср би је (КБС) је 
на са стан ци ма уну тар Ко мо ре, као и 

на сед ни ци Скуп шти не, раз мо три
ла све чла но ве На цр та за ко на и де
фи ни са ла при мед бе, пред ло ге и су
ге сти је. Усле ди ли су са стан ци свих 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка где 
је сва ка ко мо ра из не ла сво је ста во
ве и од мах је уоче но да по сто ји је
дин ствен став и за кљу чак да На црт 
не до но си по бољ ша ње ста ња ко мо
ра, чла но ва ко мо ра ни ти уна пре ђе
ње здрав стве ног си сте ма на ше зе

мље. Из то га је про ис те као до пис 
ко ји су ко мо ре упу ти ле Ми ни стар
ству здра вља РС. Основ ни про блем 
је што За кон о ко мо ра ма, ко ји је го
ди на ма омо гу ћа вао функ ци о ни са
ње ко мо ра раз ли чи тих по ве ли чи ни 
и струк ту ри члан ства, ни је до пу њен 
из ме на ма ко је би по бољ ша ле и уна
пре ди ле рад ко мо ра, ни ти пред ви
ђа по ве ћа ње над ле жно сти ко мо ра, 
а то је упра во оно што члан ство оче
ку је и зах те ва од ко мо ра.

 
Ко је су нај ва жни је при мед бе 
на об ја вље ни текст на цр та 
за ко на?

– Пред ло же ним из ме на ма се пред
ви ђа пот пу но но ва уну тра шња ор га
ни за ци ја ко мо ра, сва по сто је ћа те ла 
и ор га ни се де ле, по чев од Скуп шти
не где На црт пред ви ђа уво ђе ње два 
одво је на ве ћа, Ве ће здрав стве них 
рад ни ка у здрав стве ним уста но ва ма 
и Ве ће здрав стве них рад ни ка у при
ват ној прак си, а по истом прин ци пу 
и по два сек то ра Управ ног и Над зор
ног од бо ра. Ова ко гло ма зан си стем 
ор га на ко мо ра би оте жао функ ци
о ни са ње ко мо ре, ви ше стру ко по ве
ћао тро шко ве ра да, па чак до вео до 
не мо гућ но сти функ ци о ни са ња ма
њих ко мо ра. Ни је до бро да ко мо ри 
глав ни по сао бу де ње на уну тра шња 
ор га ни за ци ја, ко мо ре ни су осно ва
не да би се ба ви ле со бом, за по шља
ва ле но ве рад ни ке, ко мо ра тре ба да 
се ба ви про бле ми ма сво јих чла но ва 
и да их ре ша ва што ефи ка сни је, да 
ра ди на уна пре ђе њу и спро во ђе њу 
здрав стве не за шти те и за шти те ин
те ре са па ци је на та. 

Да ли је Ко мо ра на чи јем сте 
че лу упу ти ла Ми ни стар ству 
здра вља ко рек ци је по је ди них 

Др Сла ви ца Цим ба ље вић

>>> У то ку про шле го ди не 
из вр ше не су из ме не 
и до пу не Ста ту та КБС, 
ка ко би се обез бе ди ла 
про пор ци о нал ност 
и зна чај но уве ћао број 
чла но ва из при ват ног 
сек то ра у свим ор га ни ма 
и те ли ма Ко мо ре <<<
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од ред би или сма тра те да 
тре ба по ву ћи цео до ку мент?

– Као што сам већ ре кла, на кон са
ста на ка уну тар КБС, и на ни воу свих 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка упу
ћен је до пис Ми ни стар ству здра
вља. Усле дио је са ста нак пред став
ни ка Рад не гру пе за из ра ду За ко на 
о из ме ни За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка обра зо ва не од Ми
ни стар ства здра вља и пред став ни ка 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка, одр
жан у Ми ни стар ству здра вља РС 19. 
фе бру а ра 2015.го ди не. На том са стан
ку пред став ни ци ко мо ра су из не ли 
су ге сти је, при мед бе као и пред лог 
да се те су ге сту је раз ма тра ју у окви
ру ра да но ве Рад не гру пе јер из ра да 
На цр та зах те ва ме ђу соб ну ко му ни
ка ци ју и за јед нич ки рад и не мо же 
се ре ши ти јед ним до пи сом. Из тог 
раз ло га је до са да тра же но да се по
ву че На црт и фор ми ра но ва Рад на 
гру па, ко мо ре оче ку ју од го вор и на
да мо се да ће по сто је ћа Рад на гру па 
би ти до пу ње на са пред став ни ци ма 
ко мо ра и да ће у том са ста ву на ста
ви ти рад на из ра ди На цр та.

Ка кве по сле ди це би би ле мо гу ће 
уко ли ко бу де усво јен пред ло же ни 
текст На цр та за ко на?

– Ко мо ре су пре до чи ле Ми ни
стар ству здра вља не до стат ке овог 
На цр та и ве ру је мо да ће се по сле
ди це из бе ћи, ни је дан за кон не тре
ба да до во ди до не ких по сле ди ца и 
пред ла гач си гур но то не ће до зво ли
ти. Ни је до бро да се ко мо ра де ли на 
раз ли чи та ве ћа и да се про фе си о
нал на пи та ња ре ша ва ју на је дан на
чин у Ве ћу др жав них уста но ва, а на 
дру ги на чин у Ве ћу при ват не прак
се. То су за јед нич ка пи та ња, рад тре
ба да бу де ујед на чен, ка да го во ри мо 
о по сло ви ма би о хе ми ча ра тре ба да 
је у скла ду са До бром ла бо ра то риј
ском прак сом и да се стру ка уна пре
ђу је про це си ма акре ди та ци је ла бо
ра то ри ја и здрав стве них уста но ва.

У ма ју се у Бе о гра ду од ви ја ју 
ва жни ску по ви за би о хе ми ча ре. 
Да ли оче ку је те по др шку 
ме ђу на род них асо ци ја ци ја 
би о хе ми ча ра?

– Би о хе ми ча ри су од у век пред ња
чи ли у мно гим ак тив но сти ма, та
ко смо, на кон усва ја ња За ко на о ко
мо ра ма, пр ви по че ли да ра ди мо 9. 
ју на 2006. го ди не, а пр ве ли цен це 

из да ли сво јим чла но ви ма 31. мар
та 2008. го ди не. У нај ве ћој ме ри је 
то би ло за хва љу ју ћи бо га тој и ви
ше де це ниј ској тра ди ци ји Дру штва 
ме ди цин ских би о хе ми ча ра Ср би
је (ДМБС) ко је у ма ју ове го ди не 
обе ле жа ва 60 го ди на по сто ја ња. Уз 
обе ле жа ва ње овог ве ли ког ју би ле
ја, Дру штво ме ди цин ских би о хе
ми ча ра Ср би је за јед но са Ко мо ром 
би о хе ми ча ра Ср би је ор га ни зу је 11th 
EFLM Sympоsium for Bal kan re gion 
са те мом Ла бо ра то риј ски ме ди цин
ски спе ци ја ли ста фо ку си ран на до
бро бит па ци јен та (La bo ra tory Me di
ci ne Spe ci a list Fo cu ses on the Pa ti ents 
WellBe ing) упра во са на ме ром да 
се на шим чла но ви ма пру же ин фор
ма ци је о то ме ка кав је по ло жај и ор
га ни за ци ја кли нич коби о хе миј ске 
ла бо ра то риј ске слу жбе у Евро пи. 

У из ла га њи ма нај по зна ти јих 
европ ских струч ња ка би ће из не та 
Ди рек ти ва ЕУ за ову област, на чин 
еду ка ци је и тре нин га ових струч
ња ка, по ло жа ју ла бо ра то риј ске ме
ди ци не у ЕУ, као и по тре бе акре ди
та ци је ла бо ра то ри ја и де фи ни са ња 
свих фа за ла бо ра то риј ског ра да у 
по гле ду пре а на ли тич ке и ана ли
тич ке фа зе, као и при ме не ин ди
ка то ра ква ли те та у сва ко днев ном 
ра ду. Упра во је циљ овог Сим по зи ју
ма да се раз ме не ис ку ства стра них 
струч ња ка из Евро пе и на ших ме ди
цин ских би о хе ми ча ра и у по гле ду 
струч ног ор га ни зо ва ња, па и де ло
ва ња кроз Ко мо ре као струч не ор га
ни за ци је. И до са да на ши струч ња
ци при ме њи ва ли су све прин ци пе 
до бре ла бо ра то риј ске прак се ко ја је 
је дин стве на за др жав ни и при ват
ни сек тор на ше де лат но сти.

Сим по зи ју му ће при су ство ва
ти пред сед ни ци Свет ске (IFCC) и 
европ ске фе де ра ци је (EFLM) ко јој 
при па да ју и на ши ме ди цин ски би
о хе ми ча ри, те ће мо и у раз го во ру са 
њи ма за тра жи ти по др шку за ак тив
но сти ко је спро во ди мо, с об зи ром 
да је упра во Ми ни стар ство здра вља 
РС да ло са гла сност за на ше учла ње
ње у ове ор га ни за ци је.

Ове го ди не по чи ње по сту пак 
об но ве ли цен ци. Ко ли ко ће 
тај про цес би ти до ве ден 
у пи та ње ако се, го ди ну за 
го ди ном, спро во де но ви из бо ри 
ка ко се спор ним нацртом 
за ко на пред ви ђа?

– У КБС је по сту пак ре ли цен ци ра
ња уве ли ко у то ку, пр ве из да те ли

цен це за 380 чла но ва, ко мо ре што 
чи ни ско ро по ло ви ну члан ства, 
има ју ва жност до кра ја мар та ове 
го ди не. Ре ли цен ци ра ње је про цес 
ко ји тра је ме се ци ма, а ка ко се све 
ра ди пр ви пут, би ло је по треб но све 
до бро при пре ми ти. На пра ви ли смо 
план спро во ђе ња ре ли цен ци ра ња, 
фор ми ра на је Ко ми си ја за ре ли цен
ци ра ње. До са да све иде по пла ну, 
зах те ве за об на вља ње ли цен це чла
но ви су у скла ду са Пра вил ни ком 
о бли жим усло ви ма за из да ва ње, 
об на вља ње и од у зи ма ње ли цен це 
чла но ви ма ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка до ста ви ли нај ма ње 60 да
на пре ис ти ца ња ли цен ци. Са да смо 
при за вр шет ку об ра де до ку мен та
ци је, фор ми ра ју се из ве шта ји за 
сва ког чла на на осно ву ко јих ће се 
до но си ти ре ше ње о ис пу ње но сти 
или не ис пу ње но сти усло ва за об на
вља ње ли цен це. То је ве о ма ва жан и 
од го во ран по сао, зах те ва ан га жо ва
ње свих за по сле них у ко мо ри, као и 
ан га жо ва ње пред став ни ка Огра на
ка ко мо ре ко ји све то оба вља ју без 
ма те ри јал не на док на де, али од го
вор но и по све ће но. По сло ви око ре
ли цен ци ра ња ће би ти на ста вље ни 
у кон ти ну и те ту, јер сле ди дру га ве
ћа гру па чла но ва ко ји ма ли цен це 
има ју ва жност до 30. ма ја.

На по ри ма свих у ко мо ри до са
да смо ус пе ли да не ке ван ред не ак
тив но сти не угро зе по сту пак ре ли
цен ци ра ња. Ме ђу тим, евен ту ал но 
спро во ђе ње но вих из бо ра зах те ва
ло би пот пу но ан га жо ва ње свих за
по сле них око из бор ног про це са, а 
на кон из бо ра кон сти ту и са ње но вих 
ор га на и те ла Ко мо ре. Због све га то
га ни смо си гур ни да би смо ус пе ли 
да ре ли цен ци ра ње спро ве де мо у 
на ве де ном за кон ском ро ку што би 
мо гло да ство ри си ту а ци ју да ве ли
ки број ли цен ци ра них би о хе ми ча
ра у јед ном пе ри о ду бу де без ли цен
ци, а са мим тим да не ма ју пра во на 
са мо стал ни рад.

Но ви из бо ри пред ста вља ли 
би зна ча јан гу би так 
у фи нан сиј ском сми слу?

– У до пи си ма ко је су ко мо ре упу
ти ле Ми ни стар ству здра вља на ве
де на је су ма ко ја је би ла по треб на 
за упра во за вр ше не из бо ре за све 
ко мо ре за јед но. Тро шко ви из бо ра 
у КБС у укуп ној су ми фи гу ри ра ју 
са ре ла тив но ма лим из но сом, али 
про пор ци о нал но ма те ри јал ном ре
сур су на ше ко мо ре то су ве ли ка и 
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зна чај на сред ства ко је ко мо ра у 
та ко крат ком пе ри о ду не би мо гла 
по но во да обез бе ди. Пред лог из нет 
у На цр ту да сред ства ини ци јал но 
обез бе ди Ми ни стар ство здра вља не 
ме ња си ту а ци ју, јер је пред ви ђе но 
да ко мо ре вра те та сред ства Ми ни
стар ству у ро ку од 30 да на од по чет
ка ра да ко мо ра на кон из бо ра. 

Ако на пра ви мо па ра ле лу 
са дру гим ко мор ским 
ор га ни за ци ја ма, Адво кат ском 
или Ин же њер ском ко мо ром, 
је ди но се ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка 
на ме ће ре ше ње „спо ља“. 
Ка ко то об ја шња ва те?

– Од го вор на ово пи та ње је те шко 
да да мо ми уну тар Ко мо ре, оно што 
мо гу да ка жем за КБС а на кон свих 
за јед нич ких са ста на ка твр дим да су 
и оста ле ко мо ре ве о ма рас по ло же не 
са са рад њу, за за јед нич ки рад свих 
струк ту ра и да не тре ба да по сто ји 
уну тра и спо ља, тре ба да по сто ји са
мо јед на це ли на и са рад ња.

Пред ви ђе но је уво ђе ње дво дом не 
скуп шти не, два сек то ра УО 
и ИО? Да ли сма тра те да 
ће се на тај на чин „уве сти ред“ 
или ће осла би ти Ко мо ру? 

– Ко мо ра би о хе ми ча ра Ср би је у 
свом са ста ву има фар ма це у те спе
ци ја ли сте ме ди цин ске би о хе ми је, 
ле ка ре спе ци ја ли сте кли нич ке би
о хе ми је и на ше нај ма ла ђе ко ле ге 
ди пло ми ра не фар ма це у те би о хе
миј ског сме ра, ми смо не рас ки див 
тим у сва ко днев ном ра ду у ла бо ра
то ри ји, из ког је и на ста ла КБС. И у 
до са да шњем ра ду КБС се при др жа
ва ла прин ци па про пор ци о нал не за
сту пље но сти чла но ва у свим ње ним 
те ли ма и ор га ни ма узи ма ју ћу у об
зир на ве де ни струч ни про фил, ре ги
о нал ну за сту пље ност и на рав но рад 
у др жав ном и при ват ном сек то ру. У 
ве зи са по ве ћа њем бро ја чла но ва Ко
мо ре из при ват ног сек то ра, Ко мо ра 
је у то ку про шле го ди не из вр ши ла 
из ме не и до пу не Ста ту та КБС, ка ко 
би се обез бе ди ла про пор ци о нал ност 
и зна чај но уве ћао број чла но ва из 
при ват ног сек то ра у свим ор га ни
ма и те ли ма Ко мо ре. Ово ис ти чем 
због то га што су све до са да шње од
лу ке, у сва три са зи ва Скуп шти не 
КБС, увек до но ше не уз са гла сност 
оба ова сек то ра здрав стве ног си сте
ма Ср би је, ува жа ва ју ћи спе ци фич

но сти оба сек то ра уз очу ва ње је дин
ства стру ке. У КБС у скла ду са бро јем 
чла но ва Ко мо ре, Скуп шти на Ко мо
ре има укуп но 45 чла но ва, Управ
ни од бор има пет чла но ва, Над зор
ни од бор три чла на, Етич ки од бор се 
са сто ји од се дам чла но ва, та ко да је 
по де ла тих ор га на не це лис ход на и 
не при мен љи ва. 

При са да шњем на чи ну ор га ни зо
ва ња ра да ко мо ра, по сао у КБС се 
оба вља уз ан га жо ва ње ми ни мал
ног бро ја стал но за по сле них, (тро је 
у стал ном рад ном од но су), док иза
бра ни чла но ви Ко мо ре у Скуп шти
ни и те ли ма Ко мо ре не до би ја ју ни
ка ква ма те ри јал на сред ства за свој 
рад. Ово се од но си и на пред став
ни ке Огра на ка Ко мо ре у Бе о гра ду, 
Вој во ди ни и Ни шу. Ме ђу тим, за
хва љу ју ћи до број ор га ни зо ва но сти 
и је дин ству Ко мо ре сви по сло ви Ко
мо ре су до са да успе шно оба вља ни. 
Из нос го ди шње чла на ри не и оста
лих ма те ри јал них да ва ња чла но ва 
ни је ме њан у КБС од 2010. го ди не и 
сма тра мо да у вре ме ра ци о на ли за
ци је и не тре ба да се по ве ћа ва, али 
се он да по ста вља пи та ње фи нан си
ра ња но вих слу жби ко је На црт за
ко на пред ви ђа а ко је се не мо гу во
лон тер ски ор га ни зо ва ти. 

Да ли би пред ви ђе не из ме не 
за ко на има ле ан ти ко руп тив ни 
ефе кат ко ји оче ку је пред ла гач? 

– Је дин ство ко је сам упра во на ве
ла као нај ве ћу сна гу КБС уво ђе њем 
ових из ме на ви ше не би по сто ја
ло, јер На црт пред ви ђа уво ђе ње два 
одво је на ве ћа, Ве ће здрав стве них 
рад ни ка у здрав стве ним уста но ва ма 
и Ве ће здрав стве них рад ни ка у при
ват ној прак си, и на истом прин ци пу 
по де лу Управ ног и Над зор ног од бо
ра на сек то ре. Но во пре дло же ним Ве
ћи ма Скуп шти не да ју се ве ћа овла
шће ња од оних ко је би има ла са ма 
Скуп шти на, сва ко Ве ће би до но си ло 
свој по слов ник о ра ду, го ди шњи про
грам ра да ве ћа, пра ви ла ве ћа, би ра
ло би пред сед ни ка ве ћа и усва ја ло 
сво је фи нан сиј ско по сло ва ње. 

Ми шље ња смо да би ове из ме не 
мо гле да до ве ду до раз ли чи тих на
чи на и кри те ри ју ма ра да раз ли чи
тих ве ћа и сек то ра, и да би то мо гло 
да ство ри усло ве за не у јед на че не и 
не тран спа рент не рад ње. Са да се од
лу ке до но се за јед нич ки и исти усло
ви ва же за све чла но ве ко мо ре.

Над зор над ко мо ра ма је већ де фи
ни сан по сто је ћим За ко ном о ко мо

ра ма и на рав но да тре ба да по сто ји 
и на рав но да над ле жне ин сти ту ци
је тре ба да ре а гу ју ка да год се утвди 
не ка не пра вил ност у ра ду.

Ни су ува же не ни спе ци фич но сти 
по је ди них ко мо ра? 

– Ко мо ре има ју сво је спе ци фич
но сти и за то је и осно ва но пет по
себ них ко мо ра здрав стве них рад
ни ка. На кон осни ва ња и раз во ја 
ко мо ра до шао је тре ну так да се по
за ба ви мо тим спе ци фич но сти ма и 
угра ди мо их у до пу не За ко на о ко
мо ра ма, и ту би зна ча јан до при нос 
мо гли да да ју пред став ни ци ко мо
ра у Рад ној гру пи. Ов де још јед ном 
ис ти чем да је јед на од спе ци фич
но сти КБС и то да она као нај ма ња 
Ко мо ра нај ма ње има по тре бу за по
де лом на ве ћа, сек то ре, на уво ђе ње 
но ве струч не слу жбе, и да нај ма ње 
има ма те ри јал них мо гућ но сти да 
та ко функ ци о ни ше.

Где ви ди те ре ше ње? 
Ка кав је став КБС?

– Нај ва жни је је да ре ше ње по сто
ји. Ја ко је до бро да је Ми ни стар ство 
здра вља по кре ну ло ини ци ја ти ву за 
до пу ну За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка, а са да је нај ва жни
је да при хва ти су ге сти ју ко мо ра да то 
тре ба ура ди ти ко ри сте ћи ду го го ди
шње ис ку ство ко мо ра, па да струч ња
ци из Ми ни стар ства здра вља за јед
но са пред став ни ци ма свих ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка на пра ве до
пу ну За ко на ко ја ће оправ да ти по
кре та ње ини ци ја ти ве.

Ко мо ра би о хе ми ча ра Ср би је по
др жа ва ини ци ја ти ву Ми ни стар
ства здра вља РС у свим ан ти ко руп
тив ним ме ра ма ве за ним за област 
здрав стве не де лат но сти и на да мо се 
да ће ко мо ре има ти при ли ку да да
ју до при нос у из ме ни и до пу ни За
ко на о здрав стве ној за шти ти и оста
лим за ко ни ма ко ји уре ђу ју област 
де ло ва ња здрав стве них рад ни ка.

На рав но, КБС нај ви ше мо же да 
до при не се са пред ло зи ма за уна
пре ђе ње ква ли те та ра да кли нич
коби о хе миј ских ла бо ра то ри ја у 
Ре пу бли ци Ср би ји као и на до пу ни 
Пра вил ни ка о по ка за те љи ма ква
ли те та здрав стве не за шти те („Слу
жбе ни гла сник РС“, бр. 49/2010) са 
по ка за те љи ма ква ли те та ко ји се 
пра те у обла сти кли нич коби о хе
миј ских ла бо ра то ри ја. 

 Ја сми на То ма ше вић
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МР СЦИ. СВЕ ТЛА НА СТОЈ КОВ, ДИ РЕК ТОР КА 
ФАР МА ЦЕ УТ СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

ПРО МЕ НИ ТИ СВЕСТ 
О МЕ СТУ И УЛО ЗИ 
КО МОР СКОГ СИ СТЕ МА

У 
ду ху хар мо ни за ци је за кон
ске ре гу ла ти ве на ше зе мље 
са ЕУ, осим фор мал них и 
ко зме тич ких из ме на, тре

ба да ме ња мо су шти ну, а то је свест 
о ме сту и уло зи ко мо ра у здрав стве
ном и дру штве ном си сте му. Ко мо ре 
пред ста вља ју ви ше ве ков ну ци ви ли
за циј ску те ко ви ну и њи хо ва ми си ја 
је за шти та про фе си о нал них ин те ре
са и пра ва чла но ва. Да би оства ри
ле сво ју уло гу, по треб но је да до би
ју ши ра овла шће ња, од парт нер ског 
пре го ва рач ког од но са са ин сти ту
ци ја ма и фон до ви ма, до да ва ња ми
шље ња на за кон ске про пи се – ка же 
за Гла сник ЛКС, мр сци. Све тла на 
Стој ков, ди пло ми ра ни фар ма це ут 
спе ци ја ли ста, ди рек тор ка Фар ма це
ут ске ко мо ре Ср би је.

Пре ма ње ним ре чи ма, За јед нич
ки за кљу чак ко ји су до не ли пред
став ни ци свих ко мо ра здрав стве
них рад ни ка, је сте чи ње ни ца да се у 
из ра ду пред ло га На цр та ни су укљу
чи ле Ко мо ре, од но сно њи хо ви нај
ком пе тент ни ји пред став ни ци, што 
за по сле ди цу има не а де ква тан, не
ком пле тан и не хар мо ни зо ван акт. 
На ме та ње ло ших ре ше ња, сма тра 
мр Стој ков, не до во ди до уна пре ђе
ња здрав стве ног си сте ма и до во ди 
у пи та ње крај њи циљ.

– На црт до но си и ком плек сну и 
гло ма зну уну тра шњу ор га ни за ци
ју Ко мо ре, што је мо же учи ни ти 
не функ ци о нал ном, тро мом и фи
нан сиј ски нео др жи вом – на гла ша
ва ди рек тор ка Фар ма це ут ске ко мо
ре и до да је да су ми шље ња у ве зи са 
на ста лом си ту а ци јом су по де ље на, 
али сва ка ко иду у прав цу на ста ја
ња дру ге вер зи је На цр та.

Ка да је реч о ре ли цен ци ра њу, мр 
Стој ков об ја шња ва:

– Чи ње ни ца да је ово го ди на у 
ко јој тре ба за по че ти про цес пр ве 
об но ве ли цен ци, пред ста вља још 
је дан раз лог због ко га не тре ба жу
ри ти са из ме ном за ко на. Про цес об
но ве ли цен ци зах те ва при јем и об
ра ду огром не до ку мен та ци је на шег 
члан ства и пред ста вља наш нај ва
жни ји за да так за на ред ни пе ри од. 
Бу ду ћи да до но ше ње но вог за ко
на зах те ва и но ве из бо ре, по сто ји 
оправ да на бо ја зан да би то оте жа
ло ква ли тет ну ре а ли за ци ју на шег 
нај ва жни јег за дат ка – ли цен ци
ра ња. То би пред ста вља ло не са мо 
зна ча јан гу би так у фи нан сиј ском 
сми слу, не го и стру ков ном. Но
ви На црт и но ви из бо ри од вра ћа
ју па жњу и тро ше вре ме за ре ша ва
ње по сто је ћих про бле ма. Има ју ћи 
у ви ду све ме ре ра ци о на ли за ци је 
ко ју ова Вла да спро во ди, сма тра
мо да се са но вим из бо ри ма не по
треб но и не це лис ход но ко мо ре из

ла жу но вим тро шко ви ма, а они за 
све ко мо ре из но се ви ше од 10 ми
ли о на ди на ра.

Мр Стој ков ис ти че да успех Адво
кат ске ко мо ра, пред став ни ци ма 
дру гих ко мо ра да је оба ве зу и при
мер ка ко је дин стве ним ста во ви ма, 
ис трај но шћу и ути ца јем на оп шту 
и струч ну јав ност по сти за ња бо љег 
по зи ци о ни ра ња про фе си је. 

– Спољ них ути ца ја ће увек би ти, 
али се по ста вља пи та ње уну тра шње 
сна ге и си нер ги је да се од у пре мо. 
Сем то га, за ви си и од спрем но сти 
ре сор ног ми ни стар ства да при хва
те трен до ве про фе си о на ли за ци је 
и ауто ном но сти њи хо вих ко мо ра. 
Има ју ћи у ви ду да је у Ми ни стар ству 
здра вља ра ди ве ли ки број здрав стве
них про фе си о на ла ца, оче ку је мо њи
хо во раз у ме ва ње и по др шку – уве ре
на је на ша са го вор ни ца.

Мр Стој ков освр ну ла се и на пред
ло же но уво ђе ње дво дом не скуп шти
не, као и два сек то ра у управ ним и 
из вр шним од бо рим ако мо ра: 

Мр сци. Све тла на 
Стој ков

>>> Оп шти је ути сак да је ини ци ја ти ва 
и пред лог на цр та на стао као ре ше ње 
за не ке од ко мо ра, док су оста ле, 
а ме ђу њи ма и фар ма це ут ска, део 
„ко ла те рал не ште те“. Сма тра мо да 
се ра ди о за ко ну ко ји ће од ре ди ти 
бу дућ ност на ше про фе си је и да ње не 
спе ци фич но сти тре ба да бу ду ува же не. 
Сва ко дру го ре ше ње пред ста вља ће 
дис кри ми на ци ју на ше про фе си је, 
а ве ру је мо да то ни је циљ <<<

– Те шко је на ћи ра зум но об ја шње
ње за по ну ђе но ре ше ње ор га ни за
ци је и струк ту ре ко мо ра. Као што 
сам и ра ни је по ме ну ла, оно је по
сле ди ца чи ње ни це да ауто ри На
цр та ни су до вољ но упо зна ти са 
на чи ном функ ци о ни са ња ко мо
ра и по тре бом да она бу де ефи ка
сна, функ ци о нал на и пре све га да 
не пра ви по де лу из ме ђу ко ле га. Ко
мо ра шти ти про фе си о нал не ин те
ре се члан ства и они се не раз ли ку
ју у завс но сти од ти па вла сни штва 
уста но ве у ко јој ра де, као што се не 
раз ли ку ју етич ки по сту ла ти, од но
сно Ко декс.

Мр Стој ков об ја шња ва да се сти че 
ути сак да ауто ри На цр та сма тра ју 
да кроз из ме ну за ко на у ко мо ра ма 
ме ња ју од ре ђе не ко руп тив не еле
мен те у ва же ћем за ко ну, од но сно 
здрав стве ном си сте му. 

– Ка ко ни смо до би ли ана ли зу и 
при каз истих, не мо гу да прет по
ста вим на ко је се кон крет не од ред
бе ми сли, али по зна та је чи ње ни ца 
да ко руп ци ја углав ном про из и ла
зи из пре гло ма зних струк ту ра, ка
ква нам се овим пред ло гом на ме
ће. Уко ли ко је би ло не пра вил но сти, 
тре ба их санк ци о ни са ти, а не уру

ша ва ти до бре си сте ме ко ји функ ци
о ни шу – ка же она.

Оп шти је ути сак, на во ди мр Стој
ков, да је ини ци ја ти ва и пред лог на
цр та на стао као ре ше ње за не ке од 
ко мо ра, док су оста ле, а ме ђу њи ма 
и фар ма це ут ска, део „ко ла те рал не 
ште те“. Сма тра мо да се ра ди о за
ко ну ко ји ће од ре ди ти бу дућ ност 
на ше про фе си је и да ње не спе ци
фич но сти тре ба да бу ду ува же не. 
Сва ко дру го ре ше ње пред ста вља ће 
дис кри ми на ци ју на ше про фе си је, а 
ве ру је мо да то ни је циљ. Сто га же
ли мо да ак тив но уче ству је мо у на
ста ја њу, за нас, кључ ног за ко на.

– Фар ма це ут ска ко мо ра по др жа
ва сва ку бор бу про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је, па у том сми слу по др жа
ва мо и сва ку из ме ну за кон ске ре гу
ла ти ве ко ја иде у том прав цу. Ме ђу
тим, не се лек тив ним, ис хи тре ним 
и остра шће ним ак тив но сти ма не 
по сти же мо ре зул тат на ду жи рок. 
Фар ма це ут ска ко мо ра је од 2008. 
го ди не, у ви ше на вра та, ре сор ном 
ми ни стар ству про сле ђи ва ла пред
ло ге не ко ли ко ва жних до ку ме на та, 
као и пред ло ге за из ме ну и до пу
ну за кон ских и под за кон ских ака
та ко ји би бит но по бољ ша ли функ

ци о ни са ње ко мо ра и апо те кар ског 
сек то ра. Ту у пр вом ре ду ми слим на 
До бру апо те кар ску прак су, Ли сту о 
од ре ђе ним вр ста ма ко зме тич ких и 
дру гих сред ста ва за за шти ту здра
вља ко ји ма апо те ке мо гу снаб де ва
ти гра ђа не и Пра вил ник о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
и од у зи ма ње ли цен це, а у то ку је и 
из ра да За ко на о апо те кар ству. 

Тру ди мо се да кон струк тив ним 
пред ло зи ма за јед нич ки ре ша ва мо 
по сто је ће про бле ме. Иако нам то до 
са да ни је по ла зи ло за ру ком, ве ру
је мо да ће на ше број не ини ци ја ти ве 
на и ћи на по зи ти ван од го вор и кон
струк тив не и опе ра тив не са го вор
ни ке, од но сно до но си о це од лу ка.

Има ју ћи у ви ду про бле ме са ко
ји ма се су сре ће на ша стру ка, а ти
че се уре ђе ња апо те кар ског сек то ра, 
обез бе ђе ња ква ли тет ног ме ди цин
ског снаб де ва ња и фи нан сиј ског 
оп стан ка апо те ка, ве ру је мо да ће 
Ми ни стар ство здра вља уме ти да 
пре по зна пра ве при о ри те те и до
не се од го вор не од лу ке – за кљу чу
је, на кра ју раз го во ра, мр Све тла на 
Стој ков, ди рек тор ка Фар ма це ут ске 
ко мо ре Ср би је.

 Ја сми на То ма ше вић

РАД МИ ЛА УГРИ ЦА, ДИ РЕК ТОР КА КО МО РА МЕ ДИ ЦИН СКИХ 
СЕ СТА РА И ЗДРАВ СТВЕ НИХ ТЕХ НИ ЧА РА СР БИ ЈЕ 

КРЕ И РА ТИ СИ СТЕМ 
ЈА СНО ДЕ ФИ НИ СА НИХ 
ОД ГО ВОР НО СТИ

К
о мо ра ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра 
Ср би је у пот пу но сти по др
жа ва бор бу про тив си стем

ске ко руп ци је у здрав ству, ускла
ђи ва ње за ко но дав ства Ре пу бли ке 
Ср би је са европ ским стан дар ди ма 
као и ме ре штед ње Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, али сма тра мо да На црт За ко

на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
Ко мо ра ма су штин ски не до при но
си овим утвр ђе ним ци ље ви ма – 
ука зу је Рад ми ла Угри ца, ди рек тор
ка Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и 
здрав стве них тех ни ча ра Ср би је, у 
раз го во ру за Гла сник ЛКС.

На ша са го вор ни ца уве ре на је да 
са мо за јед нич ки тим ски рад пред

став ни ка Ми ни стар ства здра вља и 
пред став ни ка из свих пет здрав
стве них ко мо ра и по сти за ње ши
ро ког кон се зу са свих чи ни ла ца 
здрав стве ног си сте ма, кроз отво
ре не јав не рас пра ве о овом пи та
њу, мо же до ве сти до утвр ђи ва ња 
ан ти ко руп тив них ме ра. Ка ко об ја
шња ва Рад ми ла Угри ца, ин те гра
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Пише: мр сци. мед. 
рад ми ла не шић, 

пред сед ни ца Са ве за 
удру же ња здрав стве них 

рад ни ка Ср би је

С
а вез удру же ња здрав-
стве них рад ни ка Ср-
би је упу тио је Рад ној 
гру пи за из ме ну за ко-

на при мед бе на рад ну вер зи-
ју На цр та за ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма. 
За чи та о це Гла сни ка ЛКС, уз са гла-
сност те асо ци ја ци је, пре но си мо их 
у це ло сти.

Са вез пред ста вља цен тра лу за 42 
удру же ња здрав стве них рад ни ка – 
прав них ли ца и 19 по дру жни ца у 
окви ру здрав стве них ин сти ту ци ја 
Ср би је, ко је бро ји 38.000 ре дов них 
и 2.000 афи ли ра них чла но ва са те
ри то ри је Ср би је. 

Са вез је чла ни ца Ме ђу на род ног 
ве ћа се ста ра све та (ICN) од 2005. го
ди не и је ди ни на ци о нал ни пре став

ник на ших се ста
ра у све ту; Европ ске 
фе де ра ци је се ста
ра (EFN) од 2009. го
ди не и пред став ник 
се ста ра и ба би ца за 
на шу зе мљу у Евро
пи; Европ ског на
ци о нал ног фо ру ма 
Се ста ра и ба би ца 
Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је (EFNN
MA) од 2010; Ор га ни

за тор и TA I EX – Ра ди о ни це за хар
мо ни за ци ју си сте ма обра зо ва ња 
ме ди цин ских се ста ра и ба би ца Ср
би је INT MARKT 50826, 21–22 ја ну ар 
2013. го ди не у Бе о гра ду.

Са вез је, та ко ђе, је дан од ини ци
ја то ра осни ва ња Ко мо ре ме ди цин
ских се ста ра и здрав стве них тех ни
ча ра Ср би је.

На сво јој Скуп шти ни од 20. фе бру
а ра 2015, Са вез је до нео од лу ку да, 
у име члан ства, до ста ви при мед бе 
Рад ној гру пи, као и на пред на ве де
ним фо ру ми ма чи ја је чла ни ца.

СУ ГЕ СТИ ЈЕ 

По др жа ва мо ускла ђи ва ње за ко
но дав ства РС са европ ским и свет
ским стан дар ди ма на ро чи то у обла
сти здрав ста за на ше про фи ле, у 
скла ду са 

Ди рек ти ва ма: 2005/36/EC; 2011/24/
EU; 2006/123/EУ и но вом Ди рек ти
вом 2013/55/ EU; По др жа ва мо бор
бу про тив си стем ске ко руп ци је у 
здрав ству и за кон ске ре гу ла ти ве; 
По др жа ва мо тран спа рент ност и 
укљу чи ва ње пре став ни ка стру ке у 
до но ше ње за ко на

ПРИ ГО ВО РИ

Но ви На цр та За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма је у 
мно гим чла но ви ма у су ко бу са Уста
вом и и дру гом до не тим За ко ни ма:

1. Члан 3. ко јим се ме ња члан 4. 
За ко на

Пред ло же на из ме на ни је уса гла
ше на са ста вом 3. овог чла на За

ци ја тих ме ра у кор пус основ них 
за кон ских ака та ко ји се од но се на 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти, 
до ве шће до то га да у прак си ко руп
ци ја, дис кри ми на ци ја, ма ни пу ла
ци ја и зло у по тре ба бу ду ис ко ре ње
не или све де не на нај ми ни мал ни ју 
мо гу ћу ме ру.

– Нај ва жни ја за мер ка по ме ну
том На цр ту је сте да он су штин ски 
не до при но си по бољ ша њу функ ци
о ни са ња Ко мо ра здрав стве них рад
ни ка у сми слу уна пре ђе ња усло ва 
за оба вља ње про фе си је здрав стве
них рад ни ка, за шти те њи хо вих 
про фе си о нал них ин те ре са и ор га
ни зо ва ног уче шћа на уна пре ђе њу 
и спро во ђе њу здрав стве не за шти те 
и за шти те ин те ре са гра ђа на, што су 
нај ва жни ји по сло ви Ко мо ра. Уме
сто то га, пред ло же ним из ме на ма се 
пред ви ђа пре гло ма зна уну тра шња 
ор га ни за ци ја Ко мо ра ко ја мо же ла
ко до ве сти до про бле ма у функ ци о
ни са њу Ко мо ра и до но ше њу од лу
ка као и до фи нан сиј ског кра ха или 
бло ка де по је ди них Ко мо ра.

 

По нов ни из бо ри 
– не по треб ни 

и не це лис ход ни

Пре ма ње ним ре чи ма, од шест 
огра на ка Ко мо ре ме ди цин ских се
ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср
би је са мо два огран ка не би има ла 
фи нан сиј ске про бле ме у спро во ђе
њу по нов них из бо ра за ор га не и те
ла Ко мо ре с об зи ром да прет по ста
вља мо да би це на тих из бо ра би ла 
иста или ве ћа од це не про шло го ди
шњих из бо ра.

– С об зи ром на то да су 2014. го
ди не спро ве де ни из бо ри у Ко мо ри 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве
них тех ни ча ра Ср би је ко је је над
гле дао ЦЕ СИД и да су др жав ни и 
при ват ни сек то ри рав но рав но за
сту пље ни у Скуп шти ни КМСЗТС и 
да рав но прав но уче ству ју у ра ду и 
од лу чи ва њу, сма тра мо да су по нов
ни из бо ри пре ску пи, не по треб ни и 
не це лис ход ни, јер су осми шље ни 
та ко да се у пи та ње до во ди и са
мо стал ност и не за ви сност Ко мо ра 
ко је су осно ва не као са мо стал не и 
не за ви сне про фе си о нал не ор га ни
за ци је здрав стве них рад ни ка, ко
је су над ле жне за вр ше ње јав них 
овла шће ња и по сло ва од оп штег 
ин те ре са и у ко ји ма су ор га ни ор га
ни зо ва ни та ко да обез бе ђу ју рав но
прав ност, без об зи ра на об лик сво
ји не у здрав стве ним уста но ва ма у 

ко ји ма здрав стве ни рад ни ци оба
вља ју здрав стве ну де лат ност – ис
ти че ди рек тор ка КМСЗТС.

Ко мо ра ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је 
сма тра да На црт За ко на о из ме на
ма и до пу на ма за ко на о ко мо ра ма 
тре ба по ву ћи у це ло сти и фор ми ра
ти но ву рад ну гру пу за из ра ду но
вог На цр та ко ја би у свом са ста ву 
има ла пред став ни ке свих пет Ко
мо ра здрав стве них рад ни ка.

КМСЗТС упу ти ла је Ми ни стар
ству здра вља де таљ но обра зло же ње 
при мед би на ве ли ки број чла но ва 
овог На цр та и на њи хо ве мањ ка
во сти, про тив реч но сти јед них са 
дру ги ма и не до ре че но сти, из чи
јег бро ја и оби ма ло гич но сле ди 
да је нео п ход но по ву ћи об ја вље
ни На црт.

– Сма тра мо да при из ра ди На цр
та мо ра ју би ти узе те у об зир спе
ци фич но сти по је ди них ко мо ра 
ко је се ти чу и вр сте и спе ци фич
но сти здрав стве не де лат но сти ко
јом се чла но ви ко мо ра ба ве, од
но са бро ја чла но ва из при ват ног 
и из др жав ног сек то ра, са мог бро
ја чла но ва: КМСЗТС има ви ше од 
92.000 чла но ва, а Ко мо ра би о хе ми
ча ра Ср би је има око 800 чла но ва, 
уну тра шње ор га ни за ци је Ко мо ра, 
фи нан сиј ске мо гућ но сти итд. Би
ло би ко ри сно, при ли ком до но ше
ња свих си стем ских за ко на ко ји се 
ти чу здрав ства, узе ти у об зир по зи
тив ну прак су и ре ше ња и пре по ру
ке зе ма ља Европ ске уни је, а по себ
но на ших ком ши ја ко ји су не дав но 
по ста ли чла но ви ЕУ и про шли мо
ни то ринг Европ ске уни је ко ји и нас 
оче ку је при ли ком ускла ђи ва ња са 
европ ским за ко но дав ством, об ја
шња ва Рад ми ла Угри ца. 

На тај на чин, сма тра на ша са го
вор ни ца, мак си мал но би био ис ко
ри шћен по сто је ћи по тен ци јал на
до гра ђу ју ћи ко мор ске струк ту ре, 
уво де ћи ре ал но при ме њи ве ан ти
ко руп тив не ме ре и по ста вља ју ћи 
здра ве осно ве здрав стве ног си сте
ма спо соб ног да пру жи вр хун ски 
здрав стве ну услу гу. За то је нео п
ход но кре и ра ти си стем ја сно де
фи ни са них од го вор но сти свих еле
ме на та здрав стве ног си сте ма. То је 
мо гу ће по сти ћи са мо кроз тим ски 
рад и ко му ни ка ци ју свих чи ни ла
ца здрав стве ног си сте ма и озбиљ но 
про ми шља ње о мо гућ но сти ма на
прет ка и усавршавањa, на осно ву, 
ка ко де таљ них ана ли за на ше тре
нут не си ту а ци је та ко и на осно ву, 

у на шим усло ви ма при ме њи вих, 
еле ме на та по зи тив не европ ске 
прак се.

Озби љан и оби ман по сао 
ре ли цен ци ра ња

Сма тра мо да да љи успе шан рад 
здрав сте них ко мо ра за ви си ка ко од 
на ше спо соб но сти да ја сно и ле ги
тим но де фи ни ше мо и од бра ни мо 
ин те ре се здрав стве них рад ни ка и 
оства ри мо нео ме та ну ме ђу соб ну 
ко му ни ка ци ју и са рад њу усме ре
ну на ефи ка сно из на ла же ње ре ше
ња про бле ма и иза зо ва са ко ји ма 
смо се су сре ли, та ко и од по др шке 
и раз у ме ва ња Ми ни стар ства здра
вља, као кров не ин сти ту ци је здрав
стве ног си сте ма, ко је ће, на да мо се, 
ува жи ти спе ци фич не по тре бе, ста
во ве, ис ку ства и су ге сти је ко мо ра 
ко је пред ста вља ју 140 хи ља да здрав
стве них рад ни ка Ср би је.

КО мО рЕ ЗДрАВ СТВЕ НИХ рАД НИ КА >>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

СА ВЕЗ УДРУ ЖЕ ЊА ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА СР БИ ЈЕ

У ДО НО ШЕ ЊЕ ЗА КО НА 
УКЉУ ЧИ ТИ И 
ПРЕД СТАВ НИ КЕ СТРУ КЕ

рад ми ла угри ца

Го во ре ћи о ре ли цен ци ра њу, Рад
ми ла Угри ца под се ћа да ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка у 2015. го ди
ни по пр ви пут ула зе у про цес об но
ве ли цен ци сво јим чла но ви ма. 

– То је за КМСЗТС ап со лут ни при
о ри тет у ра ду у те ку ћој го ди ни с об
зи ром на то да оче ку је мо да 17.924 
чла на Ко мо ре об но ве ли цен цу. За 
тај про цес оба вље не су оп се жне 
тех нич ке, ад ми ни стар тив не, фи
нан сиј ске и ка дров ске при пре ме, 
а зах те ва ће мак си мал но са мо пре
гор но ан га жо ва ње свих ка па ци те

та на ше ко мо ре: струч не слу жбе; 
свих ор га на и те ла КМСЗТС; чла
но ва Скуп шти не КМСЗТС и са мих 
чла но ва КМСЗТС. Чи ни мо све да 
овај про цес бу де мак си мал но по
јед но ста вљен и олак шан свим на
шим чла но ви ма.

– Све по треб не ин фор ма ци је о то
ме ко је усло ве је по треб но да ис пу
не ка ко би се ре ли цен ци ра ли, ко ји 
до ку мен ти (обра сци) су им по треб
ни, где и у ком ро ку то мо гу да учи
не на ла зе се на на шем сај ту www.
kmszts. org rs, а за сва де таљ ни ја пи

та ња на шим чла но ви ма су на рас
по ла га њу струч не слу жбе ора на
ка као и њи хо ви пред став ни ци у 
КМСЗТС. Про цес ре ли цен ци ра ња 
и по нов ни из бор ни про цес не би 
тре ба ло да се оба вља ју исто вре ме
но, јер сва ки за се бе зах те ва из у зет
но ви сок ни во ан га жо ва ња струч
не слу жбе, чла но ва и пред став ни ка 
КМСЗТС, те оп се жне тех нич ке при
пре ме и фи нан сиј ска прег ну ћа – ре
кла је, на кра ју раз го во ра, Рад ми ла 
Угри ца, ди рек тор ка КМСЗТС.

Ја сми на То ма ше вић

>>> Било би корисно 
приликом доношења закона 
који се тичу здравства 
узети у обзир позитивну 
праксу и решења и 
препоруке земаља Европске 
уније, а посебно наших 
комшија који су недавно 
постали чланови ЕУ и 
прошли мониторинг који 
и нас очекује приликом 
усклађивања са европским 
законодавством <<<
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ко на и ни је ни тер ми но ло шки, ни 
су штин ски ускла ђен са За ко ном о 
здрав стве ној за шти ти

Ко мо ре здрав стве них рад ни ка 
осно ва не су као са мо стал не и не
за ви сне про фе си о нал не ор га ни за
ци је здрав стве них рад ни ка ко је су 
над ле жне за вр ше ње јав них овла
шће ња и по сло ва од оп штег ин те ре
са и у ко јој су ор га ни ор га ни зо ва ни 
на на чин ко јим се обез бе ђу је рав но
прав но учећ ше у ра ду и од лу чи ва
њу свих чла но ва ко мо ре, без об зи
ра на об лик сво ји не у здрав стве ним 
уста но ва ма у ко ји ма они оба вља ју 
здрав стве ну де лат ност.

Основ на уло га, устав но де фи ни
са ње и свр ха по сто ја ња ре гу ла тор
них те ла ко ји ма су пре не та јав на 
овла шће ња је у обез бе ђи ва њу јед
на ких усло ва ра да, од но сно јед на
ких по сту па ња пре ма свим су бјек
ти ма чи ју де лат ност ре гу ла тор но 
те ло уре ђу је, а то је у овом слу ча ју 
члан ство у ко мо ра ма, што се рад
ном вер зи јом овог На цр та не оства
ру је, јер се пред ви ђа па ра ле ли зам 
у ра ду и од лу чи ва њу ор га на ко мо
ре ис кљу чи во на осно ву об ли ка сво
ји не у здрав стве ној уста но ви у ко
јој здрав стве ни рад ни ци оба вља ју 
здрав стве ну де лат ност, што ни је у 
скла ду са чла ном 82. и 86.Уста ва 
РС ко ји ма се јем чи рав но прав ност 
и јед на ка прав на за шти та свих об
ли ка сво ји не

2. Члан 2. ко јим се ме ња члан 3. 
став 2. За ко на 

ни је уса гла шен са од ред ба ма За
ко на о плат ном про ме ту.

3. Члан 6. ко јим се бри ше став 2. 
чла на 9. За ко на

Из да ва ње, об на вља ње и од у зи ма
ње ли цен ци је јав но овла шће ње ко је 
ко мо ра оба вља, под усло ви ма про
пи са ним За ко ном о здрав стве ној 
за шти ти. Про ме на тог чла на бит но 
ме ња усло ве ко је да је За кон о здрав
стве ној за шти ти. Шта је циљ?

4. Члан 7. ко јим се ме ња члан 16. 
За ко на

Пра вил ни ци ма (од но сно по слов
ни ци ма) се ре гу ли ше рад ор га на, а 
не утвр ђу ју се ор га ни и те ла. Ор га
ни се утвр ђу ју за ко ном и ста ту том 
ко мо ре, као нај ви шим оп штим ак
том. У Ре пу бли ци Ср би ји, у скла ду 
са стан дар ди ма ЕУ и По гла вљем 24, 
ком плет на ор га ни за ци ја ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка у РС тре ба да 
оста не уре ђе на за ко ном, а пре све га 

ста ту том ко мо ра здрав стве них рад
ни ка, у скла ду са чла ном 16, став 1, 
тач ком 10, ка ко би се во ди ло ра чу на 
о по себ но сти сва ке од ко мо ра.

5. Члан 8. и Члан 9. ко јим се ме
ња члан 19. За ко на

Пред ло же ним из ме на ма се, сма
тра мо, по ве ћа ва ко руп тив ни еле
мент. Но во пре дло же ним те ли ма 
– Ве ћи ма Скуп шти не да ју се овла
шће ња ко ја су ве ћа од овла шће ња 
ко ја има са ма Скуп шти на као нај
ви ши ор ган ко мо ре, чи ме је свр ха 
по сто ја ња Скуп шти не, као нај ви шег 
ор га на ко мо ре, до ве де на у пи та ње, 
а њен рад обез вре ђен. Пред ла га ње 
не ра ци о нал но ве ли ке уну тра шње 
струк ту ре и ор га ни за ци је ор га на 
ко мо ре пре ма об ли ку вла сни штва 
над здрав стве ним уста но ва ма.

Уво ђе њем си сте ма Ве ћа ство ри
ла би се не функ ци о нал на, не ра ци
о нал на и пре гло ма зна уну тра шња 
ор га ни за ци ја Ко мо ра ко ја ће не
ми нов но до ве сти до ве ли ких про
бле ма и бло ка де у ра ду ка ко са ме 
Ко мо ре, та ко и про бле ма у ра ду, од
лу чи ва њу и функ ци о ни са њу са мих 
ор га на Ко мо ра. Пред ло же но бри са
ње тач ке 13. из над ле жно сти Скуп
шти не је у су прот но сти са чла ном 
22, став 1, тач ком 6. Пред ло гом из
ме на, јер ни је утвр ђе но ко раз ма
тра и усва ја из ве штај о ра ду и фи
нан сиј ском по сло ва њу Ко мо ре као 
је дин стве ног прав ног ли ца.

6. Члан 10. ко јим се ме ња члан 21. 
За ко на 

Ни је се во дио ра чу на о спе ци
фич ним ор га ни за ци о ним по тре
ба ма по јед них ко мо ра здрав стве
них рад ни ка. 

7.Члан 11.и члан 12. ко јим се ме ња 
члан 22. За ко на и пред ла же до да ва
ње чла на 22а

Пот пу но не ра ци о нал на и не
функ ци о нал на пред ло же на уну
тра шња струк ту ра и ор га ни за ци ја 
ор га на ко мо ре и то ис кљу чи во пре
ма об ли ку сво ји не у здрав стве ним 
уста но ва ма у ко ји ма здрав стве ни 
рад ни ци оба вља ју здрав стве ну де
лат ност, из раз ло га што су ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка про фе си
о нал не ор га ни за ци је у ко ји ма су 
ор га ни већ ор га ни зо ва ни на на чин 
ко јим се обез бе ђу је рав но прав но 
учећ ше у ра ду и од лу чи ва њу свих 
чла но ва ко мо ре, без об зи ра на об
лик сво ји не у здрав стве ним уста но
ва ма. Уво ди се с пре гло ма зна уну

тра шња ор га ни за ци ја Ко мо ра, што 
ће не ми нов но до ве сти до по ве ћа
ње ви си не чла на ри не ових здрав
стве них рад ни ка ко ји су на иви ци 
ег зи стен ци је.

Ко ме је за циљ да се се ства ра гло
ма зна не функ ци о на ла на ор га ни за
ци ја на осно ву лич них при ма ња се
ста ра и тех ни ча ра?

8. Члан 13. ко јим се бри ше члан 
23. За ко на

На жа лост, овим чла ном се од у зи
ма пра во да Скуп шти на као нај ви
ши ор ган Ко мо ре би ра ни же ор га не. 
Пот пу но не де мо крат ски став.

9. Члан 16. ко јим се ме ња члан 25. 
За ко на

У јед ном прав ном ли цу мо же по
сто ја ти са мо је дан оп шти акт, од
но сно је дан Пра вил ник о ор га ни
за ци ји и си те ма ти за ци ји по сло ва. 
Пред ло же не од ред бе та ча ка 4 и 6 су 
у су прот но сти са од ред ба ма За ко на 
о ра ду, јер пред ви ђа ју да пред сед
ник ве ћа до но си по себ но Пра вил
ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти
за ци ји по сло ва за струч не слу жбе 
Ве ћа и Сек то ра при ор га ни ма Ко
мо ре. Пред ло же ним из ме на ма се 
пред ви ђа фор ми ра ње шест но вих 
струч них слу жби у окви ру сва ког 
Ве ћа (члан 48. рад не вер зи је на цр
та) и у окви ру сва ког Сек то ра Управ
ног и Над зор ног од бо ра. Ти ме би се 
бес по треб но по ве ћао број за по сле
них ли ца, у вре ме ну ка да се пред
ла же ра ци о на ли за ци ја тро шко ва и 
еко но мич ност у за по шља ва њу.

10.Члан 17. ко јим се до да је члан 
25а За ко на

Пред ло же на Ве ћа Скуп шти не ни
су ор га ни ко мо ре. Ди рек то ру Ко мо
ре смер ни це за рад мо же да да са мо 
Скуп шти на као нај ви ши ор ган Ко
мо ре или Управ ни од бор као ор ган 
упра вља ња. Про пи си ва њем пре ви
ли ких овла шће ња пред сед ни ци ма 
ве ћа, а без ика кве њи хо ве од го вор
но сти за свој рад, се по ве ћа ва ко
руп тив ни еле мент. 

11. Члан 19. ко јим се ме ња члан 
27а:

Пред ло же на из ме на се ко си са 
прин ци пом ра да У На род ној скуп
шти ни Ре пу бли ке Ср би је и у при
вред ним дру штви ма у РС ве ри
фи ко ва на ве ћи на за рас пра вља ње 
о из бо ри ма је две тре ћи не чла но
ва Скуп шти не, а то је у скла ду и са 
стан дар ди ма Европ ске уни је. Ово је 

ан ти ко руп тив ни еле мент у скла ду 
са ме ра ма штед ње.

12. Члан 21. ко јим се ме ња члан 
29. За ко на и члан 22. ко јим се до
да је се члан 29а

Пред ло же ним из ме на ма уну тра
шње ор га ни за ци је ор га на ко мо ре и 
са ме ко мо ре, ко ји ма би се уве ла Ве
ћа/Сек то ри као де ло ви ор га на ко мо
ре, по ве ћа ле ре ал не мо гућ но сти за 
на ста нак усло ва за ко руп ци ју, као и 
да су Ве ћи ма/Сек то ри ма, као де ло
ви ма ор га на, да та пре ве ли ка овла
шће ња у од но су на овла шће ња ко
ја су да та са мим ор га ни ма ко мо ре 
и Скуп шти ни, као нај ви шем ор га ну 
ко мо ре и Управ ном од бо ру, као ор
га ну упра вља ња и Над зор ном од бо
ру, чи ме се обе сми шља ва по сто ја ње 
тих ор га на. Та кво ре ше ње је пот пу
но су прот но уво ђе њу ан ти ко руп
тив них ме ра. Ка ко то да ли део ор
га на мо же да има ве ћа овла шће ња 
од ор га на у це ли ни?

13 .Члан 27. ко јим се ме ња на слов 
по гла вља 9 и члан 48. За ко на

Пред ло же на из ме на струк ту ре 
Струч не слу жбе у Ко мо ри ни је ло
гич на, ни оправ да на, ни ти је у скла
ду са За ко ном о ра ду.

14. Чла но ви 30.,31. и 32.
Пред ло же ним из ме на ма се на

ру ша ва прин цип не за ви сно сти и 
са мо стал но сти ко мо ре, про пи сан 
чла ном 1.овог На цр та. Пред ло же но 
ре ше ње да се усва ја њем ових из ме
на спро ве ду но ви из бо ри, зна чи ло 
би нај ма ње иден ти чан, ако не и 
зна чај но ве ћи тро шак Ко мо ра за 
вр ло крат ко вре ме, и то у си ту а ци
ји где се на ни воу др жа ве спро во де 
си стем ске ме ре штед ње, ра ци о на
ли за ци је и сма ње ња свих вр ста рас
хо да и тро шко ва А из бо ри су зав ше
ни пре се дам ме се ци. 

На ве де ним из ме на ма у чла ну 
30. и 31. овог На цр та на ру ша ва се 
прин цип са мо стал но сти и не за ви
сно сти, што је раз лог за по кре та ње 
по ступ ка за оце ну устав но сти уко
ли ко ове из ме не и до пу не За ко на 
бу ду усво је не.

ПРЕД ЛО ЗИ

Ка ко овај На црт не са др жи ре ше
ња ко ја би омо гу ћи ла су штин ско 
уна пре ђе ње ефи ка сно сти у оба вља
њу по ве ре них по сло ва Ко мо ре, има 
прав не не до след но сти, не ус кла
ђе но сти и мо же по ста ти про блем 
екс пер ти за, ту ма че ња и ту жби, и 

озбиљ но угро жа ва стру ку уно се
ћи раз дор и дис кри ми на ци ју ме
ђу здрав стве не рад ни ке, на осно ву 
об ли ка сво ји не у ко јој здрав стве ни 
рад ни ци оба вља ју здрав стве ну де
лат ност, што ни је у скла ду са Уста
вом РС и ЕУ, пред ло же но је:

1. По вла че ње из про це ду ре рад
не вер зи је на цр та За ко на о из ме
на ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка.

2. Фор ми ра ње но ве рад не гру пе за 
из ра ду на цр та из ме на и до пу на За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка ко ја би у свом са ста ву има ла 
и пред став ни ке не вла ди ног сек то
ра, као ме ри ло де мо кра тич но сти и 
јав но сти.

3. Сма тра мо да ко мо ра мо ра оста
ти је дин стве на за све на ше про фи
ле и да би би ло не ра ци о нал но и 
не прав да но пра ви ти про фил ске 
ко мо ре.

4. Та ко ђе сма тра мо да ни је еко
ном ски оправ да но ући у но ве из
бо ре у вре ме ну ка да се сва ком упо
сле ни ку у здрав ству сма њу је лич ни 
до хо дак као ме ра ста би ли за ци је са
ме др жа ве. Не ра ци о нал но би би ло 
тро ши ти но вац ко ји би мо гао да се 
одво ји за еду ка ци ју и шко ло ва ње ка
дро ва тј. чла но ва ко мо ре. //

КО мО рЕ ЗДрАВ СТВЕ НИХ рАД НИ КА >>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ПРОФ. ДР НЕ БОЈ ША ЈО ВА НИћ, ПРЕД СЕД НИК КО МО РЕ 
ДОК ТО РА МЕ ДИ ЦИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

ДР ЖАВ НИ ИЛИ ПРИ ВАТ НИ, 
ДОК ТО РИ СУ ДОК ТО РИ
// СВИ ЛЕ КА РИ ТРЕ БА ДА БУ ДУ У ЈЕД НОЈ КО МО РИ, У ЈЕД НОМ ИМЕ НИ КУ, 
АЛИ ТРЕ БА ОБЕЗ БЕ ДИ ТИ МЕ ХА НИ ЗМЕ КО ЈИ МА СЕ ШТИ ТЕ СПЕ ЦИ ФИЧ НИ 
ИН ТЕ РЕ СИ ПРИ ВАТ НИХ ДОК ТО РА //

К
о мо ра док то ра ме ди ци не 
Ре пу бли ке Срп ске фор ми
ра на је 2001, у по чет ку као 
за јед нич ка ко мо ра док то ра 

ме ди ци не, док то ра сто ма то ло ги је и 
ма ги ста ра фар ма ци је. По сле го ди ну 
да на, до нет је но ви за кон ко јим су 

ко мо ре раз дво је не. Иако функ ци о
ни шу одво је но, има ју ко рект ну са
рад њу ка да су за јед нич ки ин те ре си 
у пи та њу. Пре ма том За ко ну, КДМ РС 
до би ла је јав на овла шће ња: да во
ди Ре ги стар док то ра ме ди ци не, да 
из да је ли цен це за рад и да оба вља 

ре ли цен ци ра ње, да акре ди ту је кон
ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју – 
пре ко Цен тра за акре ди та ци ју кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
ко ји де лу је у окви ру Ко мо ре.

У екс клу зив ном раз го во ру за Гла
сник ЛКС, проф. др Не бој ша Јо ва нић, 
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ди рек тор те ор га ни за ци је, об ја шња
ва да је Ко мо ра док то ра ме ди ци не 
са став ни део здрав стве ног си сте ма 
Ре пу бли ке Срп ске, али је фи нан сиј
ски не за ви сна и не до би ја но вац из 
бу џе та. Чла на ри на из но си пет евра 
за све чла но ве, без об зи ра на ви си
ну при ма ња.

– Од тих сред ста ва ус пе ли смо ку
пи ти и опре ми ти про стор у цен тру 
гра да ве ли чи не око 300 ква драт
них ме та ра у ко ме има мо ма ли 
ам фи те а тар за 50 слу ша ла ца, две 
ма ње са ле за са стан ке, кан ца ла ри
је и у овом тре нут ку то је до вољ но 
про сто ра за наш рад. Има мо елек
трон ску би бли о те ку. Из да је мо ча со
пис, има мо webсајт и елек трон ски 
бил тен. Сти пен ди ра мо де цу на ших 
чла но ва ко ји су пре ми ну ли. Има
мо ја ко до бру ме ђу на род ну са рад
њу без об зи ра што ни смо при зна ти 
као др жа ва. Цен тар за акре ди та ци
ју кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду
ка ци је де лу је у са ста ву Ко мо ре. 
Акре ди ту је ор га ни за то ре и по је
ди не ску по ве пре ма ва же ћим пра
вил ни ци ма и до де љу је им од ре ђен 
број бо до ва.

Проф. Јо ва нић ис ти че да је про
бле ма би ло још пре не го што је Ко
мо ра осно ва на, јер од го вор ни у Вла
ди ни су по зна ва ли ко мор ни си стем, 
ње го ву ор га ни за ци ју и ци ље ве. На
кон то га, би ло је и дру гих не спо ра
зу ма, али су „све на па де и при ти
ске ус пе ли да амор ти зу ју“.

– Са да нас по вре ме но, али не 
увек, кон сул ту ју ве за но за про бле
ме у здрав стве ном си сте му. И да ље 
мно ги ма од њих ни су ја сне чак ни 
спе ци ја ли за ци је, а кон ти ну и ра на 
ме ди цин ска еду ка ци ја им је пот
пу на не по зна ни ца. Ту би мно ги од 
њих да „уме ша ју сво је пр сте“ во ђе ни 
са мо јед ном иде јом да ту има мно
го нов ца и да тај но вац тре ба са мо 
узе ти. Ка да спо зна ју да нов ца не ма, 
сви бе же. На жа лост, у дру штву не 
за у зи ма мо оно ме сто ко је има ју ко
мо ре у Европ ској уни ји, али ми мо
ра мо би ти све сни да иза европ ских 
ко мо ра сто ји ве ли ко ис ку ство и ду
го го ди шња тра ди ци ја. Ми се тру ди
мо да из гра ди мо кон так те са сви ма 
у здрав стве ном си сте му, али то иде 
ја ко те шко и спо ро.

Да ли је од осни ва ња Ко мо ре 
док то ра ме ди ци не РС би ло по ку-
ша ја да др жа ва, на не ки на чин, 
ути че на рад и са мо стал ност 
Ко мо ре, ор га ни за ци ју ко мор ског 
си сте ма?

– Од пр вог За ко на о ко мо ра ма, 
а ко ји је из др жао је два го ди ну да
на, па до да на шњег да на стал но 
по сто ји же ља да се ди рект но или 
ин ди рект но ути че на рад Ко мо
ре. Сма трам да је то због то га што 
на ша власт још увек има еле мен
те со ци ја ли стич ке кон тро ле све га 
и сва че га.

Ве ћи ни у вла сти, па и мно гим 
док то ри ма, још ни је ја сан зна чај 
ко мор ног си сте ма. Мно ги ма још 
ни је ја сно да у Европ ској уни ји по
сле ди пло ми ра ња на Ме ди цин ском 
фа кул те ту ко ји је, ина че, у над ле
жно сти Ми ни стар ства про све те, 
сву да љу бри гу око струч ног уса вр
ша ва ња и про фе си о нал ног раз во ја 
док то ра ме ди ци не пре у зи ма на се

бе над ле жна ко мо ра. Она про це њу
је по тре бе за спе ци ја ли сти ма, ор га
ни зу је спе ци ја ли за ци је, ор га ни зу је 
спе ци ја ли стич ке ис пи те, кон тро ли
ше и акре ди ту је кон ти ну и ра ну ме
ди цин ску еду ка ци ју итд. 

Ме ди цин ски фа кул те ти ор га ни
зу ју док тор ске сту ди је и на уч но
ис тра жи вач ки рад. Ми смо пре ко 
сво је фи нан циј ске не за ви сно сти 

обез бе ди ли да се др жа ва не мо же 
ме ша ти у наш рад. Мо же мо раз го
ва ра ти, мо же мо се до го ва ра ти, али 
др жа ва не мо же ути ца ти на рад у 
Ко мо ри.

Да ли је мо гу ћа по де ла 
ле кар ске про фе си је на др жав не 
и при ват не ле ка ре и да ли 
по сто ји не где у ко мор ском 
си сте му Евро пе?

– Док то ри су док то ри. Сви су за
вр ши ли исти фа кул тет и исте спе
ци ја ли за ци је и не мо гу се, а и не 
сме ју се де ли ти на др жав не и при
ват не, јер је то са мо на чин ка ко 
оства ру ју лич на при ма ња. Пре ма 
на шем ми шље њу, сви мо ра ју би ти 
у јед ној ко мо ри и у јед ном ре ги
стру. Сви мо ра ју има ти рав но пра
ван при ступ уса вр ша ва њу (спе ци
ја ли за ци ја ма) и кон ти ну и ра ној 
ме ди цин ској еду ка ци ји, а то се 
мо же по сти ћи са мо у јед ној за јед
нич кој ко мо ри. На рав но, у окви
ру Ко мо ре по треб но је обез бе ди ти 
ме ха ни зме ко ји ма се мо гу по себ но 
шти те спе ци фич ни ин те ре си при
ват них док то ра. То је у ино стран
ству све ре ше но.

Ка ко је ре шен од нос при ват них 
и др жав них ле ка ра у Ко мо ре 
док то ра ме ди ци не РС 
од по чет ка ра да Ко мо ре?

– Од по чет ка ра да на ше Ко мо ре 
док то ри за по сле ни у при ват ном 
или др жав ном сек то ру су сви за јед

но у јед ној Ко мо ри и у јед ном ре
ги стру. Сви има ју иста пра ва, али 
и исте оба ве зе. Све сни смо да су 
при ват ни ци вр ло спе ци фич ни и да 
има ју од ре ђен број про бле ма и од
ре ђе не ин те ре се ко ји су ка рак те ри
стич ни са мо за њих. Због то га смо 
фор ми ра ли Ко ми си ју при ват них 
док то ра ко ју су иза бра ли они са ми 
и ко ја за сту па њи хо ве ин те ре се. Та 

Ко ми си ја вред но и до бро ра ди. Ко
ми си ја је са став ни дио Ко мо ре и по 
по тре би се са ста је у про сто ри ја ма 
Ко мо ре, раз ма тра про бле ме и фор
му ли ше ин те ре се при ват ни ка. Та ко 
фор му ли са ни ин те ре си при ват ни
ка се пре зен ту ју Из вр шном од бо
ру Ко мо ре и ка да их Из вр шни од
бор при хва ти сви ор га ни Ко мо ре су 
ду жни да за сту па ју те ин те ре се ка
ко у са мој Ко мо ри, та ко и пред др
жав ним ор га ни ма. То за са да до бро 
функ ци о ни ше.

На ко ји на чин сте ре ша ва ли 
про бле ме ко руп ци је у здрав ству? 
Да ли сте сто га ме ња ли 
за ко не и ко је?

– У све и јед ном сег мен ту на шег 
дру штва по сто ји ко руп ци ја. На жа
лост, нај че шће се при ча о ко руп ци ји 
у здрав ству, ма да она ни је нај ве ћа. 
Ми сма тра мо да је пи та ње ко руп
ци је у здрав ству ствар по ли ци је, ту
жи ла шта ва и су до ва. Они има ју за
кон ска овла ште ња и ме ха ни зме да 
во де ис тра гу, су де и до но се пре су
де. Ка да суд до не се пра во сна жно 
ре ше ње ве за но за ко руп ци ју у ко

јој је уче ство вао и наш члан, ми то 
ре ше ње по шту је мо и пре ма ње му 
да ље по сту па мо. Та да наш Суд ча
сти при хва та то ре ше ње и на осно
ву ње га до но си сво ју од лу ку. Пре ма 
на шим за ко ни ма, Ко мо ра ни је у по
зи ци ји да мо же ме ња ти или пред
ла га ти за ко не, па та ко ни за ко не ве
за не за ко руп ци ју.

На ко ји на чин са ра ђу је те 
са но си о ци ма здрав стве них 
по ли ти ка?

– Са рад ња са Ми ни стар ством 
здра вља и со ци јал не за шти те је 
ко рект на уз обо стра но по што ва
ње. Чла но ви смо рад них гру па ка
да се раз го ва ра о но вим за ко ни ма 
и уна пре ђе њу здрав стве не за шти
те. Стал но смо при ја вље ни и на ши 
чла но ви од ла зе на са стан ке Ко ми
си ја у Скуп шти ни Ре пу бли ке Срп
ске ка да се раз го ва ра о здрав ству, 
еко ло ги ји, ре про дук ци ји, по ро ди
ци, европ ским ин те гра ци ја ма итд. 
итд. Са рад ња са Фон дом здрав стве
ног оси гу ра ња прак тич но не по сто
ји. Са рад ња са Ме ди цин ским фа
кул те ти ма пр вен стве но ве за но за 

кон ти ну и ра ну ме диц нску еду ка ци
ју је на за до во ља ва ју ћем ни воу.

Ка ко шти ти те и за сту па те 
про фе си о нал не ин те ре се 
ле кар ства?

– Ма да по сто ји ре ла тив но ве ли
ки број док то ра у клу па ма На род
не Скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске 
ко ји су у исто вре ме и чла но ви Ко
мо ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли
ке Срп ске мо гло би се оче ки ва ти да 
ће они бра ни ти ин те ре се стру ке и 
да ће увек у Скуп шти ни гла са ти у 
ин те ре су док то ра. На жа лост, то ни
је та ко. Они су углав ном ве за ни за 
пар ти је ко ји ма при па да ју, и гла са ју 
у ин те ре су сво јих пар ти ја, а ми вр
ло че сто у здрав ству до би ја мо за ко
не и од лу ке ко је нам не од го ва ра ју. 
Због то га ми на сто ји мо да се по ја
вљу је мо ка да год је то мо гу ће пред 
др жав ним ор га ни ма, у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња, у елек трон
ским ме ди ји ма и на свим дру гим 
ску по ви ма где мо же мо јав но из не
ти на ше ста во ве и за сту па ти на ше 
про фе си о нал не ин те ре се.

 Ја сми на То ма ше вић

Проф. др не бој ша Јо ва нић

>>> У Европ ској уни ји по сле ди пло ми ра ња на 
Ме ди цин ском фа кул те ту ко ји је, ина че, у над ле жно сти 
Ми ни стар ства про све те, сву да љу бри гу око струч ног 
уса вр ша ва ња и про фе си о нал ног раз во ја док то ра 
ме ди ци не пре у зи ма на се бе над ле жна ко мо ра. 
Она про це њу је по тре бе за спе ци ја ли сти ма, ор га ни зу је 
спе ци ја ли за ци је, ор га ни зу је спе ци ја ли стич ке ис пи те, 
кон тро ли ше и акре ди ту је кон ти ну и ра ну 
ме ди цин ску еду ка ци ју итд. <<<

КО мО рЕ ЗДрАВ СТВЕ НИХ рАД НИ КА >>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Просторије ко мо ре док то ра ме ди ци не ре пу бли ке Срп ске

41 <



44 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2015 // // АПРИЛ 2015 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 45

Л
е кар ска ко мо ра Ма ке до ни
је (ЛКМ) осно ва на је ак том 
Скуп шти не (Со бра ние) Ре
пу бли ке Ма ке до ни је 1992. 

го ди не као еснаф ска ор га ни за ци
ја док то ра оп ште ме ди ци не и свих 
спе ци ја ли стич ких про фи ла. За ко
ном су од ре ђе не ин ге рен ци је ЛКМ 
и др жа ва, Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, 
зах те ва од ЛКМ да спро во ди и по
шту је за ко ни тост у ра ду. Скуп шти
на РМ, као за ко но дав но те ло, пре ко 
Ко ми си је за здрав ство, ре дов но са
ра ђу је са ЛКМ (по зи ва ње за са стан
ке Ко ми си је ка да је у пи та њу до но
ше ње за ко на или из ме на и до пу на 
за ко на у обла сти здрав ства). 

На са стан ку Ко ми си је пред став
ни ци ЛКМ има ју пра во да из не
су сво је ста во ве и ми шље ња, али 
не ути чу на ко нач ну од лу ку – при
хва та ње или не при хва та ње аманд
ма на. Са Ми ни стар ством за здрав
ство не гу је мо ко рект не од но се, иако 
су се у ме ђу вре ме ну, пре 2,5 го ди не, 
де си ле ра ди кал не про ме не у здрав
стве ном за ко но дав ству ко је су до
ве ле и до штрај ка док то ра у се кун
дар ном и тер ци јар ном здрав ству 
– ка же, за Гла сник ЛКС, проф. др Ко
чо Ча ка ла ро ски, пред сед ник Ле кар
ске ко мо ре Ма ке до ни је.

Да ли је од осни ва ња ЛКМ 
би ло по ку ша ја да др жа ва, 
на не ки на чин, ути че 
на рад и са мо стал ност Ко мо ре, 
ор га ни за ци ју ко мор ског 
си сте ма?

– Др жа ва ути че на Ле кар ску ко
мо ру Ма ке до ни је са мо из ме на ма/
до пу на ма за кон ске ре гу ла ти ве, а не 
при ти сци ма на ру ко вод ни ка дар 

ЛКМ – пред сед ник, пот пред сед ни
ци ЛКМ, чла но ви Из вр шног од бо ра 
и пред сед ни ци по сто је ћих ко ми си
ја при ЛКМ. Од ре сор ног Ми ни стар
ства за здрав ство (МЗ) ре дов но до
би ја мо зах те ве за ми шље ња у ве зи 
са про бле ма ти ком ко ја је у ин те
ре су члан ства ЛКМ. ЛКМ са ма из
ра ђу је ак те од свог де ло кру га ра да, 
али је њи хо во ста вља ње у функ ци
ју оства ри во са мо са пот пи сом Ми
ни стар ства за здрав ство.

Пре ма ва шем ми шље њу, 
да ли је мо гу ћа по де ла ле кар ске 
про фе си је на др жав не 
и при ват не ле ка ре, и да ли 
по сто ји не где у ко мор ском 
си сте му Евро пе?

– Ле кар ска про фе си ја је је дин стве
на као и људ ско те ло. Је дан ле кар 
из ве сно вре ме ра ди у јав ној здрав
стве ној, „др жав ној“, уста но ви, а по
том мо же да се ра ди у при ват ном 
здрав стве ном сек то ру. За ЛКМ сви 
док то ри ра де на уна пре ђе њу здра
вља, ле че њу бо ле сти/по вре да, ко рек
ци ји те ле сних не до ста та ка – би ло да 
су ан га жо ва ни у при ват ним или др
жав ним бол нич ким и/или по ли кли
нич ким уста но ва ма. У Ре пу бли ци 
Ма ке до ни ји при мар на здрав стве на 
за шти та је пот пу но при ва ти зо ва на, 
са кон це си о нар ством не ка да шњих 
ам бу лан ти. Уве ден је по ро дич ни ле
кар. Исто та ко по сто је и спе ци ја ли
стич ке ор ди на ци је ко је су при ват не 
од осни ва ња, али сви су увек чла но
ви ЛКМ и уред но пла ћа ју чла на ри
ну. Пре ма мо јим са зна њи ма, ниг де 
у Евро пи, а и ши ре у све ту, ни ко не 
де ли док то ре по осно ву ти па за по
сле но сти – при ват но, др жав но или 
јав нопри ват но здрав ство: pu blic
pri va te part ner ship. По сто ји раз ли
ка по осно ву на чи на ор га ни за ци је 
струч них док тор ских удру же ња. Она 
су не ка да са став ни део ле кар ских 
ко мо ра као, на при мер, у СР Не мач
кој, а не ка да по сто ји ле кар ско дру
штво ко је ор га ни зу је струч нона уч
ни рад ле ка ра не за ви сно од ко мо ра, 
ка кав је слу чај са РМ, Ма ке дон ско 
ле кар ско дру штво, осно ва но 1945, ор
га ни зу је/по кри ва сва струч на док
тор ска удру же ња у зе мљи.

КО мО рЕ ЗДрАВ СТВЕ НИХ рАД НИ КА >>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

Ка ко је ре шен од нос при ват них 
и др жав них ле ка ра у ЛКМ 
од по чет ка ра да ко мо ре?

– При ва ти за ци ја при мар ног и де
лом се кун дар ног здрав ства ура ђе на 
је у пе ри о ду од 2005. до 2007. го ди не. 
Ле ка ри ко ји су до та да би ли за по сле
ни у јав ном/др жав ном сек то ру по
ста ли су кон це си о на ри. Ти ме до би
ја ју ка пи та ци ју за сва ког гра ђа ни на 
ко ји је пот пи сао при ступ ни цу за из
бор ма тич ног ле ка ра. Ви си на ка пи
та ци је је раз ли чи та и нај ви ше за ви
си од уз ра ста оси гу ра ни ка, ве ћа је за 
но во ро ђен чад, де цу и оси гу ра ни ке 
ста ри јег до ба). У про се ку из но си 40 
до 100 МКД. Са гла ва ри ном (ка пи та
ци јом) тре ба да се по кри ју пла те са 
до при но си ма (Фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње (ФЗОМ), Пен зиј ски фонд 
(ПИ ОМ)) за док то ре, ме ди цин ске се
стре/тех ни ча ре, еко но ми сте, хи ги
је ни ча ре, као и ре жиј ске тро шко ве. 
Док то ри су ду жни да са ми обез бе
де те ку ће одр жа ва ње обје ка та ко је 
су узе ли под кон це си ју. Тер ци јар но 
здрав ство функ ци о ни ше ис кљу чи
во у фор ми јав ног здрав ства, јав
них здрав стве них уста но ва (ЈЗУ). У 
зе мљи по сто је и при ват не, ви со ко
спе ци ја ли зо ва не здрав стве не ин
сти ту ци јебол ни це, за ко је углав
ном не ва жи ве ћи на ре гу ла ти ве 
ко ја се при ме њу је у ЈЗУ, што је ја
сно пре ци зи ра но За ко ном о здрав
стве ној за шти ти. За не ке ме ди цин
ске ин тер вен ци је ко је се не ра де у 
ЈЗУ, ФЗОМ има пот пи са не уго во ре 
са при ват ним бол ни ца ма за њи хо
во оба вља ње на ра чун ФЗОМ.

Ка ко сте ре ша ва ли про бле ме 
ко руп ци је у здрав ству? 
Да ли сте сто га ме ња ли 
за ко не и ко је?

– Ко руп ци ја у здрав ству и при ма
ње ми та ни је по сао ле кар ских ко
мо ра, па ни на ЛКМ. Про блем су 
не про ве ре не ин фор ма ци је. У ЛКМ 
не гу је мо став да „ни ко ни је крив док 
се кри ви ца не до ка же“ (пре сумп ци ја 
не ви но сти). У прин ци пу, же ли мо да 
по мог не мо ко ле га ма и он да ка да су 
мо жда кри ви, за шта им ор га ни зу је
мо бес плат ну прав ну по моћ. Но, ако 
се ра ди о кри ми нал ној де лат но сти, 
ЛКМ је осу ђу је, а ви нов ник сно си ка
зну. У За ко ну о здрав стве ној за шти
ти има ли смо мно ге про ме не, али у 
ве зи са ко руп ци јом ни је мно го ме
ња но. Про ме ње на је је ди но ка зне на 
ре гу ла ти ва. Са гла сно За ко ну, ле ка

ри јав ног здрав ства не сме ју да пру
жа ју ме ди цин ске услу ге у при ват
ним здрав стве ним уста но ва ма. Ако 
док тор бу де ухва ћен на де лу (in fla
gran ti) ЛКМ је ду жна да му при вре
ме но оду зме ли цен цу за рад из да ту 
од ЛКМ. Вре ме од у зи ма ња ли цен це 
је ва ри ја бил но (ра ни је од је дан ме
сец до се дам го ди на, са да је из ме
ње но на ми ни мум че ти ри го ди не). 
Ле ка ри ЈЗУ има ју пра во да пру жа ју 
здрав стве не услу ге у дру гим ЈЗУ у 
скла ду са спо ра зу мом из ме ђу здрав
стве них уста но ва и за то до би ја од
ре ђе ну ма те ри јал ну на док на ду.

Какву сарадњу остварујете 
са новиоцима система 
здравства?

– ЛКМ не до но си ни ти ме ња здрав
стве не за ко не. То је по сао Ми ни стар
ства здра вља. ЛКМ не уче ству је ни 
у фа зи при пре ме за до но ше ње за ко
на или ње го ве из ме не. Али пред лог
за ко на/из ме на којe се односe на рад 
ле ка ра ди ску ту је се на јав ној три би
ни у при су ству свих за ин те ре со ва
них ле ка ра (МЛД, ЛКМ, кли нич ки 
док то ри...), ми ни стра за здрав ство и 
ње го вог ти ма. Са стан ци су обич но у 
се ри ји од три да на, по триче ти ри са
та на дан. Ту се раз гле да пред лог Ми
ни стар ства здра вља „члан по члан“. 
Све за бе ле шке, су ге сти је се сни ма
ју, а по том ЛКМ до ста вља свој пред
лог за пре чи шћен текст за ко на. Исто 
то ра ди и Син ди кат за здрав ство. На 
са стан ку се ја сно да је до зна ња ко је 
су ге сти је су при хва тљи ве, а ко је не. 
Вер зи ја пред ло га/за ко на по сле ди
ску си је, по том се до ста вља ЛКМ ка
да се на сед ни ци Из вр шног од бо ра 
(ИО) ЛКМ гле да ко је су ге сти је су при
хва ће не и ин кор по ри ра не у пред
лог/за кон, а ко је не. ЛКМ до ста вља 
свој ко нач ни став Ми ни стар ству за 
здрав ство. На Ми ни стар ству оста је да 
ли ће би ти при хва ће не до пун ске ко
рек ци је пре ма су ге сти ја ма ИО ЛКМ. 
Та кав пред лог/за ко на иде до пар ла
мен тар не Ком си је за здрав ство, ка
да ЛКМ мо же да при су ству је и још 
јед ном да из не се свој став, без пра ва 
гла са ња по од ре ђе ним аманд ма ни
ма. Но, на ни воу Ко ми си је за здрав
ство обич но ни шта не мо же да се 
про ме ни од за цр та ног ста ва о за ко
ну и/или ње го вој из ме ни. Од лу ку до
но се чла но ви пар ла мен та, по зи ци ја/
опо зи ци ја, са сво јим гла со ви ма.

Ка ко шти ти те и за сту па те 
про фе си о нал не ин те ре се ле ка ра?

– ЛКМ по сто ји за ле ка ре и за за
шти ту њи хо вих ле ги тим них ин те
ре са. Сву да и увек се тру ди мо да 
по мог не ме у ре ша ва њу њи хо вих 
про бле ма: обез бе ђе на мо гућ ност за 
оси гу ра ње у слу ча ју струч не гре шке 
до 250.000 евра за го ди шњу пре ми ју 
од 228 евра, бес плат ни прав ни са ве
ти, мо гућ ност за по сре до ва ње – ме
ди ја ци ју из ме ђу оште ће них па ци је
на та/по ро ди це и док то ра, мо рал на 
и ма те ри јал на по моћ ко ле га ма ко
ји ма је нео п ход на због бо ле сти, 
еле мен тар не не по го де, са рад ња са 
ме ди ји ма: ор га ни зо ва ње прескон
фе рен ци ја за од ре ђен про блем... 

Ле кар ска ко мо ра као про фе си о
нал на асо ци ја ци ја док то ра у свом 
де ло кру гу ра да има пре не се на јав
на овла шће ња. Из ме ђу оста лог, 
ЛКМ је по за ко ну за ду же на да спро
во ди стру чан над зор струч ног ра да 
јав них и при ват них здрав стве них 
уста но ва и здрав стве их рад ни ка. 
Струч ни над зор мо же да бу де ре до
ван и стру чан над зор по по тре би. 
Ко ми си је за стру чан над зор вр ше 
над зор струч ног ра да, спро во ђе ње 
струч них упут ста ва, оце не струч
ног ра да и про це не и усло ви и на
чи ни пру жа ња здрав стве не за шти
те у здрав стве ним уста но ва ма. Са 
ре дов ним струч ним над зо ром сва
ка здрав стве на уста но ва тре ба да 
бу де об у хва ће на нај ма ње јед ном у 
пе ри о ду од се дам го ди на. Из ве штај 
о спро ве де ном над зо ру до ста вља се 
Ми ни стар ству за здрав ство и са мој 
уста но ви.

Струч ни над зор по по тре би се 
спро во ди по до ста вље ној пи сме ној 
пред став ци/жал би/под не ску. Ко ми
си ја на ЛКМ оце њу је сва ку жал бу/
под не сак, пред став ку (до ста вље ну 
од Др жав ног здрав стве ног и са ни
тар ног ин спек то ра та, јав ног ту жи
ла штва, ор га на го ње ња, суд ства или 
са мих гра ђа на/па ци је на та, чла но
ва по ро ди це...) и оце њу је да ли да се 
по кре не по сту пак за струч ни над
зор. Уко ли ко се про це ни да је жал
ба осно ва на и ако по сто ји сум ња на 
не са ве сност или не струч ност у ра
ду због не зна ња или не ма ра, спро
во ди се струч ни над зор. 

ЛКМ се јав но за ла же за по бољ ша
ње ста ту са ле ка ра у дру штву и већ 
ду же вре ме ра ди на тек сту по себ
ног за ко на за ме ди цин ску де лат
ност (прак су) ко јим би се пре ци зи
ра ла (до ре гу ли са ла) пра ва, али и 
оба ве зе док то ра, као про фе си је од 
јав ног ин те ре са.

 Ја сми на То ма ше вић

Проф. др ко чо ча ка ла ро ски

ИН ТЕР ВЈУ – ПРОФ. ДР КО ЧО ЧА КА ЛА РО СКИ, 
ПРЕД СЕД НИК ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

ЛЕ КАР СКА ПРО ФЕ СИ ЈА 
ЈЕ ДИН СТВЕ НА ЈЕ КАО 
ЉУД СКО ТЕ ЛО

>>> Ниг де у Евро пи, 
као и у све ту, ни ко не де ли 
док то ре по осно ву ти па 
за по сле но сти – у при ват ном, 
др жав ном или јав но- 
-при ват ном здрав ству. <<<
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ИН ТЕР ВЈУ – ТА ТЈА НА БА БИћ, ДИ РЕК ТОР КА АГЕН ЦИ ЈЕ 
ЗА БОР БУ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

НЕ ДО СТА ЦИ У ПРАВ НОМ 
ОКВИ РУ ПО ГО ДУ ЈУ 
КО РУП ЦИ ЈИ
// НАЈ ЗА СТУ ПЉЕ НИ ЈИ ВИ ДО ВИ КО РУП ЦИ ЈЕ У ЗДРАВ СТВУ, СЛИЧ НО КАО 
И У ДРУ ГИМ СИ СТЕ МИ МА, ЈЕ СУ ПРИ МА ЊЕ И ДА ВА ЊЕ МИ ТА, ТР ГО ВИ НА 
УТИ ЦА ЈЕМ, КАО И СУ КОБ ИН ТЕ РЕ СА // ВЕ ћИ ДЕО ПРЕД СТАВ КИ ИЗ ОБЛА СТИ 
ЗДРАВ СТВА ОД НО СИ СЕ НА СИ СТЕМ СКУ КО РУП ЦИ ЈУ //

Ф
е но мен ко руп ци је по сто ји у 
свим сег мен ти ма дру штва, 
али се, ути сак је, у ши рој 
јав но сти нај ви ше го во ри 

о ко руп ци ји у здрав ству. Ко ли ке су 
раз ме ре ко руп ци је у срп ском здрав
ству у по ре ђе њу са окру же њем и зе
мља ма Европ ске уни је, да ли је пер
цеп ци ја ко руп ци је за и ста ве ћа од 
при сут не ко руп ци је, ко ји су ње ни 
по јав ни об ли ци и узро ци, али и ка
кве су мо гућ но сти за пре вен ци ју те 
по ја ве „на ду же ста зе“, у ин тер вјуу 
за Гла сник ЛКС, го во ри Та тја на Ба
бић, ди рек тор ка Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је Ср би је.

– Пре ма Из ве шта ју „He alth Con
su mer Po wer ho u se“ за 2013. го ди ну, 
ко јим су оце ње на 34 на ци о нал на 
европ ска си сте ма здрав стве не за
шти те, Ср би ја је би ла на по след њем 
ме сту на ли сти ква ли те та здрав ства 
у Евро пи, што је био слу чај и са 2012. 
го ди ном. Пре ма Из ве шта ју из 2014. 
го ди не, ко јим су оце ње на 36 на ци о
нал на европ ска си сте ма здрав стве
не за шти те, Ср би ја је на 33. ме сту, 
a иза ње су је ди но Цр на Го ра, Ру
му ни ја и Бо сна и Хер це го ви на. Ови 
по да ци ука зу ју на низ про бле ма у 
обла сти здрав ства и ква ли те ту пру
жа ња здрав стве них услу га. По мак 
је оства рен у лак шем до ла же њу до 
ле ка ра при мар не здрав стве не за
шти те и у бо љој ин фор ми са но сти 
па ци је на та, а оно на че му мо ра да 
се ра ди је сте пре вен ци ја и сма ње
ње ко руп ци је у здрав ству. 

У окви ру сво је над ле жно сти Аген
ци ја вр ши ана ли зу пред став ки ко је 
се од но се на област здрав ства ра ди 
све о бу хват ног са гле да ва ња ко руп

ци је у овој обла сти. Циљ ана ли зе 
је да се са гле да ју по јав ни об ли ци 
и узро ци ко руп ци је у здрав ству, да 
се ука же на ри зи ке од ко руп ци је и 
да се да ју пре по ру ке за њи хо во от
кла ња ње. Раз лог за на ве де но је по
сто ја ње ви со ке пер цеп ци је ко руп
ци је у здрав ству. 

Од укуп ног бро ја пред став ки ко је 
Аген ци ја при ми на го ди шњем ни
воу у обла сти здрав ства је од пет 
до се дам од сто. Број пред став ки у 
обла сти здрав ства не го во ри, ме ђу
тим, о ра ши ре но сти ове по ја ве, већ 
пре све га го во ри о спрем но сти гра
ђа на да те слу ча је ве при ја ве. 

Ма ли број пред став ки од но си се 
на тзв. сит ну ко руп ци ју, при ма ње 
и да ва ње ми та ве ро ват но због то
га што за кон не пра ви раз ли ку – од
го ва ра и онај ко ји је дао, као и онај 
ко ји је при мио ми то, иако је пре
ма ве ћи ни ис тра жи ва ња овај об лик 
ко руп ци је у здрав ству нај за сту пље
ни ји. Па ци јен ти рет ко при ја вљу ју 
да им је тра жен но вац на по сре дан 
или ди рек тан на чин као и ус кра
ћи ва њем или од ла га њем пру жа
ња здрав стве не услу ге, јер се бо је 
штет них по сле ди ца за се бе и сво
ју по ро ди цу, не же ле да се за ме ре 
ле ка ри ма јер се при бо ја ва ју да по
сле не ће има ти ле кар ски трет ман 
уоп ште или да ће исти би ти не ква
ли те тан. То је по себ но из ра же но у 
ма лим сре ди на ма где су па ци јен
ти упу ће ни на са мо јед ну уста но ву 
при мар не здрав стве не за шти те. На 
то је ука зао и Из ве штај из 2014. го
ди не, где је кон ста то ва но да ква ли
тет пру же не услу ге ва ри ра у за ви
сно сти од то га где па ци јент жи ви, 

ја сно је да је у ло кал ним сре ди на
ма то из ра же ни је и та мо је њи хо
ва бо ја зан да им не ће би ти пру же
на здрав стве на за шти та пот пу но 
оправ да на, јер је не рет ко ле кар на 
ко јег се при ту жу ју и је ди ни.

Не по сто ја ње мо ти ва ци је за при
ја ву де ла до дат но по ве ћа ва ју те
шко ће ко је ту жи ла штво и по ли
ци ја има ју при ли ком до ка зи ва ња 
ка да су ова де ла у пи та њу, та ко да 
не по сто ја ње до ка за и не при зна ва
ње де ла до во ди до од ба ци ва ња кри
вич них при ја ва и утвр ђи ва ња да не 
по сто ји основ за кри вич но го ње ње. 
Ова де ла при ја вљу ју они ко ји ма је 
ле кар ски трет ман пре ма њи ма или 
бли ским осо ба ма био не у спе шан. 
Та ко ђе, ова де ла не при ја вљу је ве
ли ки број ле ка ра ко ји не тра жи ми
то, на ла зе ћи да на тај на чин чу ва 
углед и ин те гри тет про фе си је.

Ко ји ви до ви ко руп ци је су 
нај при сут ни ји у здрав ству?

– На осно ву ана ли зе пред став ки 
упу ће них Аген ци ји за бор бу про
тив ко руп ци је и ме диј ски по зна
тих слу ча је ва, мо же се кон ста то ва
ти да су нај ри зич ни ји про це си за 
на ста нак ко руп ци је у здрав ству: до
пун ски рад ле ка ра, ли сте че ка ња, 
пру жа ње ван стан дард них услу га, 
од нос из ме ђу фар ма це ут ских ку
ћа и здрав стве них рад ни ка, јав не 
на бав ке, тро ше ње сред ста ва, ка
ко из бу џе та, та ко и до на ци ја, као 
и при јем у рад ни од нос здрав стве
них рад ни ка. С дру ге стра не, нај
за сту пље ни ји ви до ви ко руп ци је у 
здрав ству, слич но као и у дру гим 

си сте ми ма, је су при ма ње и да ва
ње ми та и тр го ви на ути ца јем, као 
и су коб ин те ре са. 

Че сти су слу ча је ви да се по сре ду
је ка ко би се до шло до ле ка ра ми мо 
про пи са не про це ду ре и да се за то 
узи ма на кна да, да са ми ме ди цин
ски рад ни ци у др жав ним уста но ва
ма упу ћу ју па ци јен те код ле ка ра у 
при ват ној прак си, а да за то до би ја
ју про тив у слу гу или про ви зи ју, ути
ца ње на ди рек то ра др жав не уста
но ве да на кон кур су за по сао бу де 
иза бран кан ди дат ко ји ина че не би 
ре дов но био иза бран или да се за
по сле ном обез бе де бе не фи ци је на 
ко је, ина че, не би имао пра во. 

Слу ча је ви мо гу ћих зло у по тре ба у 
прак си по сту па ња по пред став ка
ма у обла сти здрав ства су: не за ко
ни то отва ра ње бо ло ва ња, ста вља
ње на ви ше ме сто на ли сти че ка ња 
ми мо про пи са, на пла ћи ва ње ле
кар ских услу га без осно ва, упу ћи
ва ње па ци је на та у при ват ну прак су, 
про да ја ле ка ко ји не до ста је у апо те
ка ма од ле ка ра, узи ма ње ми та ле

кар ских ко ми си ја за од ла зак у ин
ва лид ску пен зи ју, пре по ру чи ва ње 
тач но од ре ђе ног ле ка или по ма га
ла од ле ка ра, фик тив но уве ћа ва ње 
и при ка зи ва ње ве ће по тро шње ле
ко ва, са ни тет ског ма те ри ја ла и бол
нич ких услу га од оне ко ја је ствар
но утро ше на.

Ве ћи део пред став ки из обла сти 
здрав ства од но си се на си стем ску 
ко руп ци ју у здрав ству – зло у по тре

бе овла шће ња у здрав ству на нај
ви шем ни воу, од оних на ко ји ма 
по чи ва си стем здрав ства у Ср би
ји. Услед ве ли ких овла шће ња ко је 
РФ ЗО по се ду је у обла сти обез бе ђи
ва ња фи нан сиј ских сред ста ва за 
спро во ђе ње оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња, до ла зи до зло у по
тре ба истих. Не на мен ско и не свр
сис ход но тро ше ње сред ста ва од 
стра не кли нич кобол нич ких цен
та ра, уче ство ва ње ле ка ра у кли нич
ким сту ди ја ма и са рад ња са фар ма
це ут ских ку ћа ма од ко је је на ру чен 
лек за кли ни ку, уве ћа ва ње нов ца за 
по тре бе здрав стве не уста но ве због 
фик тив ног по ве ћа ња бро ја за по сле
них, као и ви ше стру ког уве ћа ва ња 
ду го ва здрав стве не уста но ве пре ма 
ра зним по ве ри о ци ма. 

Од укуп ног бро ја пред став ки у 
са мом вр ху, ка ко по бро ју слу ча
је ва, та ко и по ви си ни из но са јав
них сред ста ва ко ја се тро ше, на ла
зи се зло у по тре ба у ве зи са јав ним 
на бав ка ма, као по себ но дру штве
но опа сно де ло. Ко руп ци ја у овој 

обла сти увек је одо бре на од стра
не јав них функ ци о не ра ко ји узи ма
ју нај ве ћи део ми та, док за по сле ни 
спро во де јав не на бав ке, не по сред
но пот пи су ју сва до ку мен та у спро
во ђе њу јав не на бав ке, иако на са др
жи ну не ма ју ути ца ја и уче ству ју у 
ис кљу чи во тех нич ким по сло ви ма. 
На тај на чин, ова ко руп ци ја је у не
по сред ној ве зи са по ли тич ком ко
руп ци јом и си стем ска је.

У Из ве шта ју Аген ци је о об ли ци ма, 
узро ци ма и ри зи ци ма ко руп ци је 
у си сте му здрав ства из 2012, 
на во ди се да је узрок ри зи ка 
ко руп ци је у си стем ским 
за ко ни ма. На шта се, 
кон крет но, ми сли?

– За су зби ја ње ко руп ци је у здрав
ству нео п ход но је нај пре из ме на ма 
и до пу на ма прав ног окви ра ство ри
ти пред у сло ве за ус по ста вља ње си
сте ма, ко ји ће се за сни ва ти на објек
тив но про пи са ним кри те ри ју ми ма, 
од го вор но сти и аде кват ним над зор
ним и кон трол ним ме ха ни зми ма 
ра да здрав стве них уста но ва. Ре а
ли за ци ја пре по ру ка из овог из ве
шта ја би, пре ма на шем ми шље њу, 
до при не ла сма ње њу ри зи ка ко руп
ци је и уна пре ђе њу си сте ма здрав
стве не за шти те. 

Из ме ђу оста лог, Аген ци ја је пре
по ру чи ла да се уве ду ме ха ни зми 
фи нан сиј ске мо ти ва ци је за по сле
них у здрав ству на осно ву ре зул та та 
ра да, да се пре ци зним пра ви ли ма 
уре ди област до на ци ја ме ди цин
ских апа ра та, ле ко ва и ме ди цин
ских сред ста ва, од нос са фар ма
це ут ском ин ду стри јом, од но сно 
кли нич ке сту ди је и до на ци је од 
стра не фар ма це ут ске ин ду стри
је, као и су коб ин те ре са здрав стве
них рад ни ка и са рад ни ка и ли ца 
ко ја оба вља ју функ ци је. Осим то
га, пред ло жи ли смо да се За ко ном 
о здрав стве ној за шти ти на аде ква
тан на чин уре ди област до пун ског 
ра да, са ја сним кри те ри ју ми ма за 
до би ја ње до зво ле за тај рад, од ре
ђи ва њем где и под ко јим усло ви ма 
мо же да се оба вља, као и да се пре
ци зно ре гу ли шу усло ви под ко ји ма 
здрав стве ни рад ни ци у др жав ним 
уста но ва ма мо гу пру жа ти здрав
стве не услу ге у при ват ним уста но
ва ма.

У Ак ци о ном пла ну пред ви ђе но 
је да до кра ја 2017. бу де 30 од сто 
ма њи број при ту жби у ве зи 
са здрав стве ним сек то ром 
– у од но су на 2012. Ко ји „по јав ни 
об ли ци“ ко руп ци је се мо гу 
нај е фи ка сни је пре ве ни ра ти?

– За сма ње ње ри зи ка ко руп ци
је, нео п ход но је из ме ни ти прав ни 
оквир и уве сти аде кват не над зор
не и кон трол не ме ха ни зме ра да 
здрав стве них уста но ва. Уз оства ре
ње ових пред у сло ва, мо же се оче ки
ва ти да ће до ћи до сма ње ња сте пе
на ко руп ци је у здрав ству. 

Је дан од ци ље ва ко ји је по ста
вљен На ци о нал ном стра те ги јом за 
бор бу про тив ко руп ци је и Ак ци о
ним пла ном је сте иден ти фи ко ва
ње и от кла ња ње свих не до ста та

та тја на Ба бић
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ка у прав ном окви ру ко ји по го ду ју 
ко руп ци ји и обез бе ђе ње пу не при
ме не тог окви ра. Као ин ди ка тор за 
оства ре ње овог ци ља пред ви ђе но 
је да у од но су на 2012. го ди ну број 
осно ва них при ту жби у ве зи са сек
то ром здра вља на го ди шњем ни воу 
бу де ума њен за 30 од сто до кра ја 
2017. го ди не.

Ме ђу тим, иако је до са да тре ба ло 
да бу ду окон ча не све ак тив но сти у 
по гле ду из ме на За ко на о здрав стве
ној за шти ти, За ко на о здрав стве
ном оси гу ра њу, За ко на о ко мо ра
ма здрав стве них рад ни ка и За ко на 
о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред
стви ма, та ко да се от кло не не до ста
ци ко ји ства ра ју ри зи ке ко руп ци
је, то се ни је де си ло. На и ме, рад не 
гру пе ко је је фор ми ра ло Ми ни стар
ство здра вља из ра ди ле су ана ли зе 
ри зи ка ко руп ци је у овим за ко ни
ма, с тим што ове ана ли зе ни су об
у хва ти ле све еле мен те из на по ме на 
у Ак ци о ном пла ну, што ће сва ка ко 
ути ца ти на оства ре ње про кла мо ва
ног ци ља.

У ци љу от кла ња ња ко руп тив них 
еле ме на та у си стем ским 
за ко ни ма, са чи ње на је и рад на 
вер зи ја На цр та за ко на 
о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о ко мо ра ма, ко јој тре ба да је 
прет хо ди ла ана ли за ри зи ка 
на ко руп ци ју. Шта је та 
ана ли за по ка за ла?

– Пре ма на во ди ма Ми ни стар
ства здра вља, ана ли за ри зи ка би
ла је усме ре на не са мо на пре вен
ци ју ри зи ка за ко руп ци ју, већ и на 
уна пре ђе ње и пот пу ни ју при ме ну 
за ко на. Ана ли зе ри зи ка су из ра ђе
не и до ста вље не по чет ком апри ла 
2014. го ди не.

Кон крет но, рад на гру па за ана
ли зу ри зи ка ко руп ци је у За ко ну о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
за кљу чи ла је да је по треб но про
пи са ти да ди рек тор мо ра би ти у 
рад ном од но су у ко мо ри, да ли ста 
над зор ни ка за ре дов ну и ван ред ну 
про ве ру струч ног ра да бу де де фи
ни са на на осно ву пред ло га Скуп
шти не ко мо ре, као и да се бо ље 
ре гу ли шу кри те ри ју ми за кон ти ну
и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју. Та ко
ђе, ука за но је на то да је нео п ход но 
по ја сни ти од ред бу по ко јој је ко мо
ра над ле жна да од ре ђу је це ну услу
га у при ват ном сек то ру, ко је ни су 
по кри ве не оба ве зним здрав стве
ним оси гу ра њем, да се бо ље ре гу
ли ше оси гу ра ње од про фе си о нал не 
од го вор но сти, да се од ред бе о спро
во ђе њу јав них на бав ки уса гла се са 
За ко ном о јав ним на бав ка ма, као 
и да се пре ци зи ра број пред став
ни ка сва ке по је ди нач не уста но ве 

из ко је ми ни стар здра вља име ну
је од бор за рас пи си ва ње из бо ра за 
чла но ве Скуп шти не ко мо ре. Ме ђу
тим, с дру ге стра не, рад на гру па је 
про пу сти ла да по све ти па жњу, по 
на шем ми шље њу, зна чај ним пи
та њи ма са ста но ви шта ри зи ка ко
руп ци је, као што су фи нан си ра ње 
ко мо ре, пра ће ње то ко ва нов ца, над
ле жно сти ди рек то ра, управ ног од
бо ра и скуп шти не.

На ци о нал на стра те ги ја за бор бу 
про тив ко руп ци је за пе ри од од 
2013–2018. уво ди, из ме ђу оста лог, 
на че ло „нул те то ле ран ци је“ 
на ко руп ци ју. Шта је по треб но 
да би смо се при бли жи ли 
том ци љу?

– Че сто се по гре шно схва та да на
че ло нул те то ле ран ци је на ко руп
ци ју под ра зу ме ва да ви ше не ма 
ко руп ци је. Ме ђу тим, нул та то ле
ран ци ја под ра зу ме ва од го ва ра ју ће 
ре а го ва ње и спре ча ва ње свих об ли
ка ко руп ци је – од оних нај бе ниг ни
јих, као што је не е тич ко или не про
фе си о нал но по на ша ње, па до оних 
нај о зибљни јих, у ко је спа да ју кри
вич на де ла са те шким по сле ди ци
ма по јав не ре сур се.

Ко је су кључ не, при о ри тет не 
обла сти у ко ји ма ће се 
де ло ва ти на от кла ња њу 
узро ка ко руп ци је?

– Има ју ћи у ви ду да Аген ци ја ни
је овла шће ни пред ла гач јав них по
ли ти ка, ово је пи та ње за Ми ни стар
ство здра вља.

С дру ге стра не, на осно ву до са
да спро ве де них ана ли за прав ног 
окви ра, мо же се кон ста то ва ти да 
су не ки од ко ра ка ко је је нео п ход
но пред у зе ти у на ред ном пе ри о ду 
нор ма тив но уре ђе ње до на ци ја ме
ди цин ских апа ра та, ле ко ва и ме ди
цин ских сред ста ва, од но са са фар
ма це ут ском ин ду стри јом, од но сно 
кли нич ких сту ди ја и до на ци ја од 
стра не фар ма це ут ске ин ду стри је, 
као и су ко ба ин те ре са здрав стве
них рад ни ка и са рад ни ка, уво ђе ње 
је дин стве ног на чи на за ка зи ва ња 
при ли ком пру жа ња услу га у здрав
стве ним цен три ма и бо љих ме ха
ни за ма за кон тро лу фор ми ра ња и 
ажу ри ра ња ли ста че ка ња.

Та ко ђе, ва жно је фор ми ра ти елек
трон ски ин фор ма ци о ни си стем за 
пра ће ње то ко ва нов ца, а по себ
но ван стан дард них услу га и соп
стве них при хо да, одво је но од ин
фор ма ци о ног си сте ма пру жа ња 
здрав стве них услу га, уве сти и уре
ди ти ме ха ни зме кон тро ле ко ми си
ја у Ре пу блич ком фон ду за здрав
стве но оси гу ра ње.

За што је нео п хо дан си стем ски 
при ступ? Ко ли ко је ва жна 
са рад ња из ме ђу ре ле вант них 
ин сти ту ци ја у си сте му 
здрав ства?

– Има ју ћи у ви ду да је ве ћи на иден
ти фи ко ва них про бле ма у здрав ству 
си стем ског ка рак те ра, нео п хо дан је 
си стем ски при ступ њи хо вом ре ша
ва њу. Зна чај уна пре ђе ња са рад ње 
и ко ор ди на ци је ак тив но сти из ме ђу 
ре ле вант них ин сти ту ци ја на су зби
ја њу ко руп ци је у си сте му здрав ства 
пре по знат је у Стра те ги ји и Ак ци о
ном пла ну и пред ста вља јед ну од ме
ра ко ја би тре ба ло да до при не се ус
по ста вља њу ефи ка сних ме ха ни за ма 
за ин те гри тет, од го вор ност и тран
спа рент ност у до но ше њу и спро во
ђе њу од лу ка.

У том сми слу, зна чај но је да је у 
ју ну 2014. го ди не пот пи сан Ме мо
ран дум о са рад њи из ме ђу Ми ни
стар ства здра вља, Ми ни стар ства 
прав де, Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва, Од бо ра за здра вље 
и по ро ди цу На род не Скуп шти не, 
Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва, 
Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је 
и Аген ци је за бор бу про тив ко руп
ци је. Овим ме мо ран ду мом је, по
ред оста лог, пред ви ђе но укљу чи ва
ње стру ков них удру же ња и ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка у си стем 
стал не и оба ве зне ме ђу соб не ко ор
ди на ци је. Оста је да се ви ди ка ко ће 
се раз ви ја ти та са рад ња и да ли ће 
се до ћи до же ље них ре зул та та.

ЛКС и дру ге ко мо ре здрав стве них 
рад ни ка за ла жу се за бор бу 
про тив ко руп ци је и же ле да 
да ју свој до при нос. Ме ђу тим, 
у из ра ди рад не вер зи је На цр та 
за ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о ко мо ра ма ни су би ли 
укљу че ни пред став ни ци ко мо ра.

– То, на рав но, ни је до бро, јер би 
њи хо во уче шће сва ка ко до при не ло 
ква ли те ту На цр та за ко на.

Ср би ја је од про шле го ди не 
по ста ла чла ни ца Европ ске 
мре же за бор бу про тив 
ко руп ци је у здрав ству. 
Због че га је то ва жно?

– Европ ска мре жа је парт нер ска 
ор га ни за ци ја Европ ске ко ми си је. 
Члан ство у тој мре жи је за Ср би
ју ва жно због чи ње ни це да је на
ше здрав ство на са мом дну ли сте 
Европ ског здрав стве ног по тро шач
ког ин дек са, и то пре све га због рас
про стра ње не ко руп ци је, а на ша зе
мља те жи при дру жи ва њу Европ ској 
уни ји. 

 Ја сми на То ма ше вић
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МОР БИ ЛИ – АК ТУ ЕЛ НА 
ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА 
СИ ТУ А ЦИ ЈА У БЕ О ГРА ДУ

аутор: Др ива на Бе го вић 
ла за ре вић, спе ци ја ли ста 

епи де ми о ло ги је, 
ко ор ди на тор за над зор 

над мор би ли ма, 
Град ски за вод за јав но 

здра вље Бе о град

М
ор би ли или ма ле 
бо ги ње су јед на 
од нај кон та ги о
зни јих за ра зних 

бо ле сти ко је иза зи ва ви рус. Ви рус 
са др жи RNA, a при па да фа ми ли ји 
Pa ramyxo vi ri dae. Са др жи је дан ан
ти ген, а за кључ но са 2006. изо ло ва
но је 23 ге но ти по ва ви ру са. У 2007. и 
2008. го ди ни у ви ше од 90 од сто ге
но ти по ва у Евро пи је изо ло ван ге
но тип D4. Реч је о ве о ма осе тљи вом 
ви ру су, ко ји у спо ља шњој сре ди ни (у 
ва зду ху, ре спи ра тор ним се кре ти ма, 
на по вр ши на ма) оп ста је нај ду же до 
два са та, а ла ко га инак ти ви ра то
пло та, све тлост, ки се ли не, етар.

Је ди ни ре зер во ар ви ру са у при
ро ди је чо век. Ви рус се пре но си ди
рект ним кон так том са се кре том из 
но са или ждре ла ин фи ци ра не осо
бе, пу тем ва зду ха – ка пљи ца ма ре
спи ра тор ног се кре та ко је се осло
ба ђа ју то ком ка шља ња и ки ја ња 
обо ле ле осо бе и рет ко ин ди рект
ним пу тем пре ко све же кон та ми ни
ра них по вр ши на. Код ове ви ру сне 
ин фек ци је по сто је се зон ске осци
ла ци је и нај ве ћи број обо ле лих се 
ре ги стру је то ком пе ри о да ка сне зи
ме и по чет ком про ле ћа.

Ти пи чан ин ку ба ци о ни пе ри од 
код мор би ла је од 10 до 12 да на (од 
се дам до 18 да на). По ис те ку ин ку
ба ци је до ла зи до по ја ве про дро мал
ног ста ди ју ма ко ји тра је од два до 
че ти ри, а ка рак те ри ше га ма лак са
лост, по ви ше на те ле сна тем пе ра ту
ра, се кре ци ја из но са, ка шаљ и ко

њунк ти ви тис. Ли це 
обо ле ле осо бе до би
ја из глед тзв. плач
не ма ске. На кон тог 
пе ри о да по ја вљу је 
се ма ку ло па пу ло зна 
оспа, ко ја пр во из би
ја у пре де лу ли ца, а 
за тим се у на ред них 
не ко ли ко да на ши
ри на ни же на труп 
и екс тре ми те те. Из
би ја њу оспе прет хо

ди по ја ва енан те ма на слу зо ко жи 
усне ду пље – Ко пли ко ве мр ље, ко је 
су па тог но мо ни чан знак ма лих бо
ги ња. Оспа се по вла чи на кон пет до 
шест да на уз бла го пе ру та ње ко же.

Обо ле ла осо ба је нај за ра зни ја два 
до че ти ри да на пре по ја ве оспе и че
ти ри да на на кон ње ног из би ја ња. 
Ула ском јед не обо ле ле осо бе у осе
тљив ко лек тив мо же се ин фи ци ра ти 
од 12–18 осо ба. На кон пре ле жа не бо
ле сти оста је до жи вот ни иму ни тет.

Компликације
морбила

Код обо ле ле де це, мла ђе од пет 
го ди на и ста ри јих осо ба од 20 го
ди на мо гу ће су ком пли ка ци је мор
би ла у ви ду за па ље ња плу ћа, сред
њег ува, ди ја ре ја, за па ље ња мо зга 
(је дан слу чај на 1.000 обо ле лих) и 
оште ће ња ви да ко је мо же до ве сти 
и до сле пи ла. Јед на од по зних ком
пли ка ци ја мор би ла је су ба кут ни 
скле ро зи ра ју ћи па нен це фа ли тис 
(ССПЕ), ко ји се ја вља у про се ку на
кон се дам го ди на (у ра спо ну од ме
сец да на до 25 го ди на) код осо ба ко
је су пре ле жа ле мор би ле у мла ђем 
уз ра сту. ССПЕ се ка рак те ри ше про
гре сив ним де ге не ра тив ним и за па
љен ским про ме на ма на мо згу ко је 
се у ве ли ком бро ју слу ча је ва за вр
ша ва ју ле тал ним ис хо дом. 

Ком пли ка ци је ма лих бо ги ња су 
на ро чи то че сте код пот хра ње не де
це са де фи ци том ви та ми на А у ис
хра ни, код иму но де фи ци јент них 
осо ба и труд ни ца.

Бо лест се ле чи сим то мат ском те
ра пи јом, на док на дом из гу бље не 
теч но сти до бро ре гу ли са ним трет
ма ном у слу ча ју по ја ве из ра же них 
ди ја ре ја, а код бак те риј ских ин фек
ци ја укљу чу је се аде кват на ан ти би
от ска те ра пи ја. 

Оба ве зна вак ци на ци ја про тив 
мор би ла у Ср би ји уве де на је 1971. го
ди не. Од 1981. го ди не уве де на је дво
ва лент на вак ци на про тив мор би
ла и за у шки, а 1994. го ди не за по че та 
је вак ци на ци ја тро ва лент ном вак
ци ном про тив мор би ла, за у ша ка и 
ру бе ле – ММР вак ци на. Пре ма ва
же ћем ка лен да ру оба ве зних вак ци
на ци ја, ова вак ци на се да је де ци са 
на вр ше них 12 ме се ци жи во та (при
мо вак ци на ци ја) и у сед мој го ди ни 
жи во та (ре вак ци на ци ја), у окви ру 
при пре ма за по ла зак у пр ви раз ред 
основ не шко ле. Пре ма Пра вил ни ку 
о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те ле
ко ви ма сву не вак ци ни са ну и не пот
пу но вак ци ни са ну де цу тре ба вак
ци ни са ти од но сно ре вак ци ни са ти 
ММР вак ци ном у уз ра сту од на вр
ше них 12 ме се ци до 14 го ди на жи
во та. Се ро ло шке сту ди је по ка зу ју да 
се код 99 од сто осо ба ко је су при ми
ле две до зе вак ци не у уз ра сту на кон 
на вр ше них 12 ме се ци жи во та раз вио 
аде ква тан иму но ло шки од го вор. Раз
лог за да ва ње дру ге до зе вак ци не је 
да око 15 од сто де це на кон апли ко
ва ња пр ве до зе вак ци не не раз ви је 
за штит ни ни во ан ти те ла. Уко ли ко 
вак ци ни са на осо ба и обо ли од ма
лих бо ги ња кли нич ка сли ка ће би ти 
мно го бла жа не го што је слу чај код 
обо ле лих не вак ци ни са них осо ба.

У на шој зе мљи је 2006. го ди не 
усво јен План за ели ми на ци ју мор
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би ла и ру бе ле и пре вен ци ју Кон ге
ни тал не ру бе ла ин фек ци је/кон ге
ни тал ног ру бе ла син дро ма.

Кључ не ком по нен те у стра те ги ја
ма на ве де ног Пла на ели ми на ци је 
мор би ла су: до сти ћи и одр жа ти ви
сок об у хват (> 95 од сто) са две до
зе ММР вак ци не на на ци о нал ном 
ни воу, до пун ска иму ни за ци ја осо
ба ко је из раз ли чи тих раз ло га ни
су вак ци ни са не, спро во ђе ње ак
тив ног над зо ра над мор би ли ма са 
ис тра жи ва њем и ла бо ра то риј ским 
ис пи ти ва њем сва ког при ја вље ног 
су спект ног слу ча ја као и по врат но 
ин фор ми са ње здрав стве них рад ни
ка и јав но сти о ко ри сти и ри зи ци
ма ко ји се од но се на иму ни за ци ју 
про тив ма лих бо ги ња.

То ком 2012. и 2013. го ди не у Бе
о гра ду ни је би ло ре ги стро ва них 
обо ле лих осо ба од мор би ла. У но
вем бру 2014. го ди не при ја вљен је и 
ла бо ра то риј ски по твр ђен пр ви слу
чај мор би ла, а до кра ја 2014. го ди
не обо ле ло је укуп но 20 осо ба. Град
ски за вод за јав но здра вље Бе о град 
је 29. де цем бра 2014. го ди не при ја
вио епи де ми ју мор би ла на те ри то
ри ји гра да, а за кључ но са 5. мар том 
2015. го ди не у епи де ми ји је обо ле
ло 76 осо ба.

Епи де ми о ло шким ис пи ти ва њем 
утвр ђе но је 11 ла на ца тран сми си је 
(епи де ми о ло шка по ве за ност) за 25 
од укуп ног бро ја обо ле лих осо ба. 
Оста лих 51 обо ле лих су спо ра дич
ни слу ча је ви без утвр ђе ног из во ра 
ин фек ци је.

Во де ћи узро к смрт но сти 
де це у све ту

Има ју ћи у ви ду по дат ке до би је не 
ан ке ти ра њем обо ле лих, ин ку ба ци
о ни пе ри од и да тум по чет ка те го ба 
че ти ри обо ле ле осо бе се мо гу сма
тра ти им пор то ва ним слу ча јем (Да
ле ки Ис ток, Би ле ћа, Би је љи на, Брч
ко). Због те жи не кли нич ке сли ке, 27 
обо ле лих осо ба је хо спи та ли зо ва но 

и то: 23 на Кли ни ци за ин фек тив
не и троп ске бо ле сти КЦ Ср би је, по 
два обо ле ла на Ин фек тив ној кли
ни ци ВМА и Ста ци о на ру Сту дент
ске по ли кли ни ке и јед но обо ле ло 
де те на Ин сти ту ту за здрав стве ну 
за шти ту мај ке и де те та Ср би је „Др 
Ву кан Чу пић“. 

Код 11 обо ле лих су ре ги стро ва не 
ком пли ка ци је у ви ду пне у мо ни ја 
(де вет обо ле лих), за па ље ња ро жња
че (је дан обо ле ли) и ен це фа ли ти са 
(је дан обо ле ли). 

Ме ђу обо ле ли ма је сед мо ро де
це, уз ра ста од 0–4 го ди не (9,2 од сто), 
јед на обо ле ла осо ба је у уз ра сту од 
5–14 го ди на (1,3 од сто), 22 обо ле ле 
осо бе су у уз ра сту од 15–29 го ди на 
(28,9 од сто), 35 обо ле лих осо ба је у 
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НО ВЕ ТЕх НО ЛО ГИ ЈЕ У МЕ ДИ ЦИ НИ – НА ВМА ОДР ЖАН 
СКУП СА МЕ ЂУ НА РОД НИМ УЧЕ ШћЕМ

О НО ВИ НА МА У ХИ РУР ГИ ЈИ 
СРЕД ЊЕГ УВА

А
кре ди то ва ни ме ђу на род
ни курс пр ве ка те го ри је 
под на зи вом „Са вре ме ни 
при ступ у хи рур шком ле

че њу обо ље ња сред њег ува“ у ор
га ни за ци ји Кли ни ке за ото ри но
ла рин го ло ги ју Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је, а у са рад њи са Ака дем
ским удру же њем ОРЛ кли ни ка се
ве ро за пад не Швај цар ске и Удру же
њем ото ри но ла рин го ло га ORL BAL 
In ter na ti o nal, одр жан је 30. мар та 
на ВМА.

За ступ ник на чел ни ка Вој но ме ди
цин ске ака де ми је пу ков ник проф. 

др Зо ран Ше грт у увод ној ре чи ис
та као је да је ВМА че сто до ма ћин 
струч ним оку пља њи ма са ме ђу на
род ним уче шћем и да је то од не
про це њи вог зна ча ја за одр жа ва ње 
и уна пре ђи ва ње ква ли те та ле че ња.

Ре као је да је раз вој са вре ме не 
тех но ло ги је, по себ но то ком по след
ње три де це ни је, отво рио ве ли ке 
мо гућ но сти у хи рур шком ле че њу 
обо ље ња сред њег и уну тра шњег 
ува. То је омо гу ћи ло ус по ста вља
ње но вих стан дар да у ото хи рур
ги ји та ко са ви ше ни је при о ри тет 
са мо от кла ња ње бо ле сти већ и очу

ва ње функ ци о нал но сти струк ту ра 
спо ља шњег, сред њег и уну тра шњег 
ува. Ти ме се зна чај но по бољ ша ва 
ква ли тет жи во та па ци јен та и до да
је но ва ди мен зи ја ху ма но сти у про
цес ле че ња што је од ве ли ког зна ча
ја не са мо за ње га већ и за ње го ву 
по ро ди цу. 

За ступ ник на чел ни ка Кли ни ке 
за ОРЛ пу ков ник асист. др Ми лан
ко Ми ло је вић по здра вио је пре да
ва че из Уни вер зи тет ске бол ни це у 
Ци ри ху, про фе со ра Проб ста и про
фе со ра Ху бе ра, као и про фе со ра др 
Ми ха е ла Под ви не ца пред сед ни ка 

удру же ња ORL BAL In ter na ti o nal из 
Ба зе ла, ко ји је ујед но био и мо де
ра тор кур са. 

По ред њих, го сту ју ћи пре да ва чи 
на кур су би ли су и про фе сор ка др 
Дра го сла ва Ђе рић из Кли ни ке за 
ото ри но ла рин го ло ги ју и мак си ло
фа циј ла ну хи рур ги ју Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, про фе сор др Ми лан Стан ко вић 
са ОРЛ кли ни ке Ме ди цин ског фа
кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, као 
и пред сед ник про грам ског од бо ра 
кур са про фе сор др Дра ган Дан куц 
са Кли ни ке за ото ри но ла рин го ло
ги ју Ме ди цин ског фа кул те та Уни
вер зи те та у Но вом Са ду.

У то ку овог дво днев ног кур са по
ла зни ци су има ли при ли ку да се 
упо зна ју са ин ди ка ци ја ма за ову 
вр сту хи рур ги је, нео п ход ном ра
ди о ло шком пре о пе ра тив ном при
пре мом, опре мом ко ја се ко ри сти, 
хи рур шким тех ни ка ма, ком пли
ка ци ја ма ко је се мо гу ја ви ти и на
чи ни ма њи хо вог ле че ња, као и 
но ви на ма у овој вр сти хи рур ги је. 
Из ве де на је и хи рур ги ја ужи во то

ком ко је су при ка за не три раз ли чи
те опе ра ци је ко ји ма се на савремeн 
на чин хи рур шки ле че обо ље ња 
сред њег ува. Јед на при ка за на је 
пр ви пут у Ср би ји – опе ра ци ја ста
пе до то ми је ко ја се из во ди са спе
ци јал ном про те зом. Кур су, ко ји је 
пр вен стве но на ме њен еду ка ци ји 

спе ци ја ли за на та и мла дих спе ци
ја ли ста ко ји же ле да се ба ве ото хи
рур ги јом, али је од ко ри сти и ис ку
сним ото хи рур зи ма, при су ство вао 
је ве ли ки број ото ри но ла рин го ло га 
из Ср би је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма
ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер
це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске. //

Домаћини и гости: учесници скупа из отохирургије на ВМа

уз ра сту од 30–40 го ди на (46,1 од сто) 
и 11 обо ле лих осо ба је ста ри је од 40 
го ди на (14,5 од сто). 

Вак ци нал ни ста тус обо ле лих је 
не по знат код 46 (60,5 од сто) обо
ле лих осо ба, 21 (27,6 од сто) обо ле
ла осо ба је не вак ци ни са на, се дам 
(9,2 од сто) обо ле лих је вак ци ни са но 
јед ном до зом ММР вак ци не, док је 
дво је (2,6 од сто) обо ле лих вак ци ни
са но са две до зе ММР вак ци не. 

И по ред до ступ не си гур не и ефи
ка сне ММР вак ци не, мор би ли су 
је дан од во де ћих узро ка смрт но сти 
де це у све ту. То ком 2013. го ди не на 
гло бал ном ни воу ре ги стро ва но је 
145.700 смрт них слу ча је ва (око 400 
днев но). За хва љу ју ћи ММР вак ци
ни за бе ле жен је пад смрт но сти од 

мор би ла за 75 од сто за пе ри од од 
2000. до 2013. го ди не.

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа
ва ма 2000. го ди не до ку мен то ва на је 
ели ми на ци ја мор би ла. То ком 2014. 
го ди не ре ги стро ван је ре кор дан број 
обо ле лих – 644 слу ча ја у 27 аме рич
ких др жа ва. Зна тан број обо ле лих је 
бо ра вио на Фи ли пи ни ма, где је ре
ги стро ва на епи де ми ја. Нај ве ћа од 23 
епи де ми је би ла је у јед ној Ами ши 
за јед ни ци у др жа ви Оха јо са 383 обо
ле ле осо бе. Кра јем 2014. го ди не ре
ги стро ва на је епи де ми ја ме ђу осо
ба ма ко је су бо ра ви ле у Ди зни ленд 
пар ку у Ка ли фор ни ји у ко јој је за
кључ но са 27. фе бру а ром 2015. го ди
не обо ле ло 170 осо ба из 17 аме рич
ких др жа ва.

У Евро пи је 2010. и 2011. го ди не би
ло ви ше од 30.000 слу ча је ва мор
би ла го ди шње. У епи де ми ји у Бу
гар ској то ком 2009. и 2010. го ди не 
је ре ги стро ва но 24.000 обо ле лих са 
24 смрт на ис хо да, док је у Фран цу
ској 2011. го ди не обо ле ло ви ше од 
15.000 љу ди.

У епи де ми ји мор би ла у Ре пу бли
ци Срп ској и Фе де ра ци ји БиХ по чев 
од фе бру а ра 2014. го ди не за кључ но 
са ја ну а ром 2015. го ди не обо ле ло је 
око 6.000 осо ба. 

На по ри на гло бал ном по ве ћа њу 
об у хва та вак ци на ци јом ММР вак
ци ном и ре дук ци ји смрт но сти од 
мор би ла у деч јем уз ра сту по др жа
ли су удру же ним ак тив но сти ма: 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
Уни цеф, Цр ве ни крст САД, аме рич
ки Цен тар за кон тро лу и пре вен
ци ју бо ле сти и Ује ди ње не на ци је. 
У 2012. го ди ни усво јен је но ви Гло
бал ни стра те гиј ски план ели ми
на ци је мор би ла и ру бе ле за пе ри
од од 2012. до 2020. го ди не. Је дан од 
ци ље ва на ве де ног Пла на је до сти
ћи ели ми на ци ју мор би ла и ру бе
ле у нај ма ње пет ре ги о на Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је до кра ја 
2020. го ди не. //

Број оболелих по недељама Дистрибуција оболелих 
по узрасним групама

Вакцинални статус 
оболелих особа

Дистрибуција оболелих по узрасним 
групама и вакциналном статусу
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П
рви конгрес кардиоваскуларног имиџинга Ср
бије (КИС 2015) са међународним учешћем одр
жан је од 1. до 3. марта у београдском хотелу 
„Crowne Plaza“. Организатор скупа била је Рад

на група за кардиоваскуларни имиџинг Удружења кар
диолога Србије. Председница Радне групе и председни
ца Конгреса, професор др Јелена Степановић, кардиолог 
у Клиничком центру Србије, нагласила је да скуп има 
велики научни и клинички значај, јер по први пут су 
спојена заједно четири модалитета кардиоваскулар
ног имиџинга (multimodality imaging): ехокардиогра
фија, компјутеризована томогафија (скенер), магнет
на резонанца и нуклеарна кардиологија. На тај начин, 
испуњен је први и најважнији задатак Конгреса, а то је 
идеја повезивања различитих метода и опција које се 
користе у кардиоваскуларној дијагностици ради нала
жења најбољих начина лечења болесника.

Циљ скупа била је едукација лекара који се баве 
имиџинг (визуализационим) техникама у дијагно
стици кардиоваскуларних болести, а по угледу на Ев
ропско удружење за кардиоваскуалрни имиџинг. При
знање је стигло од Европске акредитационе комисије 
EBAC, која је акредитовала овај Конгрес са 18 акреди
тационих бодова.

На конгресу је учествовало више од 600 кардиоло
га и радиолога из земље и окружења, као и 25 преда
вача по позиву из Европе. Међу предавачима посебно 
место заузимају: професор Gilbert Habib из Француске, 
председник Европског удружења за кардиоваскуларни 
имиџинг, професор Georg Sutherland из Велике Брита
није, пионир савремених ехокардиографских техни
ка квантификације миокардне механике и професор
ка Jane Somervile, пионир и експерт у лечењу урођених 
срчаних мана одраслих.

У фокусу Конгреса било је више тема: 
– 3D ехокардиографија: метода која у последњих две 

до три године технички све више непредује и омогућа
ва значајно бољу и прецизнију визуализацију струк
турних болести срца, нарочито срчаних залистака. Она 
постаје незаменљива метода за планирање и извођење 
нових перкутаних интервенција на залисцима (TAVI, 
Mitral Valve Clips) и све драгоценија за планирање и из
вођење одређених кардиохирушких интервенција (ре
конструкција срчаних залистака);

– технике за квантификацију миокардне механике 
(стрејн и стрејн рејт напрезање и брзина напрезања): 
нови концепт процене систолне и дијастолне функције 
срца заснован на мерењу деформације срчаног мишића 
током срчаног циклуса. Метода на светком нивоу постоји 
око седам година, а у току је њена интезивна стандарди
зација између светких произвођача ехокардиографских 

машина, са циљем имплементције ове методе у свако
дневну, рутинску клиничку праксу. Ове методе први су и 
иницијални маркери у откивању оштећења срчаног ми
шића у читавом спектру кардиолошких болести (исхе
мијска болест срца, болест срчаних залистака, кардми
омиопатије, миокардитис, болести перикарда...);

– процена резерве коронарног протока – неинвазив
но, путем Доплера мерење протока кроз коронарну ар
терију у циљу отктивања сужења на коронарним арте
ријама, процене функционалне значајности тих сужења 
и процене коронарне микроциркулације. Допунска али, 
у неким ситуацијама, драгоцена метода у одабиру опти
малног лечења болесника са коронарном болешћу; 

– комплементарност и предности других имиџинг 
метода у дијагностици кардиоваскуларних обољења, 
као што су: значај магнетне резонанце срца у откри
вању промена ткива миокарда; значај CT у прегле
ду коронарних артерија (CT коронарографија) и аор
те (анеуризме аорте, дисекције); значај SPCT техника 
у процени перфузије миокарда у дијагнози и детаљ
нијем сагледавању коронарне болести.

Основна порука Конгреса јесте да савремене визу
ализационе технике пружају бржу, тачнију и детаљнију 
дијагнозу кардиоваскуларних болести, као и извођење 
одређених интервенција, што омогућава боље и ефи
касније лечење. Покровитељ скупа била је ЊКВ прин
цеза Катарина Карађорђевић.

Проф. др Јелена Степановић, 
председник Конгреса

Aсс. др сци. мед. Данијела Замаклар Трифуновић,
генерални секретар Конгреса

ПРВИ КОНГРЕС КАРДИОВАСКУЛАРНОГ ИМИџИНГА СРБИЈЕ

ПУт ДО ПРЕ ЦИ зНИ ЈЕ 
ДИ ЈАГ НО зЕ

СА СТруч НИХ ОКу пљА њА >>>>>>>>>>>>> ı ı прЕД СТА ВљА мО ЗДрАВ СТВЕ Ну уСТА НО Ву >>>

ОСАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА КЛИ НИЧ КОБОЛ НИЧ КОГ ЦЕН ТРА „ЗВЕ ЗДА РА“ 

СА ВРЕ МЕ НА 
МЕ ДИ ЦИ НА ЈЕ 
ТИМ СКИ ПО САО
// ПО СТО ЈА ЊЕ ОДЕ ЉЕ ЊА ИН ТЕР ВЕНТ НЕ КАР ДИ О ЛО ГИ ЈЕ И ДВЕ АН ГИ О СА ЛЕ 
– ИЗ ДВА ЈА ЈУ ГРАД СКУ БОЛ НИ ЦУ ОД СЛИЧ НИХ УСТА НО ВА // АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА ЈЕ 
КРУ НА НА ПО РА СВИХ ЗА ПО СЛЕ НИХ //

К
ли нич кобол нич ки цен тар 
„Зве зда ра“, по зна ти ји као 
Град ска бол ни ца, је ди на је 
бол ни цаза ду жби на у Ср би

ји. Осно ва на је пре тач но осам де це
ни ја, а но вац за ње ну из град њу дао 
је српски трговац и добротвор Ни
ко ла Спа сић. Ка ко да нас функ ци о
ни ше Град ска бол ни ца, ко је но ви не 
су уве де не у ди јаг но сти ци и ле че њу, 
али и по че му је је дин стве на ње на 
ор га ни за ци ја ин тер вент не кар ди
о ло ги је – са мо су не ка од пи та ња о 
ко ји ма смо раз го ва ра ли са проф. др 
Алек сан дром Аран ђе ло вић, ди рек
тор ком КБЦ „Зве зда ра“. 

– Град ска бол ни ца ни је нај ста ри ја, 
ни нај леп ша, ни ти нај бо ља бол ни ца 
у Ср би ји, али Град ску бол ни цу во
ле љу ди ко ји у њој ра де. Да нас, ка да 
Свет бо лу је од не љу ба ви, не по ве ре
ња, оту ђе но сти, Град ску бол ни цу во
ли ве ћи на за по сле них. Ка да сам до
ла зи ла ре кли су ми: „Бол ни ца има 
ду шу – мо ра те би ти па жљи ви“. Са да, 
по сле две и по го ди не, ка жем: „до ђе
теви ди тесхва ти те и оста не те“. 

Ути сак је, не са мо ме ди цин ске, 
не го и ши ре јав но сти, да је 
по след њих го ди на на пра вљен 
ве ли ки по мак, пре све га 
у ква ли те ту и спек тру услу га. 
Ко је сте но ве про це ду ре уве ли?

– Вре ме је то ко је ко ра ча, ме ди
ци на га пра ти, а ми же ли мо да иде
мо у ко рак ка ко са вре ме ном, та ко 
и са ме ди ци ном. На ова кво пи та

ње обич но би се оче ки ва ло на бра
ја ње. Ја ка жем: бол ни ца као и сва ка 
дру га. Пу но по сте ља, пу но бо ле сни
ка, опе ра ци о не са ле, ла бо ра то ри је... 
На сто ји мо да то што ра ди мо, ра ди
мо до бро, да нам ве ру ју па ци јен ти, 
а, оно што је за ме не нај ва жни је, да 
нам ве ру ју на ше ко ле ге. Ми слим да 
смо у то ме ус пе ли. „Но вих“ про це
ду ра има пу но, но вих ор га ни за ци о
них је ди ни ца та ко ђе. Ве ли ка је бол
ни ца, „кли нич ки цен тар“ у ма лом. 

Осим не у ро хи рур ги је и кар ди о хи
рур ги је, бол ни ца има све ме ди цин
ске ди сци пли не и у ско ро сва кој по
сто ји не што што је вред но по ме на. 
И све има ју ду гу тра ди ци ју; хи рур
ги ја, оф тал мо ло ги ја, ге ри ја три ја, 
не фро ло ги ја, ге ри ја триј ска хи рур
ги ја, по себ но ор то пе ди ја, је ди на у 
Ср би ји, ла па ро скоп ска хи рур ги
ја ни је но ви на у ме ди ци ни, али су 
но ве обла сти и ин ди ка ци је код ко
јих се она да нас ра ди. 

Проф. др алек сан дра аран ђе ло вић

Са отварања конгреса
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Због ве ли ке раз у ђе но сти КБЦ, 
сре ђи ва ње се ра ди „по де ло ви ма“. 
Шта је до са да ура ђе но ка да су 
у пи та њу про стор и опре ма?

– Све ве ли ке бол ни це, по себ но у 
Евро пи, ко је у сво јој ар хи тек ту ри 
но се „па ти ну“ про шло сти и има
ју слич ну про стор ну ор га ни за ци
ју као Град ска бол ни ца, по но сне су 
на сво ју „раз у ђе ност“. За то ја ту на
шу „раз у ђе ност“ ви дим као бо гат
ство, ве ли ко бо гат ство, не про це њи
ве вред но сти. Бол ни ца се на ла зи на 
ко рак од Зве здар ске шу ме, ауто пу
та, од лич но је по ве за на са окол ним 
бол ни ца ма, окру же на пар ко ви ма... 
Ни је уре ђе на. Би ће. Уре ђу је мо је по
ла ко. Сход но вре ме ну у ко ме жи ви
мо и мо гућ но сти ма ко је има мо, и 
ми као уста но ва и др жа ва ко ја нам 
у то ме по ма же. Јер, и нај ве ће бо гат
ство ако не чу ва те и не одр жа ва те 
по је де зуб вре ме на. 

Са да нам је нај ва жни је да са чу ва
мо про стор, да ста ви мо у функ ци ју 
сву опре му ко ју има мо, да обез бе
ди мо кон ти ну и тет у ње ном одр жа
ва њу. Опре ма је „рак ра на“ свих ме
ди цин ских уста но ва у Ср би ји. Ду го 
ни је за на вља на, а и оно што је сте 
ни је план ски. За то пу но опре ме сто
ји не ис ко ри шће но или још го ре, не
рас па ко ва но ши ром Ср би је. Ми смо 
као при о ри тет по ста ви ли за на вља
ње ба зич не опре ме; да би смо мо гли 
без бед но и тач но да ра ди мо нај о
снов ни је ства ри у ди јаг но сти ци и 
ле че њу. За то на бав ку но вих ул тра
звуч них апа ра та, ренд ге на, па чак и 
ске не ра сма тра мо ру тин ским одр
жа ва њем бол ни це и ње ног про фе
си о нал ног ин те гри те та. Оно што 

нас сва ка ко из два ја од оста лих бол
ни ца слич ног про фи ла је по сто ја ње 
оде ље ња ин тер вент не кар ди о ло ги
је и две ан ги о са ле. Про шле го ди не, 
пре ко на уч ног про јек та Ме ди цин
ског фа кул те та, Ми ни стар ства за 
на у ку, Је ди ни це за упра вља ње про
јек ти ма, а за хва љу ју ћи ака де ми ку 
Ми о дра гу Осто ји ћу, на шем про фе
со ру и учи те љу, бол ни ца је до би ла 
но ву ан ги о са лу и то је ин тер вент ну 
кар ди о ло ги ју Град ске бол ни це по
зи ци о ни ра ло у сам врх ин тер вент
не кар ди о ло ги је у Ср би ји. По чет ком 
ове го ди не смо ско ро у пот пу но сти 
за но ви ли слу жбу па то ло ги је; и про
стор но и у опре ми. То ни је ура ђе но 
од 1971, од кад ова слу жба у бол ни
ци по сто ји.

Ка да оче ку је те да бу де ре ше но 
пи та ње око прав ног ста ту са 
згра де у Пре шев ској, не ка да 
Ули ци Ри фа та Бур џе ви ћа, 
у ко јој се на ла зи Бол ни ца 
за ги не ко ло ги ју и аку шер ство, 
Кли ни ка за ОРЛ и не ка оде ље ња 
Ин тер не кли ни ке?

– Згра да бол ни це у Пре шев ској је 
„дар“ вој ске Ју го сла ви је, дав них 80. 
го ди на. Ве ли ки обје кат, 18.000 ква
драт них ме та ра про сто ра, чврст – 
ка ко се са мо не ка да гра ди ло – ци
ља но пра вљен за бол ни цу, па су и 
ар хи тек тон ска ре ше ња та ква. У њој 
се на ла зи ско ро две тре ћи не на ше 
уста но ве – па то ло ги ја, ну кле ар на 
ме ди ци на, фи зи кал на ме ди ци на, 
со ци јал на ме ди ци на, ОРЛ, ги не ко
ло ги ја, хе ма то ло ги ја, не у ро ло ги ја, 
нај ве ћа ге ри ја три ја у Ср би ји, не ка
да и на Бал ка ну.

Гра ђе на је ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка, те ни је би ла но ва ни 
ка да смо је до би ли. Да нас је та ква 
ка ква је. Ја че сто у „бе су“ или ви ше 
из не мо ћи ка жем ме ди ји ма – ка
да год же ли мо да по ка же мо ка ко је 
здрав ство Ср би је ло ше – при ка зу је
мо ову згра ду са го лу бо ви ма по бо
ле снич ким кре ве ти ма, то а ле те ко
ји не ра де, по ки да не ин ста ла ци је. 
За бо ра вља мо са мо да ту сва ки дан 
спа ва 300 па ци је на та и ра ди ми ни
мум 150 здрав стве них рад ни ка. За
бо ра вља мо да ка же мо за што је то 
та ко свих ових го ди на. Њен прав
ни ста тус је та ко ђе осе тио тур бу лен
ци ју вре ме на у ко ји ма смо жи ве ли. 
Та ко се и ме њао. Од објек та да тог 
Град ској бол ни ци на „до жи вот но“ 
ко ри шће ње, ка сних де ве де се тих по
стао је „ни чи ји“. 

Ва жно је да смо пре жи ве ли вре
ме ка да је тај про стор ви ђен као тр
жни цен тар, ста но ви... све, са мо не 
бол ни ца.

За бо ра ви ли смо са мо да је Град
ска бол ни ца за ду жби на, а ко да је с 
љу ба вљу, да је и бла го слов. Град ска 
бол ни ца има ду шу, ка жу ње ни за
по сле ни – удах нуо ју је до бри чо
век Ни ко ла Спа сић. На дам се да је 
„ло ше“ вре ме иза нас. У то ме уве
ра ва и по др шка Скуп шти не гра да и 
Град ског се кре та ри ја та за здра вље 
и Ми ни стар ства здра вља; сви смо 
на истом за дат ку и про цес „ле га ли
за ци је“ је већ уве ли ко у то ку. Он да 
нам пред сто ји јос ве ћи рад – ре кон
струк ци ја... 

Ко ли ко је би ло зах тев но 
до би ја ње акре ди та ци је 
у свим обла сти ма ра да КБЦ?

– Акре ди та ци ја ова ко ве ли ке уста
но ве је оба ве за, за тим част и иза зов 
за уста но ву, али и за ин сти ту ци ју 
ко ја акре ди та ци ју спро во ди. Уста но
ва ти ме до би ја зва нич ну по твр ду да 
оно што ра ди ра ди на до бар и ква
ли те тан на чин у скла ду са пра ви ли
ма до бре кли нич ке прак се, пре ма 
европ ским и свет ским стан дар ди
ма. На ма по сао ни је био про блем. 
Те же је би ло ис пу ни ти „тех нич ку 
акре ди та ци ју“. Ис пу ни ти тех нич
ке усло ве обје ка та у ко ји ма ра ди
мо. Уло жен је огро ман на пор свих 
за по сле них и акре ди та ци ја Бол ни
це је кру на тог на по ра. Оно што ме
не ра ду је је дух за јед ни штва за ко
ји сам се пла ши ла да је вре ме ном 

не стао. По ка за ли смо се би да мо же
мо; да мо же мо са ра ђи ва ти, до го ва
ра ти се и по ма га ти јед ни дру ги ма; 
што смо сво је ко ле ге из ко ми си је за 
акре ди та ци ју до че ка ли и ис пра ти
ли као до бри до ма ћи ни и као при
ја те љи. То је нај ве ћа вред ност акре
ди та ци је. А, по сао, као сва ки по сао, 
иде сво јим то ком.

На кар ди о ло ги ји сте мак си мал но 
скра ти ли вре ме ула ска па ци јен та 
у ан ги о са лу. Ко ли ко успе ва те да 
др жи те ко рак са ко ле га ма из 
дру гих кар ди о ло шких цен та ра?

– Ор га ни за ци ја ин тер вент не кар
ди о ло ги је Град ске бол ни це је је дин

стве на у Ср би ји и без ла жне скром
но сти, ис пред свих је ан ги о са ла у 
на шој зе мљи а де ли мич но и зе мља
ма у окру же њу. Оде ље ње ин тер вент
не кар ди о ло ги је, са сто ји се из два 
сег мен та. Је дан, при па да ур гент
ном бло ку и ту се ан ги о са ла на ла
зи од мах по ред ко ро нар не је ди ни
це: 20 ме та ра од ула зних вра та где 
при сти жу ко ла хит не по мо ћи та
ко да тран спорт хит них па ци јен та 
до са ле тра је све га три до пет ми
ну та. Дру ги део оде ље ња има 13 по
сте ља и функ ци о ни ше по прин ци пу 
днев не бол ни це. Дру га ан ги о са ла је 
у истом ни воу са бо ле снич ким со ба
ма 20 ме та ра од њих и у њој се ра де 
елек тив не или „хлад не“ ин тер вен

некад и сад: Градска болница на Звездари Зграда управе улаз у Дечју болницу

ново одељење интервентне 
кардиологије

Град ска бол ни ца се на ла зи на три 
адре се, у ули ца ма Ди ми три ја ту цо-
ви ћа, Пре шев ској и Ми је Ко ва че ви-
ћа, са де вет обје ка та укуп не по вр-
ши не 22.000 ква драт них ме та ра и 
де вет хек та ра зе мљи шта.

Има 786 бо ле снич ких по сте ља, 
а 1.522 за по сле на. Про шле го ди не 
ура ђе но хо спи та ли зо ва но је 29.172 
па ци јен та, а кроз днев ну бол ни цу 
про шло је 7.047. Оба вље но је 307.274 
ам бу лан та пре гле да и 17.523 опе ра-
ци је, 700 ла па ро скоп ских опе ра-
ци ја, око 7.000 ен до ско пи ја, као и 
3.790 ин тер вент них кар ди о ло шких 
про це ду ра. И оста ле број ке су им-
пре сив не: ура ђе но је 975.365 ла бо-

ра то риј ских ана ли за, го то во 29.000 
ренд ген ских сни ма ња, 18.000 ул тра-
звуч них пре гле да, 33.842 ди ја ли зе, 
643 ин тер вен ци ја раз би ја ња ка ме-
на у бу бре гу. Про сеч на ду жи на хо-
спи та ли за ци је је 6,4 да на.

Проф. Аран ђе ло вић под се ћа да то 
ни су са мо бро је ви и про цен ти, већ 
су то бо ле сни љу ди. Мо жда би, ка-
же, ин те ре сант ни ја би ла дру га стра-
на „лич не кар те“, ко ја се по ка зу је 
кроз за до вољ ство па ци је на та услу-
га ма и на чи ном на ко ји их пру жа-
мо (2014/2013. го ди не): за до вољ ство 
па ци је на та услу га ма у по ли кли ни-
ци 3.96/3.77, а за до вољ ство услу га ма 
у ста ци о на ру 4.37/3,76.

лич на кар та Бол ни Це
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Ни ко ла Спа сић (1838 — 1916) био је 
срп ски ве ле тр го вац, до бро твор и ве-
ли ки за ду жби нар. Од ли ко ван је та-
ков ском кр стом 4. ре да и Ор де ном 
Све тог Са ве 3. ре да. за ду жби на Ни-
ко ле Спа си ћа је 1939. го ди не има ла 
за три од сто ве ћи ка пи тал од Но бе-
ло ве. Уз опан чар ски за нат, Ни ко ла 
Спа сић ба вио се тр го ви ном плат-
ном и пре ра ђе ном ко жом. Ужи вао 
је углед бо га тог, че сти тог и му дрог 
чо ве ка. Мар љив и скро ман, ус пео 
је да стек не огром но бо гат ство. Де-
ве де се тих го ди на де вет не стог ве ка 
Ни ко ла Спа сић от ку пљу је део срп-
ског ино стра ног ду га. По чет ком два-
де се тог ве ка, у дво ри шту Па ли лул-
ске основ не шко ле по ди гао је „ђач ко 
скло ни ште“. 

У згра ди Упра ве мо но по ла (1912. 
го ди не) отво рио је и опре мио бол-
ни цу за 50 ра ње ни ка. Ан га жо вао је 
и по зна тог ле ка ра др Ка це не лен бо-
ге на из Не мач ке, а у бол ни ци је ра-
ди ла и др Дра га Љо чић, пр ва же на 
ле кар у Ср би ји. Хра на за бол ни цу 
спре ма на је ис кљу чи во у ње го вој 
ку ћи, а ње го ва су пру га Ана ста си-
ја-На ка би ла је глав на бол ни чар ка. 
Мно го ра ње ни ке је и фи нан сиј ски 
по мо гао. Ка сни је је Ни ко ла сав бо-

ле снич ки на ме штај и сав ле кар ски 
ма те ри јал по кло нио срп ском Цр ве-
ном кр сту. 

те ста мен том је за ве штао имо ви-
ну за осни ва ње за ду жби не. та ко је 
за ду жби на 1935. са гра ди ла Град ску 
бол ни цу у Бе о гра ду са 100 кре ве та, 
ну кле ус са да шњег КБЦ „зве зда ра“. 

Исте го ди не са гра ђе на је бол ни ца у 
Ку ма но ву са 60 кре ве та, као и Дом 
за из не мо гле гра ђа не у Кња жев цу. 
Бол ни цу у Круп њу за вр ше на је 1938. 
го ди не.

Ве ли ки до бро твор и за ду жби нар 
пре ми нуо је на Кр фу, 28. но вем бра 
1916, а ње го ви по смрт ни оста ци пре-
не ти су 1923. у Бе о град и са хра ње-
ни на топ чи дер ском гро бљу, у Хра-
му Св. три фу на, ко ји је по ди гао за 
жи во та као сво ју за ду жби ну.

Аген ци ја за ре сти ту ци ју пре две 
го ди не зва нич но је вра ти ла за ду-
жби ни Ни ко ле Спа си ћа две згра де у 
Кнез Ми хај ло вој ули ци на бро је ви-
ма 47 и 19. Реч је о 67 ста но ва укуп не 
по вр ши не око 5.500 ква драт них ме-
та ра. за ду жби на осно ва на са ци љем 
да по ма же здрав ству и обра зо ва њу, 
ме сеч но уби ра 4.000 евра од за куп-
ни не чи ју ви си ну од ре ђу је Град Бе-
о град. Од лу ком о вра ћа њу та да ни је 
об у хва ће но 1.600 ква драт них ме та ра 
ло ка ла у Кнез Ми хај ло вој 47, а за-
ду жби на тра жи и по вра ћај обје ка-
та у ис тој ули ци на бро је ви ма 33 и 
35. Из ме ђу оста лог, за ду жби на сва-
ке го ди не на гра ђу је нај бо ље сту ден-
те По љо при вред ног и Ме ди цин ског 
фа кул те та.

ци је. На тај на чин хит ни па ци јен
ти ни ка да не че ка ју, док елек тив ни 
па ци јен ти за вр ше све у то ку да на и 
ку ћи од ла зе истог да на на ве че или 
су тра дан ују тру. То је учи ни ло да ли
сти че ка ња за ову вр сту ин тер вен
ци ја у Град ској бол ни ци ско ро да 
не ма. Че ка ње је обич но до три ме
се ца и оно је ви ше у скло пу те ра пиј
ског про то ко ла, а не по сле ди ца не
мо гућ но сти да се оне из во де.

Ка кву са рад њу има те са 
оста лим кли нич ко-бол нич ким 
цен три ма, као и бол ни ца ма 
у око ли ни Бе о гра да?

– Са вре ме на ме ди ци на је тим ски 
по сао у ко ме и нај бо љи по је ди нац 
ако ин си сти ра на сво јој ин ди ви ду
ал но сти гу би бит ку са стру ком. Ми 
смо сви јед на ве ли ка по ро ди ца чи
ји су чла но ви ма ње или ви ше на
сло ње ни и осло ње ни јед ни на дру ге. 

Ка да се ба ви те ур гент ном ме ди ци
ном, ин тер вент ним ди сци пли на ма, 
хи рур ги јом... та кав на чин раз ми
шља ња по ста је део вас и та да ви
ди те ко ли ко смо ми јед ни дру ги ма 
ва жни и по треб ни. За то је Град ска 
бол ни ца отво ри ла сво ја вра та за све 
здрав стве не уста но ве ши ром Ср би
је; и по ма же мо јед ни дру ги ма. Не 
без по но са, ка жем да смо ми тре ћа 
ко ро нар на је ди ни ца Ур гент ног цен
тра, да смо део хи рур ги је Ур гент ног 
цен тра... да увек при ма мо па ци јен
те ко ји нам из дру гих гра до ва Ср
би је сти жу, по не кад и не на ја вље
но. Све је бо ље не го да чо век уми ре 
на ули ци, у ко ли ма хит не по мо ћи 
лу та ју ћи од бол ни це до бол ни це, у 
ход ни ку че ка ју ћи пре глед или за то 
што не где не ма ме ста. Наш по зив и 
је сте за то по се бан јер ни је са мо „та
бле та“ или „скал пел“ већ „оба ве за“ 
да сте пре све га чо век, а он да ле кар 
ко ји зна свој по сао.

По во дом Да на др жав но сти, 
пред сед ник Ре пу бли ке То ми слав 
Ни ко лић до де лио је од ли ко ва ње 
КБЦ Зве зда ра – злат ну ме да љу 
за из у зет не за слу ге и по стиг ну те 
ре зул та те у здрав стве ној 
за шти ти. Шта то зна чи 
за уста но ву и вас лич но?

– Не по сто ји чо век ко ме ни је дра
го ка да га не ко по хва ли или по тап
ше по ра ме ну или за гр ли – не мо ра 
ни шта да ка же. Би ло би ли це мер
но ре ћи са мо да се ра ду јем и да ће
мо на ста ви ти још бо ље и оправ да
ти ука за но по ве ре ње. Мо је искре но 
осе ћа ње је осе ћа ње сре ће. Мо жда то 
ни је до вољ но сна жан из раз. Ме ни 
је ср це као зе маљ ска ку гла: пре пу
но. Пу но је раз ло га за то. Због мо
јих мла дих са рад ни ка, да ви де да 
рад да је сми сао жи во ту, да то не ко 
ипак ви ди, пра ти и на гра ђу је. Због 
оних не по вер љи вих ко ји су по че ли 

да гу бе на ду да мо же бо ље и леп
ше, али са мо у овом тре нут ку тре
ба уло жи ти ви ше на по ра. Али исто 
та ко и оних ко ји има ју сме ло сти да 
као из го вор за сво ју по слов ну апа
ти ју на ла зе оправ да ње у не до вољ
ној мо ти ви са но сти. 

Дра го ми је јер је при зна ње до
шло из не на да, јер су нас пред ло
жи ле на ше ко ле ге, на ши са рад ни
ци ши ром Ср би је. За то ми је пу но 
ср це. За то сам је два из у сти ла пар 
ре че ни ца за хвал но сти ка да сам 
Пред сед ни ку ис пред 2.000 за по сле
них Град ске бол ни це пру жи ла ру
ку и ка да ме је он за гр лио – и ни
је ре као ни шта. И не сти дим се да о 

сво јим осе ћа њи ма го во рим. За Бол
ни цу је то ве ли ко при зна ње. Сва
ко до бро на ме ран ко зна ко ли ко је 
на по ра и сна ге по треб но да је дан 
ова ко ве ли ки си стем за до во ља ва
ју ће функ ци о ни ше, ми сли и осе ћа 
исто. А, ми ће мо сва ка ко по ве ре ње 
оправ да ти. Пре тач но 40 го ди на Јо
сип Броз Ти то од ли ко вао је Бол ни
цу ор де ном ра да са цр ве ном за ста
вом. Та да – па са да. 

Ви сте пр ва же на ин тер вент ни 
кар ди о лог у Ср би ји. Да ли сте 
у по чет ку на и ла зи ли на 
пред ра су де и сте ре о ти пе ме ђу 
ко ле га ма и па ци јен ти ма? 

– У ме ди ци ни не ма „му шких“ и 
„жен ских“ по сло ва. Тач но је да се 
по је ди ним ди сци пли на ма, ба ве 
углав ном му шкар ци, али то ни ка
да, по себ но да нас, ни је би ло пра ви
ло. Лич но ми слим да је раз лог то
ме чи ње ни ца да же не кроз жи вот 
„тр че“ две ма па ра лел ним ста за ма: 
ста зом по ро ди це и ста зом про фе
си је. И при род но се оче ку је да на 
обе ма бу ду под јед на ко успе шне. То 
ни је мо гу ће уко ли ко не ма те по моћ 
уку ћа на. Ја сам ин тер вент ном кар
ди о ло ги јом по че ла да се ба вим у 
про фе си о нал но зре лим го ди на ма 
ка да сам сте кла до вољ но кли нич
ког ис ку ства и зре ло сти. Ни ка да ни

Ве ли ки За Ду ЖБи нар

ни ко ла Спа сић
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сам има ла про бле ма са ко ле га ма, 
а ни са па ци јен ти ма. Све што знам 
из ин тер вент не кар ди о ло ги је на у
чи ли су ме „мо ји де ча ци“ из Кли
нич ког цен тра Ср би је, мог пр вог и 
нај ду жег рад ног ме ста. Ин тер вент
на кар ди о ло ги ја је спој бр зи не, стр
пље ња и не жно сти. Зна ње се под ра
зу ме ва. Ка да је хит но, мо ра мо би ти 
бр зи, ка да је ком пли ко ва но – стр
пљи ви, а и у јед ном и дру гом слу
ча ју мо ра мо би ти не жни да, же ле ћи 
до бро, не по вре ди мо чо ве ка. За то је 
мо жда ин тер вент на кар ди о ло ги ја 
ипак ма ло и „жен ски“ по сао. 

У КБЦ-у има те сјај не ле ка ре, 
ти мо ве – на Оч ној кли ни ци, 
уро ло ги ји, кар ди о ло ги ји... 
Ва ша уста но ва ор га ни зу је 
и број не струч не са стан ке 
и пре да ва ња. 

– Град ска бол ни ца је, из у зев ши 
Кли нич ки цен тар, нај ве ћа на уч но
на став на ба за Бе о град ског уни вер
зи те та. Ту се одр жа ва на ста ва че
ти ри фа кул те та Ме ди цин ског, 
Сто ма то ло шког, Фар ма це ут ског и 
Де фек то ло шког, као и свих сред
њих и ви ших ме ди цин ских шко ла. 
Ско ро сва ко днев но се одр жа ва ју 
пре да ва ња у окви ру кон ти ну и ра
не ме ди цин ске еду ка ци је, струч не 
сек ци је Срп ског ле кар ског дру штва 
из раз ли чи тих обла сти, пре зен та
ци ја раз ли чи тих на уч них и струч
них про је ка та и сту ди ја. Та ко ђе се, 
у са рад њи са Ин сти ту том „Ба тут“ 
пре ко про је ка та скри нин га кар
ци но ма дој ке и кар ци но ма де бе
лог цре ва, као и про јек та па ли ја
тив не не ге и кон цеп та са вре ме не 
бол ни це, ус по ста вља те сна са рад
ња са ло кал ном за јед ни цом. Град
ска бол ни ца је при мер до бре са рад
ње са оп шти ном Зве зда ра на ко јој 
се на ла зи.

КБЦ има, осим здрав стве не, 
и еду ка тив ну и на уч но- 
-ис тра жи вач ку уло гу. 
Ко је би сте ак ту ел не про јек те 
по себ но ис та кли? 

– Упра во на ве де ни про јек ти су од 
оп штег зна ча ја и по ве зу ју пре вен
тив ну ме ди ци ну и кли нич ку прак
су. Ра но от кри ва ње бо ле сти је основ 
ње ног успе шног ле че ња. На сто ји
мо да кроз про јек те скри нин га по
ка же мо љу ди ма ко ли ко они има ју 
сми сла и ко ли ко су ко ри сни за оп
ште здра вље на ци је. Ка да је у пи

та њу па ли ја тив на не га, чи ње ни ца 
је да је Ср би ја зе мља ста рих. Град
ска бол ни ца је ко лев ка срп ске ге ри
ја три је; нај ве ћа у Ср би ји. Про сто је 
при род но да се на та ко ве ли ко оде
ље ње ге ри ја три је на сла ња сег мент 
па ли ја тив не не ге где ће се на ху ман 
и чо ве ку до сто јан на чин бри ну ти о 
бо ле сни ци ма пред крај жи во та. Ка
ко има мо све пре ди спо зи ци је, на
дам се, да ће мо, уз по моћ др жа ве, 
ус пе ти да овај про је кат спро ве де
мо у де ло.

Кон цепт са вре ме не бол ни це је 
за сно ван на прин ци пу „јед но днев
не“ ме ди ци не, бр зе ди јаг но сти
ке, ви со ко по штед них хи рур шких 
про це ду ра ко је се све ви ше из во
де ла па ро скоп ским пу тем са ци
љем да па ци јент што пре на ста ви 
сво је уоби ча је не жи вот не ак тив
но сти. Што кра ће вре ме бо рав ка у 
бол ни ци, што ра ни ја ре ха би ли та
ци ја, што пре „ус пра ви ти“ па ци јен
та по сле ор то пед ских ин тер вен ци
ја... Све су то по ку ша ји да се сма њи 
број бол нич ких ин фек ци ја да се 
сма њи број по сто пе ра тив них ком
пли ка ци ја услед ду ге имо би ли за
ци је. Ни је ла ко. Са вре ме на бол ни
ца под ра зу ме ва са вре ме ну опре му, 
об у чен ка дар, аде кват не про стор не 
усло ве. Пу но то га, али пре све га до
бру ор га ни за ци ју и ви зи ју.

Не до ста так ка дра је про блем 
са ко ји ма се су о ча ва ју го то во 
све здрав стве не уста но ве. 
Ко ји про фи ли не до ста ју 
КБЦ Зве зда ра?

– Ми да нас пла ћа мо да нак не
му дре ка дров ске по ли ти ке у здрав
ству во ђе не де це ни ја ма уна зад. 
Про блем се не мо же ре ши ти пре
ко но ћи. Не до ста ју нам сви про фи
ли ле ка ра спе ци ја ли ста; по чев од 
не у ро ло га, пре ко уро ло га, не фро ло
га, ра ди о ло га… то ли ко да се до во ди 
у пи та ње оп ста нак ових слу жби од 
ко јих не ке, као што је не фро ло ги ја, 
до ка за но има ју тра ди ци ју у срп ској 
ме ди ци ни. Ве ли ка је дис кре пан ца 
из ме ђу бро ја ле ка ра ко ји од ла зе у 
пен зи ју, бро ја ле ка ра ко ји се у рад
ни од нос при ма ју као и оних ко ји 
спе ци ја ли за ци ју за вр ша ва ју. Са да 
на нај ве ћој не фро ло ги ји у Ср би ји, 
тач ни је нај ве ћој ди ја ли зи у Ср би
ји, ка да по сто ји објек тив на по тре ба 
за отва ра њем че твр те сме не, има мо 
про блем око сва ко днев ног ру тин
ског ра да. Тре ба ће нам пу но му дро
сти, стр пље ња, из др жљи во сти да 

за јед нич ким сна га ма, са рад њом, 
до бром ко му ни ка ци јом пре ва зи
ђе мо овај про блем и „по ста ви мо“ 
ме ди ци ну као стру ку на ме сто ко је 
јој објек тив но при па да. 

Ка кви су пла но ви за 2015. го ди ну?

– Пла но ва има пу но. Ди на ми ка 
њи хо ве ре а ли за ци је по ста вље на је 
кроз че тво ро го ди шњи ман дат ове 
упра ве. Би ће мо пре за до вољ ни ако 
по прав ке ста рих и на бав ка но вих 
апа ра та иде том бр зи ном да у уста
но ви по стиг не мо ба зич ну опре мље
ност; не нај са вре ме ни ју. Де пла си
ра но је да са вре ме ну ди јаг но сти ку 
ра ди ренд ген апа рат ко ји је мој вр
шњак, пе де сет сед мо го ди шњак. Та
ко ђе се искре но на дам да ће др жа ва 
про блем јав них на бав ки и „тен де
ра“ за ме ди ци ну ре ша ва ти по мо де
ли ма ко ји су при ла го ђе ни ји и при
ме ре ни ји на шем по слу; пре све га 
бр же; ка ко по прав ке апа ра та али и 
на бав ке но вих, не би смо че ка ли ме
се ци ма, а за то вре ме ста ја ле опе ра
ци о не са ле, ан ги о са ле, ди ја ли за… 
ка ко би смо мо гли да окон ча мо ви
ше го ди шњи тен дер за пра ње ве ша, 
а да нам до тле па ци јен ти не ле же 
на го лим ду ше ци ма. Лич но бих во
ле ла да нам др жа ва да је по треб ну 
опре му, од ре ђу је ко ће пра ти веш и 
до ста вља ти хра ну.

Ме ни је ва жно да ле ка ри има ју 
чи ме да ра де, да па ци јен ти до би ју 
што пре тач ну ди јаг но зу, да ле же у 
чи стој по сте љи ни, да има ју оброк 
при ме рен бо ле сти због ко је се ле
че… Ко ће за то би ти за ду жен, пот
пу но ми је све јед но.

Шта ће би ти при о ри тет 
у на ред ном пе ри о ду?

– Бол ни ца је ди на ми чан си стем, 
„жи ва ма те ри ја“ ко ја се ме ња у ду ху 
вре ме на и сход но по тре ба ма дру
штва. Те шко је пре ци зно де фи ни са
ти при о ри те те и бр зи ну њи хо ве ре а
ли за ци је, по себ но ка да пу но ства ри 
не за ви си од вас лич но. Ве ћи на нас 
би же ле ла све и од мах: да се јед
но ју тро про бу ди мо и ви ди мо „Ме
јо“ кли ни ку. Све сни смо да је то још 
увек сан. Али, то ме те жи мо. Ва жно 
је не ићи уна зад и не ста ја ти у ме
сту. Ва жно је да љу ди ви де да се по
кре ће, да се ме ња, да по сто ји рад, 
же ља за бо љим; ва жно је да ве ру је
те да је то мо гу ће и да ви ди те да се 
не ке за ми сли и оства ру ју.

Ја сми на То ма ше вић
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СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ИН ТЕР НИ СТИЧ КА ОР ДИ НА ЦИ ЈА 
„БА РИ ЛИ“, ПО ЖА РЕ ВАЦ

КВА ЛИ ТЕТ И ПО СВЕ ћЕ НОСТ 
ВА ЖНИ ЈИ ОД КВАН ТИ ТЕ ТА

С
пе ци ја ли стич ка ин тер ни стич ка ор ди на ци ја 
„Ба ри ли“ је осно ва на де цем бра 2001. го ди не, у 
По жа рев цу, на адре си Ле њи но ва 12. Осни вач и 
вла сник ор ди на ци је је др Рад ми ла Јан ко вић, хе

ма то логин тер ни ста са ду го го ди шњим ис ку ством. 

Шта је био мо тив да као хе ма то лог-ин тер ни ста по-
кре не те при ват ну прак су? 

Пре осни ва ња ор ди на ци је ра ди ла сам 25 го ди на у 
Оп штој бол ни ци „Др Во ја Ду лић“, у По жа рев цу. Мо тив 
да по кре нем при ват ну прак су про и за шао је из же ље да 
се ви ше по све тим сво јим па ци јен ти ма. По сле 25 го ди
на ра да у бол ни ци, кон стант не еду ка ци је и по ди за ња 
тро је де це, осе ћа ла сам по тре бу да се оса мо ста лим и 
офор мим сво ју при ват ну прак су. Ка да сте при ват ник 
не по сто је де жур ства, али сте 24 са та днев но до ступ ни 
сво јим па ци јен ти ма.

Ко је све услу ге пру жа те?
Од осни ва ња ор ди на ци је, као и да нас, у мо јој ор ди на

ци ји оба вљам ин тер ни стич ке пре гле де, ЕКГ, тест оп те ре
ће ња, УЗ аб до ме на, УЗ вра та, УЗ шти та сте жле зде, УЗ ср ца, 
ла бо ра то риј ске ана ли зе. Та ко ђе оба вља мо и пре гле де од 
стра не ко ле га кон сул та на та: не фро ло га и кар ди о ло га.

Ко јим ста ро сним ка те го ри ја ма при па да ју ва ши нај-
че шћи па ци јен ти?

До ла зе па ци јен ти свих ста ро сних гру па. Ве о ма че
сто сам кон сул тант и пе ди ја три ма, јер По жа ре вац не
ма де чи јег хе ма то ло га.

Ква ли тет на опре ма је си гур но ве о ма ва жна у ва шем 
по слу. Ка ко сте опре мље ни, ко је апа ра те има те и ка-
кве су њи хо ве пер фор ман се?

Опре ма пред ста вља кључ ни фак тор ква ли те та. Ор ди
на ци ја „Ба ри ли“ је опре мље на нај са вре ме ни јим апа
ра ти ма и од осни ва ња па до да нас по ку ша ва мо да ис
пра ти мо тех но ло шки раз вој ме ди цин ске опре ме (co lor 
dop pler, ЕКГ...)

Ко ли ко па жње при да је те струч ном уса вр ша ва њу? 
Ме ди ци на, а по себ но хе ма то ло ги ја, кон стант но зах те

ва ју струч но уса вр ша ва ње, јер сва ким да ном све ви ше 
на пре ду је. Ре дов но по се ћу јем сај мо ве, кон гре се, се ми
на ре. Са ра ђу јем и са сво јим ко ле га ма, а осим по ме ну
тих кон сул та на та у ор ди на ци ји је за по сле на и ме ди
цин ска се стра.

Ка кви су да љи пла но ви? Да ли ће те про ши ри ти спек-
тар услу га итд?

Не пла ни рам про ши ри ва ње спек тра услу га, јер ми је 
ва жно да се ква ли тет но по све тим па ци јен ти ма ко ји ма 
је по треб на по моћ из мо је обла сти. Имам до бру са рад њу 
са сво јим ко ле га ма из дру гих спе ци јал но сти. Ми слим 
да је ја ко ва жно да ле ка ри раз ли чи тих обла сти ме ди
ци не ме ђу соб но са ра ђу ју, јер је то је ди ни на чин да се, у 
на жа лост све ком плек сни јим бо ле сти ма ко је нас окру
жу ју, пру жи што аде кват ни ја по моћ па ци јен ти ма.

Ге не рал но, ка кав је ваш став по пи та њу из јед на ча-
ва ња при ват не прак се са др жав ним здрав ством? Шта 
нас, као др жа ву, на том по љу оче ку је? 

Ми шље ња сам да је нај пре нео п ход на ре ор га ни за ци
ја здрав стве ног си сте ма, као и За ко на о здрав стве ном 
оси гу ра њу. Сва ка ко, и па ци јен ти ма и ле ка ри ма при
ват ни ци ма је же ља да по ста ну део це ло куп ног си сте
ма здрав стве не за шти те и да при ват ни ле ка ри има ју 
под јед на ка пра ва и оба ве зе као и ле ка ри у др жав ном 
сек то ру, јер ле ка ри се ни су шко ло ва ли за при ват не и 
др жав не.

 Ј. То ма ше вић

Др рад ми ла Јан ко вић
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РЕ А ГО ВА ЊЕ РЛКБ 
ПО ВО ДОМ УЧЕ СтА ЛИХ 
НА ПА ДА НА ЛЕ КА РЕ

У 
До му здра вља Но ви Бе о град, то ком пр ве две не
де ље фе бру а ра па ци јен ти су фи зич ки на па ли 
два док то ра, а јед ног док то ра вер бал но.

У пр вом слу ча ју, па ци јент је то ком ин тер вен
ци је, од но сно при ма ња ин јек ци је по чео да ви че на ме
ди цин ске се стре. Док тор је та ко ђе чуо ви ку и ушао у ор
ди на ци ју да ви ди шта је у пи та њу, а он да је па ци јент и 
ње га фи зич ки на пао (ву као га за ко су и уда рао гла ву 
о зид) иако га пр ви пут ви ди. Док тор ко ји је на пад нут 
ни је ни ка да ле чио тог па ци јен та.

У дру гом слу ча ју, док тор и ме ди цин ска се стра су би
ли у ста ну па ци јен та, по по зи ву па ци јен та пре ко те
рен ске слу жбе.

У тре нут ку док је док тор раз го ва рао са па ци јен том и 
отва рао док тор ску тор бу, при шла је кћер ка па ци јен та 
и уда ри ла док то ра пе сни цом у гла ву.

Док тор ко ји је на пад нут то ком ин тер вен ци је, па сив
но је др жао сво је ру ке све вре ме док га је па ци јент уда
рао и на кон ин ци ден та се бр зо са брао и при сту пио пре
гле ду, али је па ци јент од био пре глед.

Док тор је не ко ли ко пу та по но вио па циј не ту да би тре
ба ло да га пре гле да и да се не освр ће на ин ци дент, али 
па ци јент је од био пре глед.

У истом До му здра вља, па ци јент је вер бал но на пао 
тре ћег док то ра.

По во дом ових фи зич ких и вер бал них на па да, Ре ги о
нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да из да је сле де ће:

СА ОП ШТЕ ЊЕ
Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Ре ги о нал на ле кар ска ко

мо ра Бе о гра да као њен са став ни део, у ви ше на вра та 
је у по след њих не ко ли ко го ди на, упо зо ра ва ла на на
сил нич ко по на ша ње пре ма ле ка ри ма и дру гим здрав
стве ним рад ни ци ма. 

Слу ча је ви у ко ји ма је крај ње ис хо ди ште не за до вољ
ства по је ди на ца, фи зич ко и вер бал но на си ље над ле ка
ри ма, не ма ју аде ква тан од го вор над ле жних др жав них 
ор га на, осим вер бал них осу да од стра не ре сор ног ми
ни стар ства. Ни ка кви кон крет ни по ступ ци ни су пред
у зе ти.

Не до пу сти во је да ле ка ри ле че бо ле сне, а да стра ху
ју за свој жи вот и здра вље, а да по чи ни о ци за све то 
до би ју са мо пре кр шај не при ја ве. Ми ће мо, као ле ка
ри, чи ни ти све да на ши су гра ђа ни до би ју мак си мал ну 
здрав стве ну за шти ту. Пи та ње је шта ће на ши су гра ђа
ни, за јед но са др жа вом, учи ни ти да ми не сме та но ра
ди мо свој по сао.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Ре ги о нал на ле кар ска ко
мо ра Бе о гра да зах те ва ју од Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва РС да пре ду зму сва за кон ска овла шће ња про
тив по чи ни ла ца фи зич ких на па да.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Ре ги о нал на ле кар ска ко мо
ра Бе о гра да зах те ва ју од Ми ни стар ства здра вља, у са

рад њи са др жав ним ор га ни ма, да хит но пре ду зму ме
ре ко је ће нам омо гу ћи ти да свој по сао ра ди мо ча сно 
и до сто јан стве но, али и без бед но.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Ре ги о нал на ле кар ска ко
мо ра Бе о гра да зах те ва ју од Ми ни стар ства здра вља и 
На род не скуп шти не РС да што пре до не су За кон о ле
кар ству.

Пот пред сед ни ци РЛК Бе о гра да,
спец. др мед. Ни но сла ва Ми хај ло вић

Спец. др мед. Бран ка Ла зић

Пред сед ник Скуп шти не РЛК Бе о гра да,
проф. др Бо бан Ђор ђе вић

Пред сед ник ИО РЛК Бе о гра да,
спец. др мед. Бо јан Ва сић

Н
а пр вој ван ред ној сед ни ци По себ ног од бо
ра за јав но здра вље и при мар ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС одр жа
ној 25. фе бру а ра 2015. го ди не у Бе о гра ду 

до не те су сле де ће од лу ке: 
Упу ћу је се ини ци ја ти ва Управ ног од бра ЛКС да 

по др жи ста во ве По себ ног од бо ра за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
ЛКС, ко ји су до не ти на ван ред ној сед ни ци одр жа
ној да на 25. фе бру а ра 2015. го ди не, ко ју је пред сед
ник ПО др Сер геј Ла за ров за ка зао по во дом фи зич
ког на па да на ле ка ре у ДЗ Но ви Бе о град:

1.  Пред ло жи ти из ме не и до пу не кри вич ног за ко
ни ка РС, та ко што би се пред ло жи ло но во кри
вич но де ло – на пад на здрав стве не рад ни ке у 
оба вља њу здрав стве не де лат но сти.

2.  За тра жи ти од МУПа и ди рек то ра ДЗ Но ви Бе
о град ин фор ма ци ју шта су пред у зе ли по во
дом фи зич ког на па да на ле ка ре у ДЗ Но ви Бе
о град.

3.  По бољ ша ти са рад њу До мо ва здра вља у РС са 
ло кал ном за јед ни цом и ло кал ном По ли циј
ском упра вом.

4.  По кре ну ти ини ци ја ти ву да се у окви ру Ле кар
ске ко мо ре Ср би је во ди ре ги стар на сил ни ка 
пре ма здрав стве ним рад ни ци ма.

5.  За по тре бе за сту па ња чла но ва Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је ан га жо ва ти прав ног за ступ ни ка.

6.  Нео п ход но је на ни воу Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ан га жо ва ти пиара, но ви на ра ко ји ће за сту па
ти ин те ре се ле ка ра и ЛКС у ме ди ји ма.

7.  Обра ти ти се За штит ни ку гра ђа на РС ве за но за 
за шти ту по ло жа ја ле кар ства у Ср би ји као и за
шти ти по ло жа ја ле ка ра као сва ког дру гог гра
ђа ни на РС.

8.  По ред пра ва па ци је на та ис та ћи и пре до чи ти и 
оба ве зеду жно сти па ци је на та, на вид ном ме сту 
у че ка о ни ца ма у здрав стве ним уста но ва ма.

Од лу ке су усво је не јед но гла сно.

Пред сед ник ПО за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту

у др жав ној прак си ЛКС,
др Сер геј Ла за ров

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ СЛФС

ОПЕт НА ПАД 
НА ЛЕ КА РА

У 
то ме већ има и не ке пра вил но сти. Не про ђе мно
го вре ме на, а не ки ле кар у зе мљи Ср би ји би ва 
фи зич ки на пад нут, пре ту чен или чак уби јен. 
Про ме не се име на, ме ста, да ту ми, зах те ви за ис

тра гом и он да се све опет за бо рав! У че твр так, 12. фе бру
а ра на свом рад ном ме сту у До му здра вља Но ви Бе о град 
пре ту чен је наш ко ле га др Ми о драг Шу ло вић, од стра не 
па ци јен та. Па ци јен та ко ји је за шти ћен За ко ном о пра ви
ма па ци је на та, ко ји има За штит ни ке сво јих пра ва у сва
кој уста но ви и у сва кој је ди ни ци ло кал не са мо у о пра ве, 
ко ме се су ге ри ше да има пра во на све и то све тре ба да 
зах те ва и оства ри упра во код свог ле ка ра. Ако сма тра да 
тре ба да тре ба да би је, он да он и би је! Јер, то јед но став но 
ско ро ни шта и не ко шта, а су де ћи по ко мен та ри ма у ме
ди ји ма, на и ла зи на ве ли ку по др шку мно гих!

Да има пра ва на све, су ге ри шу му исти они ко ји пра ве 
здрав стве ни си стем она квим ка кав је сте. А, ви ди мо сви 
ка кав је. Они ко ји огра ни ча ва ју по тро шњу ле ко ва и ка
жња ва ју ле ка ре ако про пи шу лек ми мо пра вил ни ка за 
ко је они сма тра ју да ле че све. Они ко ји нам, ому гу ћа ва
ју да се ле чи мо у (не)усло ви ма у ко ји ма се ле чи мо. Ко ји 
ле ка ри ма сма њу ју пла те и по гор ша ва ју усло ве ра да, ко ји 
су од го вор ни што ле ка ри одо ше из ове зе мље. Ко ји спре
ма ју да ље по гор ша ње усло ва ле че ња, да ље сма њи ва ње 
пла та и бро ја за по сле них у здрав ству. Они ко ји го ди на ма, 
не слу чај но, сро за ва ју углед ле ка ра и пот пи ру ју ме диј ску 
хај ку на ле ка ре. И са да упра во гле да мо ре зул та те. 

Не знам шта још тре ба да се де си да би се ле ка ри осве
сти ли? Ко ли ко тре ба још да нас ни по да шта ва ју, га зе, по
гор ша ва ју усло ве ра да, сма њу ју пла те, по вла че по бла
ту, ту ку и уби ја ју? Ко ји је то праг на дра жа ја ко ји тре ба 
до сти ћи да би се про бу ди ло на ше еле мен тар но до сто
јан ство, по нос, со ли дар ност и осе ћај при пад но сти про
фе си ји? До кле ће мо че ка ти да не ко дру ги ре ша ва на ше 
про бле ме? По сто ји ли тач ка у ко јој мо же мо ре ћи, ДО
СТА! По сто ји ли на чин да ура ди мо оно што чо век ко ји 
др жи до се бе у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо ра да ура ди? 
Да ура ди због свог до сто јан ства и до сто јан ства по сла 
ко јим се ба ви. Да ура ди да би су тра мо гао да се по гле да 
у огле да лу, а да га ни је сра мо та. Шта тре ба да на се де
си да би смо јед но став но ста ли? Не због ста ја ња, већ да 
би смо мо гли да кре не мо ис по чет ка. Да би смо ства ри 
по ста ви ли на пра во ме сто. Хо ће ли нас ишта осве сти ти 
или ће мо по пут но ја и да ље др жа ти гла ву у пе ску? 

Не ка и овај слу чај по ред оп штих осу да и зах те ва, бу
де раз лог за раз ми шља ње. Јер, бо ре ћи се за сво ју про
фе си ју, ле ка ри шти те и сво је па ци јен те. Ми ни смо две 
су про ста вље не стра не! А то мо ра ју и ме ди ји схва ти ти. 
У су прот ном се че мо гра ну на ко јој сви се ди мо.

Пред сед ник СЛФС,
др Дра ган Цве тић, спец. ане сте зи је и ре а ни ма то ло ги је

(са оп ште ње упу ће но 14. фе бру а ра)

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 
И ПЗЗ У ДР ЖАВ НОЈ ПРАК СИ ЛКС

СтОП 
НА СИ ЉУ НАД 

ЛЕ КА РИ МА
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Че ста пи та ња 
ле кар ској ко мо ри

1.  При вре ме но осло ба ђа ње 
пла ћа ња чла на ри не

Пла ћа ња чла на ри не се при вре ме но осло ба ђа ју ле
ка ри ко ји не оства ру ју до хо дак због: по ро диљ ског од
су ства, не пла ће ног од су ства, слу же ња вој ног ро ка и 
бо ло ва ња ду жег од 60 да на, при че му су ду жни да до
ста ве од го ва ра ју ћу по твр ду сво јој Ре ги о нал ној ле кар
ској ко мо ри. 

2.  Са гла сност за осни ва ње при ват не прак се 
од стра не ко ри сни ка ста ро сне пен зи је

Да би ле карпен зи о нер мо гао да осну је не ки од об ли
ка при ват не прак се, по ред то га што мо ра би ти упи сан у 
Име ник ЛКС и по се до ва ти ли цен цу за рад, оба ве зан је у 
скла ду са чла ном 55 ст. тач.2.За ко на о здрав стве ној за
шти ти, при ба ви ти СА ГЛА СНОСТ НАД ЛЕ ЖНЕ КО МО РЕ.

На осно ву ове од ред бе је Управ ни од бор ЛКС апри ла 
2011. го ди не и до нео од лу ку да Ди рек тор ЛКС из да је на
ве де ну са гла сност и то по сле де ћој про це ду ри:

Под прет по став ком да је ле кар упи сан у Име ник ЛКС 
и да има ли цен цу по треб но је да пре ко над ле жне РЛК, 
под не се ЛКС зах тев за да ва ње са гла сно сти за осни ва ње 
при ват не ле кар ске прак се, уз ко ји ће при ло жи ти ко пи ју 
ре ше ња о пен зи о ни са њу и ко пи ју зах те ва за отва ра ње 
при ват не прак се ко ји је под нет над ле жној Здрав стве
ној ин спек ци ји (реч је о тип ском фор му ла ру зах те ва у 
ко ме су на ве де ни основ ни по да ци о уста но ви ко ја се 
осни ва, ње ном се ди шту, де лат но сти ко јом ће се ба ви
ти, осни ва чу итд).

Над ле жна РЛК ће ова кав зах тев са при ло зи ма упу
ти ти ЛКСДи рек то ру ко ји ће из да ти са гла сност уко ли
ко су ис пу ње ни на ве де ни усло ви. По при је му са гла сно
сти, ле каросни вач је ду жан да од мах на кон осни ва ња 
уста но ве, над ле жној РЛК до ста ви од го ва ра ју ћа ре ше
ња из МЗ и АПРа као и При ја ву при ват не здрав стве не 
уста но ве. На тај на чин је обез бе ђе но по што ва ње За ко
на и ле каросни вач не ће има ти про бле ма при евен
ту ал ним кон тро ла ма од стра не над ле жне Здрав стве
не ин спек ци је. 

3.  Пра во на при го вор на кон кон тро ле 
спро во ђе ња за кљу че них уго во ра 
из ме ђу РФ ЗО и да ва ла ца 
здрав стве них услу га

На на лаз из за пи сни ка о кон тро ли су бјект кон тро ле 
мо же да уло жи при го вор у ро ку од осам да на од да на 
при је ма за пи сни ка. 

При го вор мо же да уло жи и дру ги су бје кат (здрав стве
ни рад ник, здрав стве ни са рад ник и др.) у чи јем ра ду је у 
ве зи са пред ме том кон тро ле утвр ђе на не пра вил ност.

У по ступ ку од лу чи ва ња по при го во ру вр ши се про
ве ра оспо ре них чи ње ни ца и о то ме мо же да се са чи ни 
до пун ски за пи сник.

Пи сме ни од го вор на при го вор до ста вља се у ро ку од 
15 да на од да на при је ма при го во ра.

4.  По кре та ње по ступ ка 
пред Су дом ча сти 

За по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла
на Ко мо ре, мо же се по кре ну ти по сту пак пред над ле
жним пр во сте пе ним Су дом ча сти РЛК у ко јој члан има 
пре би ва ли ште.

Ва жно је по ме ну ти да се при ја ве Су ду ча сти мо ра
ју под не ти у ро ку јед не го ди не од да на учи ње не по
вре де, јер ће се у су прот ном под не та при ја ва од ба ци
ти због за ста ре ло сти.

Пред лог при ја ву мо же под не ти ка ко ле кар та ко и па
ци јент, од но сно оште ће но ли це а мо же се по кре ну ти и 
по слу жбе ној ду жно сти, ка да Ко мо ра из при ту жби гра
ђа на или дру гих из во ра до ђе до са зна ња о учи ње ној по
вре ди про фе си о нал не ду жно сти. Под но си лац пред ло га 
мо ра во ди ти ра чу на да се исти под но си над ле жном Су
ду, да је ле кар про тив ко га се под но си члан Ко мо ре као 
и да на стра ни под но си о ца по сто ји прав ни ин те рес за 
во ђе ње по ступ ка. Ком пле тан по сту пак пред Су дом ча
сти де фи ни сан је од ред ба ма Ста ту та ЛКС, а спро во ди 
се по од ред ба ма За ко на о управ ном по ступ ку.

5.  Не за ви сност по ступ ка 
пред Су дом ча сти

Су до ви ча сти су у вр ше њу сво је функ ци је са мо стал
ни и не за ви сни и су де на осно ву за ко на, Ста ту та ЛКС 
и Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС. 

Члан Ко мо ре ди сци плин ски од го ва ра пред Су дом ча
сти ако чи ње њем или не чи ње њем из вр ши по вре ду про
фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре.

Кри вич на или пре кр шај на од го вор ност, од но сно од
го вор ност ле ка рачла на Ко мо ре из рад ног од но са код 
по сло дав ца, не ис кљу чу је ди сци плин ску од го вор ност 
ле ка ра по Ста ту ту ЛКС.

Ако се због учи ње не по вре де, про тив ле ка ра во ди 
по сту пак пред Су дом ча сти, а исто вре ме но је по кре
нут или се во ди пре кр шај ни или кри вич ни по сту пак 
по истом осно ву, Суд ча сти мо же за ста ти са по ступ ком 
пред Су дом ча сти до окон ча ња пред мет ног кри вич ног, 
од но сно пре кр шај ног по ступ ка.

Се кре тар РЛК ЈИС,
Ире на Ђо кић, спец. прав.

Са ве ти прав ни ка Из исто ри је ме ди ци не

ДA СЕ НЕ ЗА БО РА ВИ

Ро ђе ни у Шап цу 
и пи са ли исто ри ју срп ског 

ле кар ства

Пу ков ник
 др Са ва Пе тро вић

Са ва је ро ђен у Шап цу 1839. го ди не у 
ко ме је за вр шио основ ну шко лу, а по том 
1854. го ди не и по лу гим на зи ју. Гим на зи ју 
је на ста вио у Бе о гра ду, где се по за вр шет
ку упи сао на Ли цеј. По сле две го ди не оти
шао је о свом тро шку на сту ди је ме ди ци
не у Па риз, што је за оно вре ме би ло пра во 
чу до. Док то ри рао је, опет чуд но, са те зом 
„0 бо та нич ком ра ду док то ра Јо си фа Пан
чи ћа“. По по врат ку из Па ри за у зе мљу по
ста вљен је за фи зи ку са Окру га кру ше вач
ког. Бр зо је пре шао у вој ну слу жбу, ра де ћи 
у Вој ној бол ни ци у Бе о гра ду, али је ујед но 
био ле кар кне за и по том кра ља Ми ла на. 
У срп скотур ском ра ту 1876. го ди не био је 
др жав ни ко ме сар за ра ње ни ке и бо ле сни
ке, при хва та ју ћи и рас по ре ђу ју ћи стра не 
ле ка ре и вој не са ни тет ске ми си је. Ра де
ћи при ље жно сте као је и чин са ни тет ског 
пу ков ни ка, што је та да био нај ви ши чин 
у срп ском са ни те ту. 

Др Са ва Пе тро вић ба вио се пр вен стве
но ме ди цин ском стру ком. Ме ђу тим, он се 
од мла дих да на оду ше вља вао бо та ни ком 
о че му све до чи и ње гов ди плом ски рад. 
На пи сао је ве ћи број чла на ка из обла
сти ме ди ци не и ње го ви ра до ви су би ли 
из до ме на здрав стве не ста ти сти ке. Из бо

та ни ке оста вио је не ко ли ко сту ди ја, али 
се не ке ни су мо гле но си ти са нај бо љим 
де ли ма про фе со ра Јо си фа Пан чи ћа. За
по чео је 1882. го ди не са „Фло ра око ли не 
Ни ша“. Сле де ће 1883. го ди не из дао је ка
пи тал но де ло „Ле ко ви то би ље Ср би је“ са 
спи ском „на род них име на ле ко ви тог би
ља“. Као аутор на пи сао је пред го вор у ко
ме је из ме ђу оста лог, ре као: „у овој књи зи 
опи са но је би ље, ко је у на шој зе мљи ди
вље ра сте или се ра ди не ке це ли га ји, а 
ко је је на ша фар ма ко пе ја и на ша на род
на ме ди ци на као ле ко ви то би ље сма тра. 
Уз опис би ља, украт ко је из ло же но и упу
ство за упо тре бу истог би ља у ле кар ству... 
Циљ ове књи ге ни је да се са мо у ци ства
ра ју, већ да се ле ка ри ма и апо те ка ри ма, 
ко ји у Ср би ји ста ну ју, по ка же шта има од 
ле ко ви тог би ља у Ср би ји“. 

Др Са ва Пе тро вић спа да у ред ве ли ких 
и за слу жних ле ка ра и при род ња ка Ср
би је, јер је исто вре ме но био ле кар, бо та
ни чар и фар ма ког но сти чар. Два ве ли ка 
при род ња ка, др Пе тро вић и др Жи во јин 
Ју ри шић, та ко ђе ро дом из ша бач ког кра
ја, за јед но са ака де ми ком Јо си фом Пан
чи ћем, су и нај ве ће бо та нич ке ве ли чи не 
Ср би је у де вет на е стом ве ку. Шта ви ше, у 
не ким си ту а ци ја ма и да нас се мо ра кре
ну ти од ве ли ких де ла ових про род ња ка. 
Умро је 1889. го ди не у Бе о гра ду.

Ака де мик
проф. др Ђор ђе Не шић

Ђор ђе је ро ђен 1873. го ди не у Шап цу. 
Основ ну шко лу учио је у Ло зни ци и Шап
цу. Гим на зи ју је за вр шио у Шап цу 1890. 
го ди не. Са 17 го ди на упи сао се на Ме ди
цин ски фа кул тет у Мо скви. У Мо скву је 
оти шао на пред лог сво је ро ђа ке по мај ци, 
ко ја је би ла уда та за про фе со ра оф тал мо
ло ги је др Кр ју ко ва. Све ис пи те по ло жио је 
са од лич ним успе хом и за вр шио фа кул
тет 1896. го ди не. Исто вре ме но је сту ди рао 
и фи зи ку. У Мо скви је ра ди спе ци ја ли за

ци је остао још две го ди не. По од слу же њу 
вој ног ро ка, при Вој ној бол ни ци у Бе о гра
ду осно ва но је, ње го вом за слу гом, Оч но 
оде ље ње. За ше фа Оч ног оде ље ња у Др
жав ној бол ни ци на Па ли лу ли по ста вљен 
је 1901. го ди не. У ра то ви ма од 1912–18. го
ди не уче ство вао је ра де ћи по мно гим вој
ним бол ни ца ма.

По сле осло бо ђе ња и ује ди ње не зе мље 
уче ство вао је у свим при пре ма ма за 
осни ва ње Ме ди цин ског фа кул те та у Бе
о гра ду, а од 1921. го ди не иза бран је за ре
дов ног про фе со ра оф тал мо ло ги је на тек 
основ аној оч ној кли ни ци. У свом жи во ту 
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об ја вио је 10 књи га, два уџ бе ни ка и сто
ти ну на уч них ра до ва у ча со пи си ма у зе
мљи и ино стран ству. Из ра дио је пет пре
но сних елек тро маг не та за вој не бол ни це 
и је дан су пер е лек тро маг нет од не ко ли ко 
то на за оч ну кли ни ку у Бе о гра ду.

Про фе сор Не шић је уче ство вао у мно
го број ним про јек ти ма за су зби ја ње оч
них бо ле сти. Та ко је из ра дио про грам за 
пре вен ци ју и ле че ње тра хо ма у не ким 
кра је ви ма; Ма чви, Под ри њу, По мо ра вљу 
и ју жном Сре му, ко ји је усво ји ла Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја. Ре зул та те ве
о ма успе шне бо ји на су зби ја њу тра хо ма, 
во ђе не по по ме ну том про гра му од 1948. 
до 1956. го ди не, об ја ви ла је СА НУ у част 
сво га чла на, ака де ми ка про фе со ра др 
Ђор ђе Не ши ћа, а струч ни ча со пис „Ак
та ме ди ка Ју го сла ви ка“, истим по во дом, 
штам пао је 1957 го ди не књи гу.

Про фе сор др Ђор ђе Не шић иза бран је 
1947 го ди не за ре дов ног чла на СА НУ, а 
био је ак ти ван и по ча сни члан стра них 
оф тал мо ло шких дру шта ва у Евро пи и 
све ту. Од ли ко ван је ве ли ким бро јем од
ли ко ва ња, по чев од ме да ље ру ског Дру
штва цр ве ног кр ста за до бро вољ но уче
шће у ру скоја пан ском ра ту 1904–1905. 
го ди не. По све ћен стру ци и уни вер зал
ном ху ма ни зму, ра дио је пре ко свих гра
ни ца, чак и у по од ма клој ста ро сти. Ужи
вао је ве ли ко по што ва ње сво јих ко ле га, 
спе ци ја ли за на та, ма ги стра на та, док то
ра на та. Сту ден ти ма је био ве ли ки узор 
и по др шка сво је очин ске ме то дич но сти 
и пе да го шке уз ви ше но сти. Све вре ме ни 
ле кар и го спо дин ака де мик про фе сор др 
Ђор ђе Не шић пен зи о ни сан је 1955. го ди
не, али је ра дио све до упо ко је ња 1959. го
ди не у Бе о гра ду.

Др Ми лош Сте ва но вић

Ми лош је ро ђен у Вла ди мир ци ма 1873. 
го ди не и са три го ди не се по ро дич но на
ста нио у Шап цу. Основ ну шко лу учио је 
у Шап цу, као и Гим на зи ју, где је ма ту ри
рао школ ске 1892/93. го ди не. Упи сао се на 
фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, про вео 
го ди ну да на, а по до би ја њу сти пен ди је 
оти шао је у Грац на сту ди је ме ди ци не, у 
ко ме је про мо ви сан у док то ра ме ди ци не 
1901. го ди не. Исте го ди не, као вој ни пи
то мац, уна пре ђен је у чин по руч ни ка и 
упу ћен у Ниш за по моћ ни ка управ ни ка 
Па сте ро вог за во да. Спе ци ја ли зи рао је 
бак те ри о ло ги ју 1904. и 1905. го ди не у Ко
хо вом за во ду у Бер ли ну код про фе со ра 
Ве сер ма на и у Па сте ро вом за во ду у Ли
лу, у Фран цу ској.

Кад се вра тио по ста вљен је за управ
ни ка Па сте ро вог за вод ни ка у Ни шу. Сам 
је ра дио на опре ма њу ма је за пел цо ва
ње про тив ве ли ких бо ги ња за це лу вој

ску Ср би је, а за тим за ста нов ни штво ста
ре Ср би је и Ма ке до ни је. У ра то ви ма 1912. 
и 1913. Го ди не био је ко ман дир за вој ни
штва Мо рав ске ди ви зи је. Од по чет ка 1915.
го ди не ни шка Вој на бол ни ца про гла ше
на је за Ин фек тив ну вој ну бол ни цу а за 
ње ног управ ни ка по ста вљен је др Ми лош 
Сте ва но вић и ис тво ре ме но био управ ник 
Па сте ро вог за во да. Ле че ћи ти фу са ре бр
зо се и сам за ра зио и у 43. го ди ни жи во та 
пре ми нуо 11. фе бру а ра 1915. го ди не

Био је у чи ну са ни тет ског пот пу ков ни ка 
и за ви ше од јед не де це ни је мно го је ура
дио у сво јој стру ци. Од ли ко ван је ор де ном 
Св. Са ва V и IV ре да, Ме да љом за рев но
сну слу жбу, Кр стом ми ло ср ђа и Злат ним 
зна ком Цр ве ног кр ста. Уочи раз бо ље ва ња 
др жао је на шим и стра ним ле ка ри ма пре
да ва ње „Ка ко ће мо се ми ле ка ри са чу ва ти 
од за ра зе уоп ште, па и пе гав ца по се би це“. 
Да зло бу де ве ће, истог да на је др жао по
смрт но сло во др Сер ги ју Ива но ви ћу, ру
ском ле ка ру, умр лом од пе гав ца!

Др Па вле Јев тић

Па вле је ро ђен 1858. го ди не у Шап цу. 
Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је 
у Шап цу и Бе о гра ду, као и Фи ло зоф ски 
фа кул тет Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду. Јед но 
вре ме је ра дио као про фе сор у Сме де рев
ској гим на зи ји. На об ја вље ном кон кур су 
при мљен је за др жав ног пи том ца, па је 
у Бе чу 1892. го ди не за вр шио ме ди ци ну. 
Спе ци ја ли зи рао је хи сто ло ги ју нер вног 
си сте ма и био аси стент код чу ве ног про
фе со ра Хер ма на Нот на ге ла. По по врат
ку у Ср би ју, по ста вљен је за сре ског, а за
тим за бањ ског ле ка ра у Вр њач кој Ба њи. 

По том је био шеф Ин тер ног оде ље ња но
во о тво ре не Окру жне бол ни це у Ни шу. На 
Пр вом кон гре су срп ских ле ка ра и при
род ња ка у Бе о гра ду 1904.го ди не под нео 
је ин те ре сан тан ре фе рат: „Ми о ге на те о
ри ја ср ца и бал не о ло шка те ра пи ја ср ча
них бо ле сти у Вр њач кој Ба њи“. Умро је 
17. но вем бра 1915, го ди не у Ни шу од тр
бу шног ти фу са. О ње му су ње го ве ко ле ге 
у „По ме ни ку по ги ну лих и умр ли ле ка ра 
и ме ди ци на ра“ на пи са ли: „Био је ла кар 
на уч ник, пле ме нит, по се бан пре ма па ци
јен ти ма, умро као си ро мах, а мо гао је би
ти бо га таш“. Ваљ да ово го во ри све о ње го
вом људ ском про фи лу!

Из исто ри је ме ди ци не

Жи вот и де ло 
про фе со ра др Ву ка на 

Чу пи ћа
ГО ДИ НА МА РАЗ РА ЂИ ВАО И СТВА РАО КОН ЦЕП ЦИ ЈУ 

ЗДРАВ СТВЕ НОГ ЦЕН ТРА ЗА МАЈ КУ И ДЕ ТЕ

Пише: прим. др Дра га на 
ло за но вић, мр сц. мед. 

спе ци ја ли ста со ци јал не 
ме ди ци не*

П
о сто ји не рас ки ди
ва ве за из ме ђу раз
во ја Ин сти ту та за 
здрав стве ну за шти

ту мај ке и де те та Ср би је и 
раз во ја здрав стве не за шти
те же на, де це и омла ди не у 
Ср би ји са жи во том и де лом проф. 
др Ву ка на Чу пи ћа.

Ро ђен је 27. ок то бра 1920. го ди не у 
да ле ком Чи леу, у гра ду Пор то мон те. 
Са сво јом по ро ди цом, као ше сто го
ди шњи де чак, вра тио се у Ју го сла
ви ју 1926. го ди не. Основ ну шко лу 
за вр ша ва у Ник ши ћу, а гим на зи ју 
у Пе ћи. По сле ма ту ре, као нај бо љи 
ђак до би ја др жав ну сти пен ди ју за 
сту ди је ме ди ци не у Мар се ју. Дру
ги свет ски рат за те као га је у Фран
цу ској. По што је при па дао Фран
цу ском по кре ту от по ра, пре ла зи у 
Швај цар ску и сту ди је ме ди ци не за
вр ша ва у Ло за ни, где сти че зва ње 
док то ра ме ди ци не (le gra de de Doc
te ur en Me de ci ne). Убр зо по том иза
бран је за аси стен та Пе ди ја триј ске 
кли ни ке у Ло за ни. 

На по зив Ју го сло вен ске вла де, не
по сред но по сле осло ба ђа ња зе мље, 
вра тио се сеп тем бра 1945. го ди не у 
Ју го сла ви ју. Ок то бра исте го ди не 
по ста вљен је за ле ка ра Деч је кли
ни ке Ме ди цин ског фа кул те та у Бе
о гра ду.

Про бле ме епи де ми о ло ги је ту
бер ку ло зе и вак ци на ци је про тив 
ове бо ле сти про у ча ва у Дан ској и 
Швед ској од ок то бра 1947. до мар та 
1948. го ди не, а за тим у Па ри зу за вр
ша ва че тво ро ме сеч ни курс со ци јал
не пе ди ја три је ко ји је ор га ни зо вао 

УНИ ЦЕФ. Пре да ва
ња ко ја су се од но
си ла на пре на тал ну, 
пе ри на тал ну, нео на
тал ну и пост на тал ну 
ме ди ци ну, ис хра ну, 
пре вен тив не ме ре 
у спре ча ва њу нај
че шћих ин фек тив
них бо ле сти др жа ли 
су по зна ти струч ња
ци из Евро пе и Аме
ри ке. Сте че на зна ња 

при ме нио је у ак ци ји вак ци на ци је 
про тив ту бер ку ло зе у Ју го сла ви ји, 
у свој ству ру ко во ди о ца оде ље ња за 
вак ци на ци ју од се ка за бор бу про
тив ту бер ку ло зе Ко ми те та за за шти
ту на род ног здра вља.

Са зна ња на овим пре да ва њи ма 
знат но су до при не ла и од ре ди ла да
љи раз вој Чу пи ће ве де лат но сти. По 
за вр ше ном кур су до би ја сти пен ди ју 
Рок фе ле ро ве фон да ци је за јед но го
ди шње уса вр ша ва ње у деч јим бол
ни ца ма „Ho spi tal for Sick Chil dren“ у 
То рон ту и Лон до ну. Ту се др Чу пић 
упо зна је и са мо дер ном ар хи тек ту
ром деч јих уста но ва.

У зва ње аси стен та иза бран је 1952. 
го ди не, а исте го ди не по ста је и уред
ник Гла сни ка со ци јал не пе ди ја три
је. Већ сле де ће го ди не, као мла ђи 
до цент, име но ван је за ди рек то ра 
Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту 
на род ног под млат ка Ср би је.

Ак тив но сти на 
ме ђу на род ном пла ну

У пе ри о ду од 1955. до 1957. го ди не 
као екс перт Свет ске здрав стве не ор
га ни за ци је за здрав стве ну за шти ту 
же на и де це, у са рад њи са УНИ ЦЕФ
ом ор га ни зу је „Не де љу со ци јал не 
пе ди ја три је“ у Ју го сла ви ји и ино
стран ству. На сим по зи ју му ко ји је 

одр жан у Па ри зу, ма ја 1957. го ди не 
био је глав ни ре фе рент за про блем 
ис хра не де це у Ју жној Евро пи. 

Та ко је у Тур ској, то ком 1957. го
ди не, у свој ству са вет ни ка Вла де 
Тур ске и екс пер та СЗО, ор га ни зо
вао те ча је ве со ци јал не пе ди ја три
је и со ци јал не ги не ко ло ги је са оп
сте три ци јом. У свој ству екс пер та 
СЗО ру ко во дио је Сим по зи ју мом о 
здрав стве ној за шти ти мај ке и де те
та, ко ји је ор га ни зо ван за зе мље Ме
ди те ра на у Ка и ру. Одр жао је и два 
пре да ва ња ко ја су штам па на и пу
бли ко ва на. Исте го ди не је био глав
ни из ве сти лац за Ју жну Евро пу на 
Сим по зи ју му у Па ри зу о про бле ми
ма ис хра ње но сти де це. По стао је 
члан Ко ми те та ме ђу на род не уни
је за де цу 1957. го ди не, Ме ђу на род
не фон да ци је за здра вље де те та 
од 1962. го ди не, као и Ко ми те та за 
здра вље де те та СЗО од 1966. го ди не. 
Свој ху ма ни тар ни и про фе си о нал
ни рад оба вљао је и као члан Са ве та 
за на род но здра вље НР Ср би је. 

Био је: се кре тар УНИ ЦЕФа за 
ФНРЈ; члан Са ве зне Ко ми си је за 
здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та; 
пред сед ник Пе ди ја триј ске сек ци је 
Срп ског ле кар ског дру штва; се кре
тар, а ка сни је и пред сед ник Управ
ног од бо ра Удру же ња пе ди ја та ра 
Ју го сла ви је; члан На ци о нал ног ко
ми те та за УНИ ЦЕФ и пред сед ник 
Ко ми си је за ка те го ри за ци ју хен
ди ке пи ра не де це.

Сеп тем бра 1962. го ди не уче ство
вао је на сим по зи ју му о уни вер зи
тет ској и по сле ди плом ској на ста
ви из пе ди ја три је ко ји је одр жан у 
Ан ка ри. Као екс перт Рок фе ле ро ве 
фон да ци је и УНИ ЦЕФа уче ство
вао је на сим по зи ју му о здрав стве
ној за шти ти ма лог и пред школ ског 
де те та у Ла го ди Ко мо 1963. го ди
не. Апри ла 1965. го ди не уче ство вао 

Др Ла за К. 
Ла за ре вић

По во дом 160 го ди на 
од ро ђе ња др Ла зе К. 
Ла за ре ви ћа, аутор др 
Пре драг То јић пи сао 
је у бро ју 5 Гла сни ка 
из 2010. го ди не, у тек
сту „Ра дост жи вље ња 
за дру ге“.

Др Дра га 
Љо чић

При чу о др Дра ги Љо
чић, пр вој же ни ле ка
ру у Ср би ји, об ја ви ли 
смо у бро ју 15 Гла сни
ка 2012. го ди не из пе ра 
истог ауто ра.
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Припремио 
прим. др Пре драг То јић
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је на сим по зи ју му СЗО, на ко ме су 
раз ма тра ни про бле ми здрав стве не 
за шти те де це у зе мља ма у раз во ју 
и еду ка ци је из пе ди ја три је. Уз по
моћ СЗО ор га ни зо вао је у Бе о гра ду 
три ме ђу на род не не де ље со ци јал
не пе ди ја три је. Лич ним кон так ти
ма омо гу ћио је одр жа ва ње мно гих 
струч них ску по ва, као и уса вр ша ва
ње сту де на та и здрав стве них рад
ни ка у зе мљи и ино стран ству. У 
окви ру др жав них раз ме на, број ни 
сту ден ти из САД и дру гих зе ма ља 
до ла зи ли су на струч но уса вр ша ва
ње у Ин сти тут.

На пре до ва ње 
у на ста ви

За ван ред ног про фе со ра Ме ди
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду док
тор Ву кан Чу пић је иза бран 1959. 
го ди не, а по но во је био би ран 1965. 
го ди не. Пр ви из бор за ван ред ног 
про фе со ра усле дио је по сле из ра
де ње го вог ха би ли та ци о ног ра да са 
на зи вом „При лог про у ча ва њу акут
не ре у мат ске бо ле сти“ ко ји су ре фе
рен ти, проф. др Ма ти ја Ам бро жић, 
проф. др Ник то по ли он Чер но зу бов 
и проф. Че до мил Плав шић, оце ни
ли као са мо стал ну и зна чај ну сту
ди ју из обла сти кли нич ке пе ди
ја три је и со ци јал не ме ди ци не са 
но вим по да ци ма и но вим те за ма.

За ре дов ног про фе со ра Ка те дре 
пе ди ја три је Ме ди цин ског фа кул
те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду иза
бран је 1966. го ди не. Об ја вио је 150 
на уч них и струч них ра до ва, штап
ма них у до ма ћим и стра ним ча со
пи си ма, мо но гра фи ја ма и уџ бе ни
ци ма.

Ути цај на на ци о нал ну по ли ти ку
На про блем деч је смр то но сти и 

смрт но сти мај ки, ко ја је у Ју го сла
ви ји би ла ве о ма ви со ка, про фе
сор др Ву кан Чу пић гле дао је као 
на епи фе но мен сло же них зби ва
ња на ре ла ци ја ма здра вље – бо
лест. Озна ча ва ју ћи здра вље же на 
и де це из у зет но угро же ним у Ју го
сла ви ји по сле ра та, сма трао је да се 
са мо очу ва њем и да љим уна пре ђе
њем њи хо вог здра вља мо же сма њи
ти сто па смрт но сти де це, ко ја пред
ста вља нај зна чај ни ји ин ди ка тор 
здрав стве ног ста ња ста нов ни штва. 
Је дан од ње го вих жи вот них ак си о
ма био је да се здра вље де те та не 
мо же по сма тра ти одво је но од здра
вља ње го ве мај ке: „Без ан те на тал не 
про фи лак се ни је мо гу ћа пра вил на 
здрав стве на за шти та де те та“.

У Ин сти ту ту, проф. Чу пић раз ви ја 
све стра ну де лат ност: све ни вое не
по сред ног пру жа ња здрав стве не за
шти те, од по ли кли нич ког ра да до 
ин тен зив не не ге, струч но ме то до
ло шку де лат ност, на ста ву и на уч но 
– ис тра жи вач ки рад.

Сна гу сво је иде је и уста но ве ко
јом је ру ко во дио го то во два де сет 
го ди на, ви део је пре све га у раз ви
ја њу основ не здрав стве не за шти те 
де це и омла ди не ши ром Ју го сла ви
је. Укуп на де лат ност проф. др Чу пи
ћа, и Ин сти ту та ко јим је ру ко во дио, 
усред сре ђе на је на раз ви ја ње уста
но ва за основ ну здрав стве ну за шти
ту же на, де це и омла ди не у Ре пу

бли ци Ср би ји. У свој ству се кре та ра 
УНИ ЦЕФ а за Ју го сла ви ју, по мо гао 
је раз ви ја ње тих уста но ва у дру гим 
ре пу бли ка ма у зе мљи.

Ути цај на раз вој 
здрав стве не за шти те

Док тор Ву кан Чу пић је ви ше го
ди на раз ра ђи вао и ства рао кон цеп
ци ју здрав стве ног цен тра за мај ку 
и де те. Са ко ло сал ном енер ги јом и 
огром ном кре а тив ном сна гом раз
ра ђи во је и осми шља вао про гра ме 
ра да, ме тод ске по ступ ке и док три ну 
здрав стве не за шти те, по себ но у је
ди ни ца ма цен та ра за мај ку и де те, 
тј. у деч јем и школ ском дис пан зе ру. 
Са ра ђу ју ћи са ги не ко ло зи ма и аку
ше ри ма у дис пан зе ру за же не, на
гла ша вао је је дин ство здрав стве не 
за шти те мај ке и де те та. Пр ва ис ку
ства ко ја је сте као са сво јим са рад

ни ци ма пу бли ко вао је 1954. го ди не 
у Гла сни ку со ци јал не пе ди ја три
је у ра ду са на зи вом: „Здрав стве ни 
цен тар за мај ку и де те“. Упо ре до са 
ства ра њем ван бол нич ких је ди ни
ца за здрав стве ну за шти ту мај ке и 
де те та, ства рао је деч ја оде ље ња и 
бол ни це и бо рио се за по пра вља ње 
усло ва ра да у по ро ди ли шти ма.

Сте че ним ауто ри те том, лич ним 

при ме ром и сна гом ар гу ме на та 
зна чај но је до при но сио аде кват
ним ин ве сти ци ја ма у љу де и објек
те. Сма трао је да су ин ве сти ци је у 
еду ка ци ју нај пло до но сни је. Ра де
ћи че сто на пи о нир ским за да ци ма, 
учи нио је из у зет но мно го за струч
но уса вр ша ва ње ме ди цин ских се
ста ра и ле ка ра. По себ но је на сто јао 
да мо ти ви ше здрав стве не рад ни ке 
да ко ри сте епи де ми о ло шки при
ступ у ре ша ва њу ма сов них здрав
стве них про бле ма угро же ног де ла 
по пу ла ци је. По ла зе ћи од на че ла да 
је зе мља, са епи де ми ло шког ста но
ви шта не де љи ва, чи нио је по себ не 
на по ре да здрав стве ни рад ни ци из 
раз ви је них де ло ва зе мље по мог ну 
оне ко ји ра де у ма ње раз ви је ним 
под руч ји ма у ко ји ма је ста нов ни
штво увек су о че но са те жим здрав
стве ним про бле ми ма. Сво ју де лат
ност раз ви јао је у Ју го сла ви ји за 
ко ју је го во рио да је при мер јед не 
не рав но мер но раз ви је не зе мље, за 
шта по сто је исто риј ска об ја шње ња. 
Из у зет ну па жњу по кла њао је раз
ви ја њу уста но ва за ме ди цин ску ре
ха би ли та ци ју, про бле ми ма хен ди
ке пи ра ног де те та уоп ште (по себ но 
де ци обо ле лој од це ре брал не па ра
ли зе) и здрав стве ној за шти ти пре
вре ме но ро ђе ног де те та.

Раз ра ђу ју ћи са са рад ни ци ма ме
то де ра да у дис пан зе ри ма, учи нио 
је да цен три за мај ку и де те по ста
ну нај че шће пр ва, а рет ко за вр шна 

ета па у фор ми ра њу до мо ва здра вља 
као ин сти ту ци ја за здрав стве ну за
шти ту це ло куп не по ро ди це. У сво ме 
ра ду по ла зио је од на че ла да је слу
жба за здрав стве ну за шти ту мај ке и 
де те та ин те грал ни део здрав стве не 
за шти те ста нов ни штва у це ли ни.

Допринос изради
стандарда

Док тор Чу пић је 1965. го ди не са 
сво јим са рад ни ци ма пу бли ко вао 
„Оба ве зне ми ни му ме здрав стве
не за шти те но во ро ђен че та, одој
че та, ма лог и пред школ ског де те
та“, од но сно „Оба ве зне ми ни му ме 
здрав стве не за шти те школ ске де це 
и омла ди не“. Тим ра до ви ма, док
три нар но је де фи ни са на основ на 
здрав стве на за шти та де це и омла
ди не, да ти су ми ни му ми те за шти те 
и исто вре ме но су ис так ну ти основ
ни еле мен ти за из ра ду стан дар да и 
нор ма ти ва здрав стве не за шти те де
це и омла ди не. Овим пу тем, а и не
по сред но, дао је ве ли ки до при нос 
из ра ди нај про гре сив ни јих за кон
ских ака та ко ји су до ве ли до со ци ја
ли за ци је ме ди ци не у Ју го сла ви ји.

Док тор Ву кан Чу пић у нај ве ћој 
ме ри до при нео је да се од за чет ка 
до мо ва здра вља у Ју го сла ви ји, ко је 
је из ме ђу два ра та кон ци пи рао док
тор Ан дри ја Штам пар, ство ре са вре
ме не и ви со ко ор га ни зо ва не здрав
стве не уста но ве, тј. до мо ви здра вља. 
Ње гов до при нос у то ме има исто
риј ске ди мен зи је. Сво јим ауто ри
те том, струч ним, пе да го шким и 
ор га ни за ци о ним ак тив но сти ма 
ре ша вао је про бле ме кли нич ке и 
со ци јал не пе ди ја три је на це лој те
ри то ри ји Ср би је, Ју го сла ви је и Ју го
и сточ не Евро пе.

За из ра зи ти до при нос раз во ју 
здрав стве не за шти те мај ки и де
це, као и за ис по ље ну из у зет но ху
ма ни тар ну ак тив ност, од ли ко ван 
је злат ним зна ком при зна ња Цр
ве ног кр ста Аустри је, Ме да љом за
слу га за на род и Ор де ном ра да са 
цр ве ном за ста вом. 

По сле те шке и ду же бо ле сти умро 
је у Ин сти ту ту, 7. ма ја 1981. го ди не, 
окру жен по што ва њем и па жњом 
и не го ван од се ста ра и нај бли жих 
са рад ни ка. Са хра њен је у Але ји за
слу жних гра ђа на на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду.

* Ин сти тут за здрав стве ну 
за шти ту мај ке и де те та Ср би је 
„Др Ву кан Чу пић“

Проф. др Ву ка н чу пи ћ

>>> Доктор Вукан Чупић 
у највећој мери допринео 
је да се од зачетка домова 
здравља у Југославији, 
које је између два 
рата конципирао доктор 
Андрија Штампар, створе 
високоорганизоване и 
саверемене здравствене 
установе, тј. домови 
здравља <<<

Др Са ша Бо жо вић, 
ле кар и пи сац

С
а ша Бо жо вић, ро ђе на је 4. 
ав гу ста 1912. го ди не у Бе о
гра ду, у по ро ди ци Ма га зи
но вић, окру же на сло гом, ис

пу ње на љу ба вљу, уче на да це ни рад 
и да по шту је љу де. Од га ја на у сло зи 
и хар мо ни ји, за вр ша ва Ме ди цин
ски фа кул тет у Бе о гра ду и као мла
да и обра зо ва на де вој ка, за љу бљу је 
се у свог бу ду ћег су пру га Бо ри сла
ва Бо жо ви ћа. Убр зо по ста је ње го ва 
су пру га и ис пу ње на бла же ним ста
њем бу ду ће мај ке, труд ни це, оче ку
је ро ђе ње пр вог де те та.

Ње но бла го ста ње пре ки да по че
так ра та, бом бар до ва њем Бе о гра да 
6. апри ла 1941. го ди не, ни је ни слу
ти ла да ће ра зо ре ни јој во ље ни град 
пре о кре ну ти пут бла го ста ња у пут 
бор бе за оп ста нак, бо ли, пат ње, ра
за ра ња и по бе де.

На кон бом бар до ва ња Бе о гра да, 6. 
апри ла 1941. го ди не, од ла зи у Под
го ри цу са су пру гом Бо ри сла вом, а 
ко ји је био је дан од ор га ни за то ра 
устан ка у Цр ној Го ри, ју ла 1941. го
ди не. Ме ђу тим, док тор ку Са шу хап
се Ита ли ја ни и од во де је у за твор, а 
по том у ло гор у Ал ба ни ју, те она 9. 
но вем бра ра ђа кћер ку До ло рес ко
јој је да ла име по ре во лу ци о нар ки 
из шпан ског гра ђан ског ра та До ло
рес Иба ру ри. У ло го ру је оче ви дац 
људ ских пат њи и стра да ња ко ја јој 
се ду бо ко уре зу ју у сва ку по ру, осе ћа 
сва чи ју бол не раз ми шља ју ћи о се

би са мој. Али, њен пут је мо рао да
ље, од ре ђе но јој је да бол до жи ви ве
ћу и ја чу од свих ње них по бе да. 

Би ва раз ме ње на за ита ли јан ске 
офи ци ре и пре ла зи на осло бо ђе ну 
те ри то ри ју Цр не Го ре и као ле кар 
фор ми ра пр ве се о ске пар ти зан ске 
бол ни це.

Не ми ло срд ни, сва ко днев ни рат
ни ми ну ти, да ни, од но си ли су мно
ге жи во те и њен нај ми ли ји, кћер
ка јој уми ре 7. мар та 1943. го ди не 
од по сле ди ца смр за ва ња, ис цр пље
но сти, гла ди, за вре ме че твр те не
при ја тељ ске офан зи ве – бит ке на 
Не ре тви. 

Не из ме ран бол за кћер ком ни
кад ни је пре бо ле ла иако је и са ма 
28. сеп тем бра 1943. ра ње на у но ге. 
Као ра ње на ру ко во ди ра дом бол
ни це, не се бич но се да је, из вр ша ва 
сво је за дат ке над људ ском сна гом и 
енер ги јом.

Из ра та је иза шла са чи ном пу
ков ни ка, а по осло бо ђе њу Бе о гра
да по ста вље на је за вој ног де ле га та 
при Цр ве ном кр сту Ју го сла ви је. 

Члан је Цр ве ног кр ста, за ме ник 
на чел ни ка вој не бол ни це у Бе о гра
ду, спе ци ја ли ста пул мо ло ги је, на
чел ник ан ти ту бер ку ло зног ин сти
ту та, пи сац.

Књи га „Те би мо ја До ло рес“, по све
ће на кћер ки, штам па на је се дам пу
та, у укуп ном ти ра жу од 70.000 при
ме ра ка, не са мо што је нај чи та ни је 
књи жев но де ло у СФРЈ, не го и спо
ме нар и се ћа ње на рат не да не, рат
не дру го ве, стра да ња и хе рој ства, 
та ко да је иза се бе „оста ви ла“ се бе, 
не са мо у вре ме ну свог по сто ја ња, 
не го и у свом по ко ле њу. 

Др Са ша Бо жо вић но си лац је Пар
ти зан ске спо ме ни це 1941, лич ност 
ко ја за слу жу је ди вље ње, до кра ја 
се бо ри и ху ма но да је. По ред сво је 
де це одшко ло ва ла је ше сна ест ма
ли ша на. Сво јим де ли ма је по ка за
ла ко ли ко има љу ба ви пре ма људ
ском би ћу, а њен не се би чан рад је 
из вор по сто ја ња (ин спи ра ци је) ле
ка ра.

Др Жив ка Зу ба нов,
ра ди о лог

Др Са ша Бо жо вић

Из исто ри је ме ди ци не
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сни ји и нај а гре сив ни ји на сед ни ци ко ји су ка сни је до
би ли „ви со ке функ ци је“ у Ко мо ри. Са да ми слим да су 
би ли од ре ђе ни за то. ЛКС је та да по ста вље на на „кли
ма вим“ или „гр ба вим“ но га ма, ма да овај дру ги при
дев ни је аде ква тан, али сам га упо тре би ла ра ди из ре
ке „што се гр ба во ро ди ни кад се не ис пра ви“.

Пра ти ла сам де ша ва ња у Ко мо ри, али на мо ју жа лост 
не као при ват ни ле кар, јер сам мо ра ла у кли ми не ле
гал не кон ку рен ци је да по но во по ста нем ле кар у др жав
ној прак си. Са зна јем да су се функ ци је у то ку раз во ја 
Ко мо ре унов чи ле, и са да по у зда но знам да по сто је ле
ка ри ко ји су ви ше пла ће ни за са стан че ње од оних ко
ји ре гу лар но и са ве сно ра де свој по сао. Ви ше су на са
стан ци ма не го на по слу.

Да ли за то пла ћа мо чла на ри ну?
Та ко ђе, ми слим да је акре ди та ци ја пот пу но про ма

ши ла су шти ну на на чин ка ко се са да спро во ди и да је 
осми шље на за фи нан сиј ску ко рист од ре ђе не гру пе ле
кар ске про фе си је. Но ви не у од ре ђе ним обла сти ма тре ба 
да бу ду ак ту ел не за ле ка ре ко ји се том про бле ма ти ком 
ба ве, а не – као што је са да слу чај – да се на ги не ко ло
шким пре да ва њи ма на ла зе ОРЛ ле ка ри или пе ди ја триј
ским пре да ва њи ма хи рур зи и слич но.

По себ но је „аут“ што су пре да ва ња или ти акре ди та ци
ја осми шље ни као на ста ва за сту ден те. Су шти на се пот
пу но из гу би ла, јер се до ла зи до тле да је дан ле кар упи ше 
још не ко ли ко ко ле га као да су при су ство ва ли на ста ви – 
што се сво ди на пу ко ску пља ње бо до ва. Кон цепт уса вр
ша ва ња је пот пу ни про ма шај и тре ба га ме ња ти.

По ло жај ле ка ра и ко руп ци ја?
Те ма вр ло ак ту ел на. О њој се при ча, са чи ње ни ца ма 

се су сре ћем, али до ка за има ма ло. Због по ло жа ја на
ше стру ке мно ги су по се гли за не чим што ни је при ме
ре но угле ду ле ка ра. Нпр. кућ на по се та хи рур га ко ји се 
усу ђу је да ле чи пне у мо ни ју без ика кве ди јаг но сти ке и 
на пла ћу је свој до ла зак.

Кућ не по се те ле ка ра са ВМА у се ли ма Ср би је, на рав
но уз бо га ту на док на ду и слич но. Има ли оправ да ња за 
ово? Пре ма мом ми шље њу – не.

Али, иако пи шем о по зна тим осо ба ма, чак и да их 
при ја вим ЛКС пот пу но сам раз о ру жа на на пред на ве
де ним о сме ни пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти. Ре
ше ње за ко руп ци ју по сто ји.

Мо ја ма лен кост се усу ђу је на на пи ше сво је ми шље ње.
Не ка Ми ни стар здра вља до би је по да так ко ли ко би нов

ца би ло у ка си ка да би се са мо уки ну ла ре дов на срам на 
скуп штин ска за се да ња пра ће на те ле ви зи јом, плус уки
да ње па у шал ног пла ћа ња сва ком по сла ни ку. За пр ви 
пред лог си гур но има ре ше ња, а за дру ги сам са свим си
гур на да вам је сви ма ја сно да се у раз ви је ним зе мља ма 
пла ћа рад, а не при су ство на па пи ру уме сто у скуп шин
ској са ли ко ја јад но де лу је ка да се ви ди 20 од 250 по сла
ни ка. Елем, пла ти те аде кват но рад ле ка ра, а он да са пу
ним пра вом од мах от каз уко ли ко је под ми ћен.

Ве ру јем да ће се сва ко ко чи та овај текст сло жи ти са 
мном, али исто та ко ми слим да се за мо га рад ног ве ка 
то не ће де си ти и због то га сам ја ко ту жна.

Уна пред жа лим мла де љу де ко ји се од ли у чу ју за ову 
ја ко од го вор ну и те шку, а дис кре ди то ва ну про фе си ју.

И на кра ју ре кла бих да су здрав ство и школ ство ба за 
јед ног дру штва. До си теј је ре као „др жа ва на про све ће
но сти по чи ва“. Али код нас је на по след њем ме сту уло га 
про све та ра уз ко ју са мо за гла ву ви ше сто ји здрав ство, 
а на пи је де ста лу су са да „не ки но ви клин ци“.

Мо бинг у на шем 
окру же њу

Пише: прим. др сци. мед. не бој ша Па ун ко вић

М
о бинг је по ја ва у жи во тињ ском све ту ка
да чо пор из ба ци нај сла би је је дин ке. Из оп
ште не жи во ти ње су на тај на чин осу ђе не на 
про паст, од но сно на смрт. По след њих го ди

на се све ви ше го во ри и пи ше о мо бин гу у људ ском дру
штву. При мер та кве по ја ве, оне мо гу ћа ва ње на шим ко
ле га ма да се ба ве по слом за ко ји су се ква ли фи ко ва ли, 
пред мет је овог са оп ште ња.

Пре ак ту ел ног За ко на о здрав стве ној за шти ти, до
не тог 2005. го ди не, са на ма су ра ди ле и две ко ле ги
ни це, мо ле ку лар ни би о ло зи по при мар ној еду ка ци ји, 
ко је су за вр ши ле спе ци ја ли за ци ју ме ди цин ске би о хе
ми је. Ра ди се о по зна тој за је чар ској слу жби за ну кле
ар ну ме ди ци ну ко ја је ове го ди не про сла ви ла ју би леј 
45 го ди на по сто ја ња. У то вре ме, тзв. „здрав стве ни са
рад ни ци“ (фар ма це у ти, би о ло зи) мо гли су да спе ци
ја ли зи ра ју не ке ме ди цин ске обла сти, на при мер, ме
ди цин ску би о хе ми ју. За кон до нет 2005, увео је бит не 
про ме не. Фар ма це у ти су пре ба че ни у здрав стве не рад
ни ке, а би о ло зи (и мо ле ку лар ци) су оста ли у ка те го ри
ји здрав стве них са рад ни ка. Та да је от по чео пра ви мо
бинг те гру пе љу ди.

Мо ле ку лар ци су ма ла гру па струч ња ка, ви со ко еду
ко ва них и нај че шће ја ко спо соб них, по го то ву што је ов
де реч у љу ди ма ко ји су на осно ву по сто је ћих за ко на и 
про пи са, за вр ши ли спе ци ја ли за ци ју и по ло жи ли спе
ци ја ли стич ки ис пит на ме ди цин ском или фар ма це
ут ском фа кул те ту. Не ко ли ко го ди на су успе шно ра ди
ли, че сто ру ко во ди ли ла бо ра то ри ја ма. Мно ги од њих 
су по ло жи ли и ма ги стар ски ис пит или чак од бра ни
ли док тор ску те зу (док то рат ме ди цин ских на у ка). Но
ви За кон о здрав стве но за шти ти, пра ћен За ко ном о ко
мо ра ма, ни је пред ви део ова кав слу чај.

За рад у здрав стве ној слу жби пред ви ђе не су ли цен це. 
Ли цен цу за рад из да је над ле жна ко мо ра, у овом слу ча
ју Ко мо ра би о хе ми ча ра. У увод ним па су си ма се ка же 
да чла но ви ове ко мо ре мо гу би ти са мо ле ка ри и фар
ма це у ти!? Зна чи ко ле ге по стру ци, ме ди цин ски би о
хе ми ча ри, не мо гу да до би ју ли цен цу од сво је ко мо ре 
(мо бинг од стра не ко ле га би о хе ми ча ра). За кон о здрав
стве ној за шти ти је по ку шао да из ме на ма и до пу на ма 
ис пра ви ову не ло гич ност, али чла но ви 198а и б, пред ви
ђе ни за из ме ну ни ка да ни су из ме ње ни (од но сно „ни су 
ура ђе на пра те ћа ак та“).

Дру гим ре чи ма, мо бин гу се при дру жу ју и чла но ви 
ле кар ске про фе си је.

Ja лич но не при хва там да уче ству јем у овој ра бо ти. 
Ра дио сам го ди на ма са две ко ле ги ни це ко је су жр тве 
бес по штед ног мо бин га. Јед на је ра ди ла у слу жби ко јом 
сам ру ко во дио, а дру га је са ма ви ше го ди на би ла на ње
ном че лу. Же лим да, ка да ви дим на Googlеу ви ше од 
130 ци та та ра до ва у ко ји ма је она аутор, а ја са рад ник 
(или обр ну то), да се бар по сти дим у име про фе си је ко
ја је има ла ве ћи ну у чо по ру. //

ПО КРЕ НУТ ПО СТУ ПАК ПРЕД 
СУ ДОМ ЧА СТИ РЛК БЕ О ГРАД

Ле кар из ме ђу 
стру ке и 
ро ди тељ ских 
зах те ва

Пи ше: прим. др Љи ља на Стан ко вић

Л
е ка ри ко ји при ме њу ју За кон о за шти ти од за
ра зних бо ле сти и бо ре за пра ви ла стру ке и за
шти ту јав ног Здра вља на ла зе се у не при јат ној 
си ту а ци ји. На пред лог мај ке но во ро ђе ног де те

та, по кре нут је по сту пак пред Су дом ча сти про тив спец. 
др мед.... а у ве зи вак ци ни са ња ње ног но во ро ђе ног де
те та по ро ђе њу.

Де те је до би ло За ко ном про пи са ну вак ци ну, ко ју до
би ја ју све но во ро ђе не бе бе (Хе па ти тис Б вак ци ну). Ро
ди тељ ове бе бе је до шао до „са зна ња“ да су ри зи ци вак
ци на ци је знат но ве ћи од ри зи ка за ра зе бо ле шћу про тив 
ко јих се вак ци на ци ја вр ши и да се у вак ци на ма на ла зе 
са стој ци ко ји код де те та до во де до те шких не у ро ло шких 
и иму но ло шких оште ће ња па чак и смр ти. Ири тан тан 
је и увре дљив текст њи хо ве из ја ве, у ко ме по сту пак вак
ци ни са ња де це сво де на „екс пе ри мент“ са вре ме не ме
ди ци не. „За бри нут та квим ста вом ле ка ра“, отац де те та 
до ла зи на Кли ни ку у прат њи адво ка та и у ин те ре су за
шти те здра вља и до бро би ти свог де те та за бра њу је по
сту пак вак ци на ци је и да ва ње ви та ми на К.

Ар гу мен те, прим. др Љи ља не Стан ко вић, за при ме ну 
пред ло же них вак ци на и да ва ње Ви та ми на К, отац не 
при хва та. Он је до нео од лу ку и ни шта је не мо же про
ме ни ти. Не же ли да ље раз го во ре о то ме, јер је уве рен у 
штет ност вак ци на. На по ми њем да по ро ди ља има ин су
лин за ви сни ди ја бет и њен ХбСАг ста тус је не по знат.

По сле ди це од лу ке ро ди те ља да ње го во де те не до би је 
Ви та мин К на кон ро ђе ња. По сле ди ца мо же да бу де кр
ва ре ње у пр вим да ни ма по ро ђе њу или на кон пар не
де ља. Ка ко да ис по шту јем та кав зах тев, ако знам ко ји 
је ри зик за де те? Ако при хва тим та кав зах тев ро ди те ља 
(ко ји им по ту ма че њу не ких прав ни ка да је За кон о пра
ви ма па ци јен та) угро жа вам па ци јен та и кр шим основ
на на че ла ме ди цин ске ети ке и ле кар ске про фе си је.

Да раз мо три мо „цр ни сце на рио“: де те на зах тев ро
ди те ља не до би је К ви та мин. На кон пар не де ља ис кр
ва ри у сну. Да ли ће да од го ва ра ле кар ко ји је ис по што
вао во љу ро ди те ља? 

По сле ди це од би ја ња вак ци не про тив хе па ти ти са Б: Ро
ди тељ од би ја да вак ци ни ше де те, ко је је За ко ном о за
шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти оба ве зно. Не 
же ли да де те при ми En ge rih (вак ци ну про тив хе па ти ти са 
Б). Да ли тре ба да, пре не го што сле по при хва тим зах тев 
ро ди те ља, тра жим ре зул та те те сти ра ња мај ке на хе па ти
тис Б? Шта ако мај ка ни је те сти ра на на хе па ти тис Б?

Ако је HBsAg не га тив на, вак ци на је ствар пре вен ци је 
и мо гу као ле кар да при хва тим од ла га ње вак ци не. 

Шта ако је же на HBsAg по зи тив на? Он да де те у скло пу 
те ра пи је тре ба да до би је и вак ци ну и се рум. Ако не до
би је пред ви ђе ну те ра пи ју мо же да обо ли од хе па ти ти са 
Б. У 90 од сто обо ле лих но во ро ђен ча ди пре ла зи у хро нич
ну фор му фор му (80 од сто свих кар ци но ма је тре је по
сле ди ца хро нич ног хе па ти ти са Б). Ако као ле кар имам 
ова са зна ња да ли тре ба да при хва тим зах тев ро ди те ља 
да де те не при ми вак ци ну про тив хе па ти ти са Б?

Шта ура ди ти ако је ро ди тељ у свом зах те ву о не при
ме ни те ра пи је упо ран? 

Не вак ци ни са њем де це на ру ша ва ју се ре зул та ти и су
шти на при ме не јав но здрав стве них ме ра пре вен ци је и 
ин ди рект но на ру ша ва ин ди ви ду ла ни, од но сно ко лек
тив ни иму ни тет ка да су у пи та њу за ра зне бо ле сти. 

За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
и За ко на о пра ви ма па ци је на та су у ко ли зи ји. Та ко ис
па да да су ле ка ри жр тве прав них ака та ко ји су у ко ли
зи ју у зе мљи у ко ји ма се пр во шти те пра ва оси гу ра ни ка 
и па ци је на та, без иче га оба ве зу ју ћег за исте, а не ин
те ре си здра вља по је дин ца и по пу ла ци је у це ли ни чи
ње њем оних ко ји су за то еду ко ва ни! 

На дам се да ће на кон сед ни це скуп штин ског Од бо ра 
за здра вље и по ро ди цу би ти ја сно де фи ни са ни на чи ни 
ка ко ле кар мо же да за шти ти јав но Здра вље. Или ће и 
ов де мо ра ти да пре су ди Устав ни суд као у Хр ват ској?

Ку да иде ле кар ска 
про фе си ја?

Пи ше: Др Љи ља на Сто ја ди но вић, спе ци ја ли ста 
оп ште ме ди ци не и уЗ ди јаг но сти ке По жа ре вац

К
ао сту дент ме ди ци не осам де се тих го ди на од 
проф. др Дра го љу ба Ле бе де на на ста ви фар ма
ко ло ги је (Уни вер зи тет у Ни шу) чу ла сам ре че
ни цу ко ју та да ни сам раз у ме ла, а ко ја је гла си

ла: „тру ди те се да гро бље ко је пра ви те не бу де ве ли ко“.
Са да, по сле 33 го ди на рад ног ис ку ства, у пот пу но сти 

раз у мем су шти ну ре че ног. На и ме, по вод за мо је пи са
ње је по ра зна исти на ко ју сам са зна ла у јед ном днев
ном ли сту, а то је да је Пред сед ник Вр хов ног су да ча сти 
у Ле кар ској ко мо ри Ср би је сме њен за то што је до но сио 
од лу ке у „ко рист“ па ци је на та.

Сва ко днев но се као кли ни чар су сре ћем са ве ли ком не
са ве сно шћу у ра ду ко ле га, ко је ре зул ти ра ју и на жа лост 
ле тал ним ис хо дом. Док сам раз ми шља ла ко ме да се обра
тим да би се то ус по ри ло, јер знам да се не ће ис ко ре ни ти 
та осо би на ле ка ра, за те кла ме је ова ин фор ма ци ја.

По ста вља се пи та ње: че му он да Ле кар ска ко мо ра? Да 
ли тре ба да жму ри и бу де са у че сник не са ве сно сти и по
вр шно сти ле ка ра да би „шти ти ла“ ле ка ре ка ко пи ше у 
Ста ту ту ко мо ре. 

Освр ну ћу се украт ко на не ка пи та ња у ве зи са про
фе си јом у са да шњем тре нут ку.

Би ла сам је дан од осни ва ча ЛКС као пред став ник 
при ват них ле ка ра у Скуп ши ни. На кон сти ту тив ној сед
ни ци из во ји ло се не ко ли ко ко ле га ко ји су би ли нај гла

Лекари пишу
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СрП СкоМ ЗДраВ СтВу 
и Да Ље нео П ХоД не 
Су штин Ске Про Ме не

Ср би ја за у зи ма 33. ме сто у Европ
ском здрав стве ном по тро шач ком 
ин дек су 2014, са 473 бо да од мак
си мал них 1.000 бо до ва. То зна чи 
на пре дак за јед но ме сто у од но су 
на 2013. го ди ну. Осмо из да ње EH CI 
пред ста вље но је 27. ja nu a ra у Бри
се лу у при су ству Ко ме са ра за здрав
ство ЕУ Vi te ni sa An dri u ka i ti sa. На 
вр ху је и да ље Хо лан ди ја, са 898 од 
мак си мал них 1.000 бо до ва, на кон 
ко је сле де Швај цар ска, Нор ве шка, 
Фин ска и Дан ска. Ис тра жи ва ње об
у хва та 36 зе ма ља и Шкот ску. 

– Упр кос то ме што је у мно гим зе
мља ма на здрав стве ну за шти ту по
тро ше но не што ма ње нов ца, све у
куп на де ло твор ност здрав стве не 
за шти те и да ље се по ве ћа ва, об ја
шња ва др Ар не Бјор нберг, пред се
да ва ју ћи HCP и во ђа ис тра жи ва
ња. При ли ком пр вог ис тра жи ва ња 
2006. са мо јед на зе мља је до би ла 
пре ко 800 од мак си мал них 1.000 бо
до ва. У 2014. има чак де вет та квих 
ве о ма де ло твор них здрав стве них 
си сте ма. 

Од ли ке здрав стве не за шти те у 
Ср би ји и да ље су нео ба ве ште ност 

па ци је на та, слаб при ступ и не по
вољ ни ис хо ди ле че ња. Мо гу да се 
при ме те не ка по бољ ша ња, као што 
је бо љи при ступ ле ка ри ма при мар
не здрав стве не за шти те и по бољ ша
ња у ве зи са по да ци ма о де ло твор
но сти. Срп ски па ци јен ти мо гу да 
има ју ко ри сти од ин фор ма ци ја ко
је о фар ма це ут ским про из во ди ма 
мо гу да се про на ђу на ин тер не ту. 

Пре по ру ке за по бољ ша ње Ср би је 
– Здрав стве на за шти та у Ср би ји 

од ра жа ва ге не рал но су мор ну сва
ко дне ви цу, сма тра др Ар не Бјор
нберг. Сви ин ди ка то ри ис хо да за 

Ср би ју и да ље су озна че ни цр ве
ном бо јом, што је слу чај и са Ру му
ни јом. Тре ба се усред сре ди ти на по
бољ ша ње основ них функ ци ја, као 
што је сма ње ње смрт но сти код но
во ро ђен ча ди. Ре ша ва ње „ју го сло
вен ског на сле ђа“ у ви ду не јед на
ко сти, ко руп ци је, сла бог при сту па 
и пре на гла ше но сти бол нич ког ле
че ња из и ски ва ће огром ну про ме ну 
у кул ту ри, упо зо ра ва др Бјор нберг. 

/Пре у зе то са webstra ni ce HCPa: 
www.he alt hpo wer ho u se.com/

прЕ НО СИ мО ИЗ Дру гИХ глА СИ лА >>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ıı

ЕВРОП СКИ ЗДРАВ СТВЕ НИ ПО ТРО ШАЧ КИ ИН ДЕКС 2014

ЕВРОП СКО ЗДРАВ СТВО 
ИДЕ НА ПРЕД – АЛИ ЈЕ 
НЕ ЈЕД НА КОСТ СВЕ ВЕ ћА
// ХО ЛАН ДИ ЈА ЈЕ НА ВР ХУ, ДОК МЕ ЂУ 36 РАН ГИ РА НИХ ЗЕ МА ЉА 
ИМА ИЗ НЕ НА ЂУ ЈУ ћИХ ПО МЕ РА ЊА //

У
пр кос стро гим ме ра ма 
про у зро ко ва ним фи нан
сиј ском кри зом као што су 
огра ни че ња у по ра сту тро

шко ва за здрав ство, Европ ско здрав
ство да је све бо ље ре зул та те. Сте пен 
из ле че ња ср ча них бо ле сти, шло га 
и ра ка је у по ра сту, иако се мно го 
при ча о по гор ша њу сти ла жи во та, 
као што су го ја зност, по тро шња бр
зе хра не и се да лач ки стил жи во та. 
Смрт ност но во ро ђен ча ди је у стал
ном па ду што мо же да се ви ди у 
Бал тич ким др жа ва ма ко је су те шко 
по го ђе не фи нан сиј ском кри зом. 
Ме ђу тим, има на зна ка ра ста ја за 
и не јед на ко сти. Ово су не ки ва жни 
за кључ ци Европ ског здрав стве ног 
по тро шач ког ин дек са („Euro He alth 
Con su mer In dex“, EH CI) за 2014. го
ди ну об ја вље ног у Бри се лу у при
су ству Европ ског по ве ре ни ка за 
здрав ство др Ви те нис Ан дри у ка и
ти са (Vyte nis An dri u ka i tis). 

EH CI је не за ви сно го ди шње ран
ги ра ње здрав ства у 36 др жа ва. Ма
ње охра бру је скло ност по ра ста не
јед на ко сти из ме ђу бо га тих и ма ње 
бо га тих европ ских зе ма ља, ко ја је 
при ме ће на у из ве шта ју из 2013. го
ди не, а ја сни је је ви дљи ва у из да њу 
из 2014. го ди не. Де вет др жа ва, све 
из За пад не Евро пе, су по сти гле пре
ко 800 по е на од мак си мал них 1000. 
Њих у сто пу пра те још три имућ
не др жа ве (Аусти ја, Фран цу ска и 
Швед ска), ко је ни су у са мом вр ху 
из раз ли чи тих раз ло га. По сле њих, 
ја сно је ви дљи ва раз ли ка са сле де
ћом гру пом др жа ва ме ђу ко ји ма 
се пр ве по ја вљу ју оне из Цен трал

не и Ис точ не Евро пе и Ме ди те ра на. 
Ова стра ти фи ка ци ја је ја сни ја у из
ве шта ју EH CI за 2014. го ди ну, не го у 
ра ни јим из да њи ма.

ран Ги ра ње

Збир на та бе ла EH CI 2014 по ка зу је 
да Хо лан ди ја, по но во, пра ви још ве
ћу раз ли ку са дру го пла си ра ним са 
19 по е на из 2013. го ди не, на 43 по е
на у 2014. го ди ни (раз ли ка у 2012. је 
би ла 50 по е на), по сти жу ћи 898 од 
1.000 по е на, EH CI ре корд свих вре
ме на. Кре ћу ћи од Швај цар ске (855 
по е на) на до ле, EH CI из 2014. го ди
не по ка зу је да кон ку рен ци ја на вр
ху по ста је све оштри ја.

Осва јач брон за не ме да ље је Нор
ве шка са 851 по е ном, где вр ло ви со
ка да ва ња на за др ва стве не услу ге 
по гла ви ста нов ни ка ко нач но по ка
зу ју ре зул та те. Фин ска (че твр та на 
ли сти, 846 по е на) је на пра ви ла за
ви дан на пре дак и из гле да да је пре
ва зи шла тра ди ци о нал ни про блем 
че ка ња.

Дан ска (пе та, 836 по е на) по ка
зу је стал ни раст од по чет ка упо
ре ђи ва ња др жа ва. Не ке чла ни це 
ЕУ из Ис точ не Евро пе се по ка зу ју 
из не на ђу ју ће до бро, на ро чи то Че
шка Ре пу бли ка и Есто ни ја, узи ма
ју ћи у об зир знат но ма ња да вањ за 
здрав ство у па ри те ту купнвне мо ћи 
ускла ђе ном пре ма до ла ру по гла ви 
ста нов ни ка. БЈР Ма ке до ни ја пра ви 
нај за вид ни ји на пре дак у EH CI бо
до ви ма од свих др жа ва у ис тор

ји Ин дек са, ско чив ши са 27. на 16. 
ме сто, нај ви ше за хва љу ју ћи ма ње
ви ше ели ми ни са њем ли сте че ка ња 
уво де ћи си стем елек трон ског за ка
зи ва ња у ре ал ном вре ме ну.

Не ки кључ ни за кључ ци Пра ва 
по тро ша ча и па ци је на та се по бољ
ша ва ју. У све ве ћем бро ју Европ ских 
др жа ва за ко ни из обла сти здрав ства 
су ис кљу чи во за сно ва ни на пра ви
ма па ци је на та, а функ ци о нал ни 
при ступ соп стве ном ме ди цин ском 
кар то ну је по стао стан дард. Спи сак 
ква ли тет них бол ни ца/кли ни ка го
ди на ма је био ор га ни чен на 2–3 др
жа ве. Број од де вет др жа ва из 2014. 
го ди не је знак да се не што де ша ва 
у овој обла сти, ак тив но по др жа ва ју
ћи из бор ко ри сни ка услу га. Пу то ва
ња за по тре бе ле че ња, по др жа на су 
од стра не но ве ди рек ти ве ЕУ о мо
бил но сти па ци је на та, мо гу да убр
за ју по тра жњу за тран спа рент ним 
учин ком.

•  Фи нан сиј ска кри за је ре зул то ва
ла бла гом, али при мет ном по ра
сту не јед на ко сти здрав стве них 
услу га ши ром Евро пе

•  По сто ји све ве ћи јаз у учин ку из
ме ђу бо га тих и си ро ма шних др
жа ва Евро пе

•  Све у куп но, ре зул та ти ме ди цин
ских трет ма на се стал но по бољ
ша ва ју

•  Од ла га ња и/или ре стрик тив ност 
су че сти при уво ђе њу но вих ле
ко ва.

Европ ски здрав стве ни по тро шач-
ки ин декс (EH CI), не за ви сно над гле-
да здрав ство у 36 др жа ва, из дао је 
сво је осмо из да ње 27. ја ну а ра 2015. 
го ди не.

Од 2006. го ди не ово упо ре ђи ва ње 
кључ них вред но сти у здрав ству, узи-
ма ју ћи ста во ве па ци је на та и по тро-
ша ча, по бољ ша ло је схва та ње Европ-
ског здрав ства, осна жи ло па ци јен те 
и по мо гло скре та њу па жње на сла-
бо сти. EH CI и ши ро ки спек тар сту ди-

ја кон крет них бо ле сти из ве де них од 
стра не „He alth Con su mer Po wer ho u-
se Ltd.“ (HCP) по ста вља ју стан дар де 
шта мо же и тре ба да ура ди мо дер-
но, до бро слу же ће здрав ство. 50 Ин-
дек са су сло бод но до ступ ни на www.
he alt hpo wer ho u se.com.

EH CI 2014. је до био по др шку за хва-
љу ју ћи нео гра ни че ним сред стви ма 
бел гиј ских ком па ни ја „Me di co ver S. 
A.“ и „New Di rec tion Fo un da tion“.

о EH CI
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Кли нич ким те сти ра њем над 
људ ским су бјек ти ма, Не гом 
бо ле сних и ра ње них у рат ним 
су ко би ма, Зло ста вља њем за тво
ре ни ка, Ко ри шће њем и зло у
по тре бом ле ко ва, Пла ни ра њем 
по ро ди це. То по ма же На ци о
нал ним асо ци ја ци ја ма у на сту
па њу пре ма Вла да ма и дру гим 
Ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма као во дич.

Оста ле обла сти де ло ва ња:

Људ ска пра ва ве за на за здра вље – про мо ци ја и од
бра на основ них пра ва ка ко па ци је на та та ко и ле ка ра, 
на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. Као здрав
стве ни про фе си о нал ци, ле ка ри има ју кључ ну уло гу 
у спре ча ва њу дис кри ми на ци је у оства ри ва њу пра ва 
на ле че ње, пре вен ци ји и при ја вљи ва њу зло ста вља
ња. На жа лост, че сто по ста ју и жр тве кр ше ња људ
ских пра ва бра не ћи пра ва сво јих па ци је на та. WMA 
по др жа ва и че сто ин тер ве ни ше да за шти ти ле ка ре 
ко ји су про га ња ни или чак за тво ре ни због бор бе за 
људ ска пра ва.

Де кла ра ци је:

• Right of everyone to the enjoyment of the hig hest at
ta i na ble stan dard of physi cal and men tal he alth (Right 
to He alth)

• Physi ci ans in Dis tress
• Doc tors wor king in pri sons: hu man rights and et hi

cal di lem mas
• Pre ven tion of Tor tu re
• Wo men & He alth
• Ot her he alth re la ted Hu man Rights is su es
• Ме ди цин ска еду ка ци јапо ма же ле ка ри ма да 

стал но уса вр ша ва ју сво је зна ње и ве шти не
• Пла ни ра ње људ ских ре сур са за здрав стве ну слу

жбу
• Без бед ност па ци је на та
• Јав но здра вље – про јек ти кон тро ла ду ва на, иму

ни за ци ја, хро нич не не за ра зне бо ле сти

Иако се ле ка ри ба ве углав ном здра вљем по је ди на
ца WMA ин си сти ра да јав но здра вље не бу де одво
је на ка те го ри ја и за ла же се за раз вој ин те гри са не 
здрав стве не за шти те ко ја укљу чу је при мар ну, се кун
дар ну, тер ци јар ну за шти ту и јав но здра вље. Про блем 
у би ло ком сек то ру мо же има ти коб не по сле ди це ка
ко по здра вље за јед ни це, та ко и по је дин ца. По вра
так ту бер ку ло зе, ши ре ње HIVa, пан де миј ски грип, 
по ја ва SARSa да је ја сну по ру ку о нео п ход но сти ме
ђу соб не ко ор ди на ци је.

• Sta te ment on Physi ci ans and Pu blic He alth
• Sta te ment on Avian and Pan de mic In flu en za
• Sta te ment on HIV/AIDS and the Me di cal Pro fes

sion
• Sta te ment on Drug Tre at ment of Tu ber cu lo sis
• Sta te ment on He alth Ha zards of To bac co Pro ducts
• Sta te ment on re du cing the glo bal Im pact of Al co hol 

on He alth and So ci ety
• Sta te ment on Al co hol and Road Sa fety

• Sta te ment on Traf c In jury
• Де мо крат ски оквир за по др

шку мла дим ме ди цин ским асо
ци ја ци ја ма

• Ли дер ство и по моћ у раз ви
ја њу ка па ци те та

• Про па ги ра ње пра ва ле ка
ра и пра ва па ци је на та – WMA 

је ан га жо ва на у свим ме ди цин ским иза зо ви ма на 
ме ђу на род ном пла ну и кри тич ним мо мен ти ма за 
здрав стве ну по ли ти ку кроз пра ће ње, по др шку и про
це ну; то је је ди на ор га ни за ци ја ко ја пред ста вља глас 
стру ке на гло бал ном пла ну, али на рав но са ра ђу је са 
дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма (In ter na ti o
nal Co un cil of Nur ses, the In ter na ti o nal Fe de ra tion of 
Phar ma cists and the In ter na ti o nal Den tal Fe de ra tion,) 
у по сти за њу нај ви ших стан дар да ме ди цин ске ети
ке и бри ге о па ци јен ту кроз World He alth Pro fes si ons 
Al li an ce. Са Свет ском здрав стве ном ор га ни за ци јом 
(WHO) је у зва нич ним од но си ма.

Ети ка – од осни ва ња WMA по себ ну па жњу по све
ћу је нај ви шим стан дар ди ма етич ног по на ша ња у ле
че њу. У ту свр ху усво је не су Са оп ште ња о гло бал ној 
по ли ти ци по раз ли чи тим етич ким пи та њи ма ко ја 
се ре дов но ана ли зи ра ју и раз ви ја ју. 

• In ter na ti o nal Co de of Me di cal Et hics
• Dec la ra tion of Ge ne va
• Dec la ra tion of Hel sin ki on Et hi cal Prin ci ples for Me

di cal Re se arch In vol ving Hu man Su bjects
• Dec la ra tion of Tokyo. Gu i de li nes for Physi ci ans Con

cer ning Tor tu re and ot her Cruel, In hu man or De gra ding 
Tre at ment or Pu nis hment in Re la tion to De ten tion and 
Im pri son ment

• Dec la ra tion of Mal ta on Hun ger Stri kers
• Dec la ra tion of Lis bon the Rights of the Pa ti ent
• Dec la ra tion of Ot ta wa on Child He alth

Са зва нич ног сај та www.wma.net

Пре ве ла прим. др Бран ка Ла зић

***

На сај ту Ле кар ске Ко мо ре Ср би је мо же те про чи та
ти не ко ли ко WМА Де кла ра ци ја пре ве де них на срп
ски је зик:

• Ме ђу на род ни ко декс ме ди цин ске ети ке Свет ског 
ме ди цин ског удру же ња;

• Де кла ра ци ја о еута на зи ји  Свет ског ме ди цин ског 
удр же ња;

• Де кла ра ци ја Свет ског ме ди цин ског удру же ња о 
не зи бо ле сни ка у тер ми нал ним фа за ма жи во та;

• Ли са бон ска де кла ра ци ја о пра ви ма па ци је на та;

• Же нев ска де кла ра ци ја... //

KОНтИНУИРАНА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА

Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, 
на дру гој ре дов ној сед ни ци, одр жа ној 4. де цем бра 2014. го ди не, 

до нео је од лу ку да се упу ти јав ни по зив ор га ни за то ри ма акре ди то ва них 
бес плат них пре да ва ња, да сво је про гра ме при ја ве Ре ги о нал ној 

ле кар ској ко мо ри Бе о гра да. Ор га ни за то ри ма ко ји при ја ве 
сво је про гра ме, Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да 

обез бе ди ће тех нич ку по др шку и про стор.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ 
АКРЕ ДИ ТО ВА НИХ ПРО ГРА МА КОН ТИ НУ И РА НЕ 

МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ

По зи ва ју се ор га ни за то ри акре ди то ва них про гра ма КМЕ за ле ка ре да, уко ли ко же ле да уз 
тех нич ку по др шку Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да одр же акре ди то ва не про гра ме, 
при ја ве сво је про гра ме Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да, лич но или пу тем по ште на 
адре су Ули ца Кра љи це На та ли је број 3, Бе о град.

При ја ву мо гу под не ти:
ис кљу чи во ор га ни за то ри акре ди то ва них бес плат них пре да ва ња
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да обез бе ди ће ор га ни за то ри ма КМЕ про стор и тех ни

чу по др шку струч не слу жбе Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

При ја ва акре ди то ва них про гра ма оба вља ће се у то ку 2015. го ди не.

T
he World Me di cal As so ci a tion (WMA) – Свет ска 
ме ди цин ска асо ци ја ци ја је ме ђу на род на ор га
ни за ци ја са ста вље на од не за ви сних На ци о нал
них стру ков них ор га ни за ци ја. Осно ва ли су је 17. 

сеп тем бра 1947. ле ка ри из 27 раз ли чи тих др жа ва на Пр
вој ге не рал ној Скуп шти ни у Па ри зу, да оси гу ра не за ви
сност ле ка ра у ра ду и нај ви ше мо гу ће етич ке стан дар де 
ле че ња сву да и за све. Фи нан си ра се од го ди шње чла на
ри не са да већ 111 раз ли чи тих ле кар ских асо ци ја ци ја.

WMA ор га ни зу је Фо ру ме где чла ни це раз го ва ра ју 
отво ре но, ак тив но са ра ђу ју ћи да по стиг ну са гла сје у ви

со ким стан дар ди ма ме ди цин ске ети ке и про фе си о нал
не ком пе тен ци је и да про мо ви шу про фе си о нал ну сло
бо ду ле ка ра. Је дин стве но парт нер ство олак ша ва бри гу 
о по бољ ша њу ква ли те та жи во та за све на пла не ти.

Ми си ја је да слу жи чо ве чан ству на сто је ћи да се до
стиг не нај ви ши сте пен Ме ди цин ске еду ка ци је, Ме ди
цин ске на у ке, Ме ди цин ске умет но сти и Ме ди цин ске 
ети ке за све љу де.

То под сти че кроз Де кла ра ци је, Ре зо лу ци је и Са оп
ште ња, ко је се ба ве ши ро ким спек тром про бле ма: Ме
ђу на род ним етич ким ко дек сом, Пра ви ма па ци је на та, 

СВЕт СКА МЕ ДИ ЦИН СКА 
АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА (WMA)

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД њА
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ВЕ СТИ И ДО гА ђА јИ >>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

не у ро лоГ 
Вла Ди Мир ко Стић 
ПреД СеД ник Са ну

Но ви пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но
сти (СА НУ) је Вла ди мир Ко стић (1953), по зна ти не у ро
лог и ак ту ел ни ди рек тор Кли ни ке за не у ро ло ги ју Кли
нич ког цен тра Ср би је. 

Ко стић је иза бран у кон ку рен ци ји дво ји це кан ди да
та, та ко ђе ле ка ра Љу би ше Ра ки ћа и Јо ва на Ха џиЂо ки
ћа и то тај ним гла са њем на ко јем је од 122 мо гу ћих до
био 63 гла са – та ман ко ли ко је нео п ход но за по бе ду у 
пр вом кру гу. На кон из бо ра за чел ног чо ве ка СА НУ, Ко
стић је по себ но ис та као по тре бу да се пре ва зи ђу по де ле 
у СА НУ јер су, ка ко је ре као, „са мо као це ли на за бри ну
тих и од го вор них љу ди по треб ни на ро ду и овој др жа
ви, а ван то га ни смо по треб ни ни ко ме“.

оДрЖан Пролећни 
ФеСтиВал ЗДраВЉа

Под слоганом „Учините данас нешто добро за своје 
здравље“ у Дому омладине Београда одржан је 19. и 20. 
марта 11. Пролећни „Лили апотеке“ Фестивал здравља. 
На традиционалној манифестацији здравља, исхра
не, дијететике, велнеса, званичне и алтернативне ме
дицине, здравствене и козметичке неге учествовали 
су: домови здравља, приватне ординације, болнице и 
апотеке, фармацеутске куће, фитнес, велнес и бањски 
центри, етно села, сви они који се баве здравом исхра
ном, званичном и алтермативном медицином. У ок
виру Фестивала одржан је велики број предавања на 
110 тема у вези са здрављем и здравим животом, а по
сетиоцима се представило више од 70 излагача. Глав
на тема била је гојазност као растући проблем у целом 
свету, али и у нашој земљи. 

Државни секретар у Министарству здавља проф. др 
Берислав Векић рекао је да Фестивал има велики зна
чај у даљој стратегији развоја српског здравства. Проф. 
Векић подсетио је да се истраживањем здравља попу
лације 2013. дошло до упозоравајућих података – да је 
практично сваки четврти становник Србије у групи 
гојазних особа.

– Темпо живота и стрес главни су фактори данашње 
гојазности, али поставља се питање колико смо ми ура
дили и обучили наше становништво да се физички ан
гажује, буде активније и адекватније се храни – иста
као је проф. Векић.

Према речима др Миме Фазлагић, директорке те ма
нифестације, на Фестивалу је било за сваког понешто, и 
истакла настојање организатора да донесу нешто ново, 
што се није чуло на претходним фестивалима. Профе
сор др Томислав Јовановић је одржао два акредитована 
предавања на тему „Магнезијум у служби очувању здра
вља“. Професор Јовановић је велики део свог научног ан
гажовања посветио истраживању утицаја магнезијума 
на здравље људи и водећи је стручњак у земљи из ове об
ласти. Као и претходних година, Војномедицинска ака
демија учествовала је и на овом пролећном Фестивалу 
здравља. На штанду ВМА заинтересовани грађани има
ли су могућност да обаве прегледе – првог дана Фести

вала ОРЛ прегледе, док су наредног дана организоване 
психолошке консултације у вези са животним кризама 
и стресовима. У На здравственој трибини ВМА и днев
ног листа „Политика“, предавања су одржали пуковник 
проф. др Зоран Рогановић, на тему „Дискус хернија“ и 
доц. др Владимир Банчевић на тему „Болести простате“. 
Улаз на Фестивал био је бесплатан за посетиоце.

Већи каПаЦитети За 
ПалиЈатиВну неГу

Изменама Правилника о номенклатури на примар
ном нивоу здравствене заштите, којима је допуњена 
номенклатура здравствених услуга у погледу палија

тивног збрињавања, почела је реализација плана ми
нистра здравља асс. др Златибора Лончара на повећа
вању капацитета за палијативну негу у здравственим 
установама широм Србије. Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и Градски завод 
за јавно здравље Београд сачинили су анализу палија
тивног збрињавања у здравственим установама у Ср
бији, укључујући и предлог пренамене постеља. По 
налогу Министарства, здравствене установе већ поче
ле да спроводе прерасподелу постељних капацитета 
унутар својих оквира. Истовремено, установе треба да 
обезбеде особље за рад у јединицама за палијативно 
збрињавање. Потребе за палијативним збрињавањем 
су у порасту, с обзиром на демографско старење по
пулације, пораст обољевања од хроничних незараз
них болести, укључујући малигна обољења, дијабетес, 
хроничну опструктивну болест плућа, трауматизам. 
Циљ је да јединице за палијативно збрињавање буду 
основане и равномерно распоређене на територији 
целе Србије.

колеГиЈуМ лкС у 
ВиМинаЦиЈуМу

Ко ле ги јум ЛКС одр жан је 15. апри ла у Згра ди До мус 
у Ви ми на ци ју му, за хва љу ју ћи љу ба зно сти ру ко вод ства 
по вр шин ског ко па и тер мо е лек тра не „Дрм но“, ар хе о ло
шког пар ка „Ви ми на ци јум“ и Ok tal Phar me. Ко ле ги ју
му су при су ство ва ли: ди рек тор ЛКС др. Ве сна Јо ва но
вић, по моћ ни ци ди рек то ра ЛКС др Не над Ђо ко вић и 
др Рад ми ла Јан ко вић, др Ол га По по вић, др То ми слав 
Стан тић, др Алек сан дар Ра до са вље вић, др Гор да на Лу
чић, др Ксе ни ја Тур ко вић, др Ива на Јан ко вић, др Сла
ви ца Гу тић, др Сер геј Ла за ров, др Ми лан Ма ној ло вић, 
др Сла ви ца Мла де но вић, др Ср би сла ва Ми ли нић и др 
Сла ви ша Ра до са вље вић. 

Нај ва жни ја те ма са стан ка је би ла са ста вља ње ак ци
о ног пла на де ло ва ња Ко мо ре у на ред ном пе ри о ду. Ка
да су уса гла ше ни сви из ло же ни про бле ми и ци ље ви, 
ус по ста вљен је ви сок сте пен је дин ства и раз у ме ва ња 
при сут них ле ка ра.

Оста ле те ме су се од но си ле на из ме не ака та и пра
вил ни ка уну тар Ко мо ре, као и ак тив но укљу чи ва ње Ле

кар ске ко мо ре Ср би је у здрав стве ни си стем Ре пу бли ке 
Ср би је, у по сту пак при пре ме за кон ских и под за кон
ских ака та из обла сти здрав стве не за шти те и Гра ђан
ског за ко ни ка. 

У пла ну је и ор га ни зо ва ње Окру глог сто ла ко ји ће 
се ба ви ти из ра дом За ко на о ле кар ству. На сед ни ци су 
раз ма тра ни ак ту ел ни про бле ми у ве зи са пред сто је
ћим ре ли цен ци ра њем ле ка ра и кон ти ну и ра ном ме
ди цин ском еду ка ци јом. До не та је од лу ка да се у са
рад њи са Ми ни стар ством здра вља РС до не су из ме не 
и до пу не Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу и Пра вил ни ка о 
КМЕ, ко је ће ле ка ри ма омо гу ћи ти бр же, јед но став ни
је и јеф ти ни је про це ду ре из да ва ња ли цен ци и кон ти
ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. Као јед на од ва жни
јих те ма је по што ва ње јед на ко сти ле ка ра у др жав ној и 
при ват ној прак си.

ноВа МетоДа 
уСкоро у инСтитуту 

у каМениЦи
У Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во ди

не 20. апри ла ура ђе на је опе ра ци ја ане у ри зме груд не 
и тр бу шне аор те, ко ју је за јед но са хи рур шким ти мом 
Ин сти ту та из вео проф. др Мајкл џеј кобс, шеф хи рур ги
је у Уни вер зи тет ској бол ни ци у Ма стрих ту (Хо лан ди ја) 
и во де ћи струч њак за аорт ну хи рур ги ју на све ту.

Је дин ствен за хват над опе ри са ном па ци јент ки њом 
(47) из Но вог Са да, ко ји зах те ва нај ви шу тех но ло ги ју 
у мо дер ној хи рур ги ји, про те као је без ком пли ка ци ја. 
Мајкл џеј кобс и тим ИКВБВ су успе шно ура ди ли опе
ра ци ју ком плет не за ме не груд не и тр бу шне (то ра ко аб
до ми нал не) аор те ко ја пред ста вља јед ну од нај ком пли
ко ва ни јих опе ра ци ја у кар ди о ва ску лар ној хи рур ги ји 
уоп ште.

– Чи тав тим је вр хун ски од ра дио из у зет но зах те ван 
хи рур шки по сао, опе ра ци ја је про те кла од лич но и из у
зет но сам за до во љан и усло ви ма ра да и чи та вом ме ди
цин ском еки пом. Ово је по мак уна пред у за о кру жи ва

>>> На неколико штандова организовани 
су прегледи општег здравственог стања 
грађана,  индекса телесне масе и притиска 
на штандовима домова здравља, мерење 
нивоа шећера у крви (удружење Плави 
круг), зуба (Оралент), ОРЛ прегледи и 
саветовање са психијатром (ВМА), прегледи 
младежа (Студентска поликлиника), 
нутриционистички прегледи... <<<

Проф. др Мајкл Џеј кобс
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њу ши ро ког спек тра ком пли ко ва них опе ра ци ја ко је се 
већ ру тин ски ра де у овој бол ни ци. На дам се да ће ова 
са рад ња би ти на ста вље на и оче ку јем да ће тим Ин сти
ту та у ско рој бу дућ но сти би ти пот пу но ком пе тен тан да 
са мо стал но ле чи ова кве бо ле сни ке – на вео је сво је ути
ске је дан од нај бо љих свет ских хи рур га то ра ко аб до ми
нал не аор те проф. др Мајкл џеј кобс, на кон опе ра ци је 
и крат ког бо рав ка у на шој бол ни ци.

За ова кву хи рур шку ин тер вен ци ју по треб но је око се
дам до осам ча со ва ра да то ком ко јих је по себ но зна
чај но успе шно из ве сти ком плек сну тех ни ку за шти те 
кич ме не мо жди не и свих ор га на про кр вље них из обо
ле лог де ла аор те.

– Ова опе ра ци ја има ве ли ки зна чај за на шу уста но ву 
и пред ста вља пр ви ко рак у пла ну да уве де мо ову про це
ду ру у ре до ван опе ра тив ни про грам, чи ме ће мо омо гу
ћи ти па ци јен ти ма са бо ле шћу груд не и тр бу шне аор те 
да до би ју аде кват но ле че ње у на шој уста но ви. На да мо 
се да ће ова хи рур шка ин тер вен ци ја уско ро по ста ти 
стан дард на про це ду ра у Ин сти ту ту – ис та као је доц. др 
Алек сан дар Ре џек, ди рек тор Ин сти ту та за кар ди о ва ску
лар не бо ле сти Вој во ди не у Срем ској Ка ме ни ци.

оБа Ве Зна
иМу ни За Ци Ја

у Ср Би Ји 
По сла ни ци Скуп шти не Ср би је усво ји ли су За кон о 

за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти ко јим се 
пред ви ђа оба ве зна иму ни за ци ја. Ми ни стар здра вља, 
асс. др Зла ти бор Лон чар, ре као је „ни је реч о по ли ти
ци, већ о здра вљу де це и на ци је“. Лон чар је ука зао да 
је у зе мља ма ЕУ про це нат вак ци ни са не де це пре ко 96 
од сто, а у Ср би ји 89, за не ке вак ци не и ни жи. Пре ма 

ње го вим ре чи ма, раз ви је не зе мље има ју ме ха ни зме 
ко ји ма обез бе ђу ју вак ци ни са ње, па не вак ци ни са но 
де те не мо же да се упи ше у вр тић и шко лу, док у слу
ча ју бо ле сти здрав стве но оси гу ра ње не по кри ва тро
шко ве ле че ња.

Овла шће ни пред ла гач из ме на За ко на, проф. др Ми
ле та По ску ри ца, ука зао је да је од би ја ње вак ци на ци

је, по себ но вак ци не ММР (мор би ле, ру бе о ле и за у шке) 
до сти гло за бри ња ва ју ћи ни во. Он је до дао да су ста во
ви на дру штве ним мре жа ма о по ве за но сти вак ци на
ци је и по тен ци јал них обо ље ња без ика квог ра ци о нал
ног до ка за и упо ри шта.

Проф. др Ду шан Ми ли са вље вић, прет ход ни пред сед
ник Од бо ра за здра вље и по ро ди цу, на по ме нуо је да 
прак са иму ни за ци је у Ср би ји по сто ји од 1900. Го ди не, 
а да се овим За ко ном „не на ме ћу вак ци не, већ се омо
гу ћа ва без бед на здрав стве на сли ка ста нов ни штва“. Од
бор Скуп шти не Ср би је за здра вље и по ро ди цу по чет ком 
апри ла јед но гла сно је при хва тио пред ло же не из ме не 
За ко на ко је пред ви ђа ју оба ве зну вак ци на ци ју за ко ју 
ни је по тре бан пи са ни при ста нак па ци јен та, однсно за
кон ског за ступ ни ка де те та. Пред сед ни ца Од бо ра, проф. 
др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ре кла је да је циљ из ме
на За ко на да се по стиг не ви со ки сте пен иму ни за ци
је и за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти и да 
пар ла мент тре ба да по ша ље ја сну по ру ку гра ђа ни ма о 
вак ци на ци ји. Из ме не За ко на пред ло жи ла је гру па од 
234 по сла ни ка.

Пе то Ва лент на
Вак Ци на За СВу Де Цу

Из ме на ма Пра вил ни ка о иму ни за ци ји и на чи ну за
шти те ле ко ви ма, ко је се при ме њу ју од 6. апри ла, омо
гу ће но је да сва де ца у Ср би ји има ју пра во на бес плат
ну ком би но ва ну пе то ва лент ну вак ци ну. Пред ви ђе но 
је да сва де ца, ко ја су за по че ла иму ни за ци ју ком би но
ва ним пе то ва лент ним вак ци на ма то ком 2014. го ди не 
из ме ди цин ских раз ло га, као и дру га де ца ко ја су за
по че ла вак ци на ци ју овом вак ци ном ми мо та да ва же
ћег Пра вил ни ка, сти чу пра во и мо гу бес плат но да бу
ду вак ци ни са на истом вак ци ном и то ком 2015. го ди не 
код свог пе ди ја тра у до му здра вља. 

Уво ђе ње но вог ти па ком би но ва не пе то ва лент не вак
ци не про тив диф те ри је, те та ну са, ве ли ког ка шља, по ли
о ми е ли та и хе мо фи лу са ин флу ен це ти па б, де фи ни са но 
је из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о иму ни за ци ји и 
на чи ну за шти те ле ко ви ма ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а
ра ове го ди не. Ка ко је је дан број ро ди те ља то ком про шле 
го ди не са мо стал но на ба вио ту вак ци ну и уз са гла сност 

пе ди ја тра омо гу ће но јр да та вак ци на бу де апли ко ва
на де ци, ми мо та да ва же ћег Пра вил ни ка, ро ди те љи су 
сма тра ли да њи хо ва де ца има ју пра во да са истом вак
ци ном, о тро шку РФ ЗО на ста ве и у 2015. го ди ни, ка да је 
на сна гу сту пио из ме ње ни Пра вил ник. 

Из ла зе ћи у су срет свој де ци ко ја су на овак на чин вак
ци ни са на, а у ци љу омо гу ћи ва ња да на ста ве са вак ци
на ци јом за по че тим вр ста ма вак ци на, Ми ни стар ство 
здра вља је учи ни ло на пор да се обез бе де до дат не ко
ли чи не ком би но ва не пе то ва лент не вак ци не. Ми ни стар 
здра вља асс. др Зла ти бор Лон чар је, на пред лог Ин сти
ту та за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ и уз 
по зи тив но ми шље ње Ре пу блич ке струч не ко ми си је за 
за ра зне бо ле сти, до нео из ме ну Пра вил ни ка о иму ни
за ци ји и на чи ну за шти те ле ко ви ма.

Уко ли ко из не пред ви ђе них окол но сти на сту пи тре
нут на не ста ши ца ком би но ва не пе то ва лент не вак ци
не, би ће обез бе ђе на ком би но ва на тро ва лент на вак ци
на до ма ћег про из во ђа ча као аде кват на за ме на.

отВо ре на Ге нет Ска
ла Бо ра то ри Ја 

Пр ва ге нет ска ла бо ра то ри ја у Ин сти ту ту за здрав стве
ну за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не и но ва ла бо ра
то ри ја за ван те ле сну оплод њу Кли ни ке за ги не ко ло ги ју 
и аку шер ство у Но вом Са ду – по че ле су да ра де 21. мар
та. Ове ла бо ра то ри је је фи нан си рао По кра јин ски се кре
та ри јат за здрав ство, кроз по се бан про грам уна пре ђе ња 
ле че ња сте ри ли те та би о ме ди цин ским пот по мог ну тим 
опло ђе њем и пре им план та ци о ном ге нет ском ди јаг
но сти ком (ПГД) на те ри то ри ји АП Вој во ди не. До са да 
је уло же но ви ше од 46 ми ли о на ди на ра, а у 2015. го ди
ни пла ни ра но је ула га ње још 12 ми ли о на ди на ра у рад 
тих ла бо ра то ри ја.

Вој во ди на има до бро раз ви је ну пре на тал ну и пост на
тал ну ци то ге нет ску ди јаг но сти ку, али мо ле ку лар на ди
јаг но сти ка мо но ген ских бо ле сти ни је по сто ја ла, осим 
ди јаг но сти ке за ци стич ну фи бро зу. 

– Па ци јен ти ће би ти у при ли ци да до би ју и бр жу и 
јеф ти ни ју ге нет ску ди јаг но зу. Има мо на ме ру да ана ли
зи ра мо ће ли је ем бри о на до би је них ве штач ком оплод
њом и вра ти мо хро мо зом ски здрав ем бри он мај ци, ка
же др Ми лан Обре но вић из Ин сти ту та за здрав стве ну 
за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не.

Проф. др Ве сна Ко пи то вић, по кра јин ска се кре тар ка 
за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју ис ти
че да је Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер ство КЦ Вој
во ди не и до са да има ла ква ли тет не ре зул та те ка да је 
реч о ван те ле сној оплод њи, а од са да ће би ти још бо љи 
ти ме што ће омо гу ћи ти па ци јен ти ма јед ну со фи сти ци
ра ну, ве о ма ску пу ме то ду. На и ме, пре не го што се вра
ти ем бри он, зна ће се да ли је здрав. 

Пред но сти мо ле ку лар ноге нет ске ди јаг но сти ке у од
но су на до са да шњи ци то ге нет ски при ступ су мо гућ ност 
от кри ва ња ве ћег бро ја на след них бо ле сти (мо но ген ске 
и ве ћи на хро мо зом ских не пра вил но сти), пре ци зни ја 
ди јаг но сти ка, бр же из да ва ње ре зул та та и вр ло че сто 
јеф ти ни ја ана ли за.

Пре у зе то са сај та http://www.zdrav stvo. voj vo di na. gov. 
rs/, По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал
ну по ли ти ку и де мо гра фи ју АПВ

оБ но ВЉен Во Зни
Парк Слу ЖБе Хит не

По Мо ћи
Ми ни стар здра вља, асс. др Зла ти бор Лон чар, уру чио 

је кљу че ве 34 спе ци ја ло зо ва на во зи ла за слу жбе хит
не ме ди цин ске по мо ћи пред ства ни ци ма 24 до ма здра
вља и Град ском за во ду за хит ну ме ди цин ску по моћ Гра
да Бе о гра да.

Ми ни стар ство здра вља је у ци љу уна пре ђе ња ква ли
те та здрав стве не за шти те за гра ђа не Ср би је, уз фи на
сиј ску по др шку Свет ске бан ке, обез бе ди ло укуп но 64 
во зи ла за хит ну ме ди цин ску по моћ, ком плет но опре
мље них пра те ћом ме ди цин ском опре мом, у вред но
сти од 3,4 ми ли о на евра. Ова на бав ка је ре а ли зо ва на у 
окви ру про јек та „Пру жа ње уна пре ђе них услу га на ло
кал ни ом ни воу“ – ДИЛС.

Са ни тет ска во зи ла да нас су до де ље на Град ском за
во ду за хит ну ме ди цин ску по моћ гра да Бе о гра да (10 
во зи ла), и Слу жба ма хит не по мо ћи до мо ва здра вља у: 
ћу при ји, Гор њем Ми ла нов цу, Вр ба су, По же ги, При бо
ју, Пе тров цу на Мла ви, Ла за рев цу, Сен ти, Сом бо ру, Убу, 
Обре нов цу, Ру ми, Бач кој То по ли, Бу ја нов цу, Но вом Па
за ру, Кур шу мли ји, Вла со тин цу, Кру шев цу, Аран ђе лов
цу, Ужи цу, То по ли, Кра ље ву и Сме де рев ској Па лан ци. 
Во зи ла су до де ље на уста но ва ма ко је су има ле оште ће
ња во зи ла на ста ла у мај ским по пла ва ма, а та ко ђе и на 
осно ву ис ка за них по тре ба здрав стве них уста но ва за са
ни тет ским во зи ли ма, ста ро сти во зи ла у по сто је ћем во
зном пар ку у слу жба ма хит не по мо ћи, бро ју ста нов ни
ка и раз у ђе но сти оп шти не ко јој при па да здрав стве на 
уста но ва. У ок то бру 2014. го ди не, до де ље но је 30 во зи ла. 
За пет ме се ци ко ри шће ња, ши ром Ср би је еки пе хит не 
по мо ћи су но вим во зи ли ма пре ве зле око 11.000 жи вот
но угро же них па ци је на та, пре шав ши ви ше од 450.000 
ки ло ме та ра.

окру Гли Сто
о ра ку ДоЈ ке

По во дом На ци о нал ног да на бор бе про тив ра ка дој ке, 
20. мар та одр жан је окру гли сто на те му „Ра на ди јаг но
сти ка и из ле че ње ра ка дој ке“, на ком су пред ста вље ни 
ре зул та ти оства ре ни у обла сти пре вен тив них пре гле да 
и ра ног от кри ва ња те бо ле сти, као и пла но ви за те ку ћу 
го ди ну. Ми ни стар здра вља, асс. др Зла ти бор Лон чар, ре
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као је на окру глом сто лу да је на ша зе мља на не слав
ном дру гом ме сту упра во због ка сног от кри ва ња кар
ци но ма, и да је за то На ци о нал ни дан бор бе про тив ове 
бо ле сти уве ден ка ко би се же на ма скре ну ла па жња на 
нео п ход ност ре дов них пре гле да.

– У 2015. го ди ни про грам ор га ни зо ва ног скри нин га 
спро во ди ће се у 29 оп шти на Ре пу бли ке Ср би је, а пла ни
ра но је да у то ку ове го ди не ор га ни зо ва ним скри нин
гом ра ка дој ке бу де об у хва ће но 320.000 же на ста ро сти 
од 50 до 69 го ди на. У про грам ор га ни зо ва ног скри нин
га ра ка дој ке би ће укљу че ни и мо бил ни ма мо гра фи – 
ис та као је ми ни стар здра вља, др Лон чар. При зна ње за 
из у зе тан до при нос у бор би про тив ра ка дој ке, ми ни стар 
здра вља је до де лио прим. др Злат ку Ши ри ћу, в. д. ди
рек то ра Цен тра за ра ди о ло ги ју Кли нич ког цен тра Ниш. 
Ши рић је ис та као да је са мо то ком 2014. мо бил ни ди ги
тал ни ма мо граф об и шао је 15 оп шти на, у ко ји ма је пре
гле да но 16.359 же на, од ко јих су 1.955 до би ле по зи ти ван 
на лаз ко ји зах те ва до дат на ис пи ти ва ња.

Ле ка ри ис ти чу ва жност пре вен ци је и скри нинг про
гра ма и ну де охра бре ње по ру ком да је рак дој ке из ле чив 
у 90 од сто слу ча је ва уко ли ко се от кри је на вре ме.

Прим. др Ве ри ца Јо ва но вић, ше фи ца Кан це ла ри је за 
скри нинг при Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут“, ис та кла да је то ком спро во
ђе ња про гра ма от кри ве но 290 кар ци но ма у ра ној фа

зи код же на ко је ни су има ле ни ка квих симп то ма ни
ти зна ко ва бо ле сти. 

Ко ор ди на тор про гра ма за скри нинг ра ка дој ке, др Љи
ља на Ла зић, из ја ви ла је да за на ред ни пе ри од Кан це
ла ри ја пла ни ра ак тив но сти на обез бе ђи ва њу усло ва за 
по ве ћа ње об у хва та скри нинг ма мо гра фи јом, ода зи ва 
на скри нинг ма мо гра фи ју, као и по ди за њу све сти же
на о зна ча ју ра ног от кри ва ња ра ка дој ке, у са рад њи са 
удру же њи ма. 

– Ве о ма ва жан циљ ак тив но сти у ор га ни зо ва ном 
скри нин гу ра ка дој ке у на ред ној го ди ни је сте и рад на 
уна пре ђе њу и кон тро ли ква ли те та ра да у ор га ни зо ва
ном скри нин гу, ре кла је др Ла зић. Рак дој ке је нај че
шћи ма лиг ни ту мор код же на у Ср би ји, ко ји сва ке го
ди не по го ди бли зу 4.400 же на у на шој зе мљи, а го то во 
1.670 же на го ди шње из гу би бит ку за жи вот.

На ци о нал ни дан бор бе про тив ра ка дој ке обе ле жа
ва се од 2013. го ди не на ини ци ја ти ву ком па ни је Авон 

и Фон да Б92, уз по др шку Ми ни стар ства здра вља Ре пу
бли ке Ср би је, Ин сти ту та „Ба тут“ и Ин сти ту та за он ко
ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је.

ле ка ри ВМа 
Про Мо Ви Са ли уЏ Бе ник 
и До ку Мен тар ни ФилМ
У До му Вој ске Ср би је пред ста вље ни су уџ бе ник Ме ди

цин ског фа кул те та Вој но ме ди цин ске ака де ми је „Адап
та ци ја на екс трем не усло ве“ аутор ке проф. др Со ње Ра
да ко вић, на чел ни це Сек то ра за пре вен тив ну ме ди ци ну, 
као и до ку мен тар нона став ни филм „Пре вен ци ја при
род но жа ри шних ин фек ци ја у Вој сци Ср би је“, по сце на
ри ју пу ков ни ка проф. др Ра до ва на Че кан ца, по моћ ни
ка на чел ни ка ВМА.

Пу ков ник про фе сор др Зо ран Ше грт, за ступ ник на
чел ни ка ВМА ис та као је да оба де ла сво јим са др жа јем 
и из бо ром те ма за слу жу ју па жњу, не са мо са да шњих и 
бу ду ћих по сле ни ка ме ди цин ске стру ке, већ и ши ре чи
та лач ке пу бли ке.

– Реч је о де ли ма ко ја пред ста вља ју ре зул тат обим ног 
на уч но и стра жи вач ког ра да до ка за них ауто ра ко ји су до 
са да јав но сти пред ста ви ли ви ше од сто на уч них ра до ва, 
об ја вље них у на шим и стра ним ме ди цин ским пу бли
ка ци ја ма и ча со пи си ма, ре као је пу ков ник Ше грт.

О књи зи „Адап та ци ја на екс трем не усло ве“ проф. др 
Со ње Ра да ко вић го во ри ли су ре цен зен ти проф. др Вла
ди мир Ја ко вље вић са Фа кул те та ме ди цин ских на у ка 
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, проф. др Ми ли ца Нин ко вић 
са Ме ди цин ског фа кул те та ВМА Уни вер зи те та од бра не 
и др Зо ран Јев тић, про фе сор Фа кул те та без бед но сти у 
Бе о гра ду. Ис ти чу ћи да је уџ бе ник „Адап та ци ја на екс
трем не усло ве“ хва ле вред но на уч но де ло ко је, из ме ђу 
оста лог, об ра ђу је и бор бу про тив ам би јен тал ног стре
са, не раз двој ног пра ти о ца вој не про фе си је и не ком фор
них усло ва у ко ји ма се оба вља ју вој ни за да ци, др Нин
ко вић је књи гу пре по ру чи ла ши рој јав но сти као шти во 
ко је, за ни мљи вим са др жа јем и не у о би ча је ном пре зен
та ци јом, за слу жу је па жњу чи та ла ца.

– Екс трем ни усло ви се за вој ску под ра зу ме ва ју. У из
вр ша ва њу за да та ка из све три ми си је при пад ни ци вој
ске су ве о ма че сто у не ком фор ним, ван ред ним усло

ви ма, ка ко у ра ту, та ко и при ли ком уче ство ва ња у 
ми ров ним опе ра ци ја ма и ми си ја ма, или то ком пру
жа ња по мо ћи у от кла ња њу по сле ди ца од при род них 
не по го да. Вој ска не би ра усло ве у ко ји ма из вр ша ва за
дат ке. Упра во за то су зна чај на ис тра жи ва ња др Со ње 
Ра да ко вић ко ја је, уџ бе ни ком де ли мич но по пу ни ла те
о риј ску пра зни ну у обла сти ко јом се ба ви. – на гла сио 
је др Зо ран Јев тић.

До ку мен тар ни на став ни филм „Пре вен ци ја при род
но жа ри шних ин фек ци ја у Вој сци Ср би је“ об ра ђу је две 
епи де ми о ло шке бо ле сти ко је, про ме ном кли ме и гло
бал ним ото пља ва њем, до би ја ју на сна зи. Реч је о лајм
ској бо ле сти и хе мо ра гиј ској гро зни ци, чи ји су узроч ни
ци, или ре зер во а ри, кр пе љи и гло да ри. Филм је ура ђен 
у про дук ци ји „За ста ва фил ма“, а сни ман је на по ли го
ну „Па су љан ске ли ва де“ и у ка би не ти ма Вој но ме ди
цин ске ака де ми је.

Ди Пло Ме 
СПе Ци Ја ли Зан ти Ма 

ВМа
По во дом Да на Вој но ме ди цин ске ака де ми је и Да на 

Ме ди цин ског фа кул те та Вој но ме ди цин ске ака де ми је, 
одр жа на је све ча на до де ла ди пло ма ли ци ма ко ја су у 
пе ри о ду из ме ђу два ју би ле ја успе шно за вр ши ла спе ци
ја ли за ци ју или суб спе ци ја ли за ци ју на ВМА.

За ступ ник на чел ни ка ВМА пу ков ник проф. др Зо ран 
Ше грт че сти тао је спе ци ја ли зан ти ма и суб спе ци ја ли
зан ти ма на уло же ном тру ду и ра ду и ре као да је обра
зо ва ње дру ги стуб ра да и функ ци о ни са ња ВМА, до брим 
де лом за слу жан за ду ги и по но сну тра ди ци ју 171. го ди
шњи це ове уста но ве. Ис та као је да го то во не ма да на ка
да се на ВМА не ор га ни зу је не ки од кур се ва, се ми на ра, 
сим по зи ју ма, кон гре са или дру гих об ли ка кон ти ну и ра
не ме ди цин ске еду ка ци је у ши ро ком спек тру од ло кал
них, на ме ње них са мо за по сле ни ма на ВМА до ме ђу на
род ник, као што је био Тре ћи па не вроп ски кон грес вој не 
ме ди ци не ко ме смо би ли до ма ћи ни про шле го ди не. 

Укуп но је до де ље но 56 ди пло ма од че га је 50 спе ци
ја ли стич ких и шест уже спе ци ја ли стич ких. Ди пло ме 
је уру чио на чел ник Сек то ра за шко ло ва ње и на уч но и
стра жи вач ки рад пот пу ков ник др Ми ро слав Бро ћић, а 
све ча ној при су ство ва ли су на чел ни ци сек то ра, гру па 
кли ни ка и ин сти ту та, на чел ни ци кли ни ка и ин сти ту та, 
на став ни ци и мен то ри спе ци ја ли ста и ужих спе ци ја ли
ста, као и чла но ви њи хо вих по ро ди ца и при ја те љи.

Га Ма ноЖ 
уСко ро у кЦС

Не у ро хи рур зи Кли нич ког цен тра Стр би је од ав гу ста 
ће оба вља ти ком пли ко ва не опе ра ци је ту мо ра на мо
згу – јер се оче ку је на бав ка Га ма но жа (Gam ma Kni fe), 
вред ног око че ти ри ми ли о на евра. Па ци јен ти ви ше не
ће мо ра ти да од ла зе у ино стран ство на ове ин тер вен ци
је, а план је да упра во бе о град ски Цен тар за га ма нож, 
ко ји ће би ти фор ми ран, бу де ме сто у ко јем ће се ле чи
ти и бо ле сни ци из окол них зе ма ља. 

Струч ња ци об ја шња ва ју да се га ма нож ко ри сти за ле
че ње ра ка мо зга без „отва ра ња“ гла ве, на без бо лан на
чин и без кр ви. Ка ко ис ти че про фе сор др Да ни ца Гру ји
чић, на чел ни ца Оде ље ња за не у ро он ко ло ги ју Кли ни ке 
за не у ро хи рур ги ју КЦС и ко ор ди на тор ми ни стра здра
вља за област не у ро хи рур ги је, „уни шта ва ње“ ту мо ра уз 
по моћ спе ци јал ног уре ђа ја го ди шње је код нас по треб
но за нај ма ње 500 бо ле сни ка. 

Пот пи сан је уго вор са ком па ни јом „Елек та“ из Швед
ске по си сте му „кључ у ру ке“, од но сно за из град њу по
себ не про сто ри је где ће се апа рат на ла зи ти и ње го во 
до пре ма ње. Део ме ди цин ског ка дра, ко ји ће би ти за
ду жен за рад са га ма но жем, би ће љу ди ко ји већ ра де у 
КЦС, док ће за дру ги део ка дра би ти рас пи сан кон курс. 
Мно го љу ди је уло жи ло на по ре да се ова кав уре ђај на
ба ви: ми ни стар ства здра вља и фи нан си ја, Упра ва за 
јав не на бав ке, слу жбе за на бав ке КЦС... Нај ве ћу до на
ци ју за ку по ви ну га ма но жа да ла је Аген ци ја за кон
тро лу ле те ња – об ја шња ва проф. Гру ји чић.

ни шки ле ка ри учи ли 
ру Ске ко ле Ге

Гру па ле ка ра из бол ни це у бе ло ру ском гра ду Но во по
лецк учи ла је то ком мар та од ко ле га из ни шког Цен тра 
за ми ни мал но ин ва зив ну хи рур ги ју о но вим тех ни ка ма 
из обла сти ла па ро скоп ске хи рур ги је и хер ни о ло ги је.

Ка ко об ја шња ва ди рек тор Цен тра за ми ни мал но ин
ва зив ну хи рур ги ју ни шког Кли нич ког цен тра др Ве
ро љуб Пеј чић, тим ни шких ле ка ра пред ста вио је са
вре ме не опе ра тив не ме то де кроз де вет раз ли чи тих 
ин тер вен ци ја. Де мон стри ра ли смо од ре ђе не опе ра тив
не тех ни ке за ко је су они ис ка за ли ин те рес по пут ви
деоен до ско пи је. Чак смо ра ди ли си мул та ну опе ра ци ју 
где је ура ђе на пре ча жна ки ла, а исто вре ме но је ла па
ро скоп ски ски ну та жуч на ке са – ка же Пеј чић.

Он на по ми ње да је при ли ком по се те бол ни ци у Но
во по лец ку, ка да је др жао пре да ва ње о са вре ме ној хер
ни о ло ги ји, ви део да та мо но ве ме то де у тој обла сти је су 
при сут не, али не у до вољ ној ме ри. Осим док то ра Пеј чи
ћа, хи рур зи ма из Бе ло ру си је са вре ме не тех ни ке у опе
ра ци о ној са ли де мон стри рао је тим ко ји чи не Сло бо дан 
Јо ва но вић, Алек сан дар Па вло вић и Бо јан Јо ва но вић. 

У Цен тру за ми ни мал но ин ва зив ну хи рур ги ју се го
ди шње ура ди око 1.500 раз ли чи тих хи рур шких про це
ду ра. На гла сак се, ка ко об ја шња ва ју, да је јед но днев ној 
хи рур ги ји ки ла у ло кал ној ане сте зи ји са при је мом, опе
ра ци јом и от пу стом па ци јен та у то ку истог да на, пи шу 
Ју жне ве сти. //

Министар лон чар уручује признање 
прим. др Злат ку ши ри ћу

77 <



80 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2015 // // АПРИЛ 2015 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 81

Број: Дж – 38–3/2015 
Бе о град, 9. ја ну ар 2015. го ди не

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
име но ва но ре ше њем пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је бр. Дж – 38–2/2014 од 22. де цем
бра 2014. го ди не у сле де ћем са ста ву: проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, пред сед ник ве ћа и др сци. мед. Ра до слав 
Ра до са вље вић, мр сци. мед. Алек сан дар Иса ко вић, др 
Ми ро сла ва Јев тић, чла но ви Ве ћа и проф. др Ми лан Па
ре за но вић, члан Ве ћа и су ди ја из ве сти лац, одр жа ло је 
9. ја ну а ра 2015. го ди не у Бе о гра ду не јав ну сед ни цу, а 
по во дом раз ма тра ња и од лу чи ва ња по жал би бр. Ди – 
3–5/2013 – IV, ко ју су 12. де цем бра 2014. го ди не под не ли 
под но си о ци пред ло га, Су за на и Бо јан Трај ко вић из Ле
сков ца, а про тив од лу ке Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, бр. Ди – 3–5/2013 – IV 
од 26. сеп тем бра 2014. го ди не, а на осно ву од ре да ба из 
чла на 246. и чла на 247. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, да на 9. ја ну а ра 2015. го ди не до не ло сле де ћу

ОД ЛУ КУ

1. УВА ЖА ВА СЕ жал ба бр. Ди – 3–5/2013 – IV, ко ју су 12. 
де цем бра 2014. го ди не под не ли под но си о ци пред ло га, 
Су за на и Бо јан Трај ко вић из Ле сков ца, а про тив од лу ке 
Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ
ну Ср би ју, бр. Ди – 3–5/2013 – IV од 26. сеп тем бра 2014. 
го ди не, као осно ва на у це ло сти;

2. ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ (на осно ву од ред бе из чла на 247. 
тач ка 4) Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је) Од лу ка Ве ћа 
Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ
ну Ср би ју број Ди – 3–5/2013 – IV, ко ја је до не та да на 26. 
сеп тем бра 2014. го ди не, та ко што се:

– др Би ља на Сте ва но вић, спе ци ја ли ста пе ди ја три је, 
ро ђе на да на 13. ма ја 1957. го ди не у Ле сков цу, за по сле
на у ОБ Ле ско вац, са ли цен цом бр. 304343 и

– др Мaриана Ни ко лић Па вло вић, спе ци ја ли ста пе
ди ја три је, ро ђе на 25. сеп тем бра 1963. го ди не у Ле ба ну, 
за по сле на у ОБ Ле ско вац, са ли цен цом бр. 303746 

ОГЛА ША ВА ЈУ ОД ГО ВОР НИМ

јер су као ле ка ри Оде ље ња нeонатологије, ГАС ОБ 
Ле ско вац, уче ству ју ћи у ле че њу Са ве Трај ко ви ћа, но
во ро ђен че та под но си ла ца пред ло га Су за не и Бо ја на 
Трај ко ви ћа у пе ри о ду од 27. ја ну а ра 2013. го ди не до 
12. фе бру а ра 2013. го ди не, ни су обра ти ле до вољ но па
жње при ли ком пру жа ња здрав стве них услу га те је до
шло до ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских про пу ста ко
ји су мо гли да пред ста вља ју ри зик по здра вље де те та, 
чи ме су учи ни ле по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чла на 195. став 1. тач ка 2) и тач ка 3) Ста
ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, па им се, на осно ву од

ред бе из чла на 240. став 1. тач ка 1. и од ред бе из ста ва 
7. овог чла на Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је из ри че 
ди сци плин ска ме ра 

ЈАВ НА ОПО МЕ НА

3. Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве по ступ ка.
4. Ова Од лу ка је ко нач на.

Обра зло же ње

На Од лу ку бр. Ди – 3–5/2013 – IV ко ју је да на 26. сеп
тем бра 2014. го ди не до не ло Ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, по сту па ју ћи по 
пред ло гу Су за не и Бо ја на Трај ко вић из Ле сков ца, ко ји 
су под не ли то ме су ду про тив др Би ља не Ста ва но вић, ле
ка ра спе ци ја ли сте пе ди ја три је и др Мар и а не Ни ко лић 
Па вло вић, спе ци ја ли сте пе ди ја три је, ко је су обе за по
сле не у ОБ Ле ско вац у Ле сков цу и ко јом су обе ле кар ке 
осло бо ђе не од од го вор но сти за по вре ду про фе си о нал не 
ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из од ре да ба чла на 195. 
став 1. тач ка 2. и тач ка 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, Су за на и Бо јан Трај ко вић су из ја ви ли жал бу.

По сту па ју ћи по на во ди ма из на ве де не жал бе, над ле
жно Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је кон ста то ва ло да је жал ба бла го вре ме на и да је под
не та од стра не овла шће них ли ца.

Овом жал бом под но си о ци, Су за на и Бо јан Трај ко вић 
оспо ра ва ју пр во сте пе ну Од лу ку у це ло сти:

– „...због по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, 

– због по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва,

– због по гре шно ин тер пре ти ра не и ми ни ми зи ра не 
уло ге оп ту же них док тор ки сво де ћи цео слу чај на ко
лек тив ну од го вор ност и ло ше ме ђу људ ске од но се,

– због не спро во ђе ња де таљ ног по ступ ка и ис тра жи
ва ња ко ја све до че о од но су оп ту же них док тор ки пре
ма но во ро ђен че ту Трај ко вић Са ви и мај ци Су за ни Трај
ко вић,

– због не при др жа ва ња о глав ним оп ту жбе ним зах
те ви ма ро ди те ља и утвр ђи ва ња по је ди нач не од го вор
но сти оп ту же них док тор ки,

– због за не ма ри ва ња чи ње ни ца да су оп ту же не док
тор ке ода ва ле ле кар ску тај ну дру гим ли ци ма о ста њу 
на шег де те та,

– због за не ма ри ва ња чи ње ни ца да су по гре шно и не
до вољ но ле чи ле на ше де те, по ста ви ле по гре шну ди јаг
но зу и хте ле да тран спор ту ју но во ро ђен че у дру гу уста
но ву и да су при том ста ву оста ле и при ли ком да ва ња 
из ја ва, пред Ко ми си јом за спо ља шњи струч ни над зор, 
као и на главм ној рас пра ви пред овим Суд ским ве ћем, 
да је на ше де те има ло ме нин ги тис,

– оспо ра ва нам се пра во да као ро ди те љи има мо пра
во на из бор и по ве ре ње у јед ног ле ка ра и да сво је пат ње 

и бо ли ко је су нам на не ле оп ту же не сво јим чи ње њем, 
мо ра мо да до ка зу је мо ма три јал но и не ме три јал но, а 
што се чи ни ло гич но и по зна то ка ко се мо же осе ћа ти 
мај капо ро ди ља ко ја је упла ше на за жи вот свог но во
ро ђен че та,

– због за не ма ри ва ња чи ње ни ца и исти не из на шег 
ту жбе ног зах те ва, све до че ња и из ја ва све до ка ми као 
ро ди те љи и да ље се др жи мо у за блу ди и стра ху за да
љи жи вот на шег де те та по себ но под ставк ну ти осло ба
ђа ју ћом од лу ком Пр во сте пе ног суд ског ве ћа пре ма оп
ту же ним док тор ка ма,

– на ша нај и скре ни ја жал ба и не сла га ње са ова квом 
осло ба ђа ју ћом од лу ком је за пра во же ља да се за до во
ље њем ди сци плин ске од го вор но сти оп ту же них док
тор ки ста не на пут ба ха том и па у шал ном по на ша њу 
ле ка ра на ро чи то пре ма нај мла ђој по пу ла ци јибе ба ма 
и спре че мо гу ће ка та стро фал не по сле ди це и ду шев на 
бол ро ди те ља...“

У обра зло же њу ове жал бе се на во ди да: „...чи ње нич
но ста ње из не то кроз обра зло же ње оспо ра ва не од лу ке 
Пр во сте пе ног суд ског ве ћа ко јом се осло ба ђа ју оп ту же
не док тор ке ди сци плин ске од го вор но сти, ни је аде кват
но, да је не до вољ но, по вр шно, при 
че му ап со лут но не да је од го во ре и 
про тив до ка зне чи ње ни це на на ше 
ту жбе не зах те ве као и на чи ње ни
це из ре ше ња су ди је ис тра жи те ља 
о по кре та њу осно ва но сти по кре та
ња ди сци плин ске од го вор но сти др 
Ма ри а не Ни ко лић Па вло вић и др 
Би ља не Сте ва но вић. 

Та ко ђе у жал би се ис ти че да: „...
Мо тив на ше ту жбе ... ни је утвр ђи
ва ње ко лек тив не од го вор но сти ле
ка ра ... и ре ша ва ње не ре ше них ме
ђу људ ских од но са у ОБ Ле ско вац. 
На ша ту жба је не дво сми сле на да 
се утвр ди по је ди нач на од го вор ност оп ту же них док тор
ки ко ја је еви дент на...“. По ред то га, оспо ра ва се и за
кљу чак Суд ског ве ћа ко јим се на во ди: „...да за то што 
не по сто је трај не по сле ди це по здра вље де те та не мо
же се из дво је но по сма тра ти од го вр ност ни јед ног ле
ка ра по је ди нач но...“, па се по ста вља и пи та ње: „...Да ли 
се за утвр ђи ва ње ле кар ске од гвор но сти мо ра ју де си ти 
са мо смрт ни и ка та стро фал ни ис хоп ди ле че ња па ци
јен та?...“. Ис ти че се да: „...На осно ву ме ди цин ске до ку
мен та ци је, из ве шта ја ко ми си ја и из ја ва све до ка ... ми 
сма тра мо су прот но од лу ци Пр во сте пе ног суд ског ве
ћа, да су од го вор не за про пу сте у ди јаг но сти ци и ле
че њу, као и за не про фе си о нал ни од нос пре ма па ци
јен ту, мај ци по ро ди љи и пре ма пред по ста вље ни ма и 
да су учи ни ле све по вре де по Ста ту ту и Ко дек су ЛКС, 
ко је им ста вља мо на те ре та ис ка за не у ре ше њу за по
кре та ње ди сци плин ског по ступ ка од стра не су ди је ис
тра жи те ља, а ко је је по твр ђе но ре ше њем пред сед ни ка 
Вр хов ног Су да ча сти ЛКС...“.

По себ но се на гла ша ва да: „...Ме та бо лич ки по ре ме
ћај хи пер на тре ми ја, ко ји је по сле ди ца ин тра кра ни
јал ног кр ва ре ња (вред но сти на три ју ма су би ле 182,3 
ммол/л 01.2.2013.) др Би ља на Сте ва но вић ни је ад кват
но ле чи ла, ни ти еви ден ти ра ла по ре ме ћај ко ји је зна

чај но угро зио здра вље и жи вот на шег де те та ... те ле фо
ном ор ди ни ра ла те ра пи ју фе но бар би то на, но ћу 02/03. 
фе бру а ра 2013. де те ту ко је има тем пе ра ту ру што је у 
су прот но сти ма са оба ве за ма при прав ног ле ка ра ко ји 
мо ра да се ода зо ве и до ђе у бол ни цу, из ја ва др Ср ђа
на Ми ти ћа то по твр ђу је да је усме но ис пи тао за што 
ни је до шла, на осно ву пи са не при ја ве ше фа оде ље
ња. На кон та квих вред но сти на три ју ма а да ни је по
но ви ла ла бо ра то риј ске на ла зе и до шла у то ку но ћи 
да пре гле да де те...“. Да ље се на гла ша ва да ме ди цин
ска до ку мен та ци ја ни је уред но во ђе на и да: „...Ме та
бо лич ки по ре ме ћај на три ју ма са се рум ским вред но
сти ма је еви ден ти ран са мо у от пу сној ли сти ко ју је 
пот пи са ла др Ви де но вић...“. Та ко ђе се на во ди да: „...Др 
Ма ри а на је сво јим оба ве шта ва њем и Проф. Др Јан ко
ви ћа оста ви ла у за блу ди да је реч о ме нин ги ти су код 
на шег де те та, јер он „ни је сум њао у зна ње суб спе ци
ја ли сте др Ма ри а не“. 

По себ но се на гла ша ва и то да: „...не до пу сти во је да 
ле ка ри са та квим ис ку ством и сте че ним зна њи ма до
зво ле се би чак и да ди фе рен ци јал но раз ми шља ју о по
сто ја њу ме нин ги ти са, ка ко је Ко ми си ја за спо ља шњи 
струч ни над зор утвр ди ла да се та ди јаг но за мо гла ис
кљу чи ти већ по сле пр ве лум бал не пунк ци је и ана ли за 
за ин фек ци ју. Др Ма ри на Ни ко лић је твр ди ла да па ра

ме тре ин ку ба то ра по де ша ва ју ме
ди цин ске се стре, али је у слу ча ју 
на шег де те та она по ви си ла тем пе
ра ту ру и вла жност ин ку ба то ра на 
60 од сто, што је пред ви ђе но за пре
вре ме но ро ђе ну де цу, а не за фе
брил ну но во ро ђен чад и на ше де те, 
а по том ме ри ла тем пе ра ту ру де те
ту. У свом обра зло же њу Пр во сте пе
но суд ско ве ће се не из ја шња ва о 
овим чи ње ни ца ма...“.

У обра зло же њу ове жал бе на по
ми ње се и то да пр во сте пе но ве
ће ни је узи ма ло у раз ма тра ње: „...
струч но ми шље ње све до ка др Ва

лен ти не Ви де но вић ко јим она по твр ђу је про пу сте у ле
че њу на шег де те та од стра не оп ту же них док тор ки...“, а 
на гла ша ва се да ово ве ће ни је узе ло у рзма тра ње ни
ти из ве ло дру ге по тен ци јал не све до ке ме ди цин ске се
стре, Љу бин ку Кр стић, Ми ли цу Ца кић, Бран ку Илић 
као и др Ле по са ву Та сић, др Сне жа ну Ми хај лов...“, јер 
је па у шал но за кљу чи ло да се ра ди о по ре ме ће ним ме
ђу људ ским од но си ма.

По ред оста лих на во да у жал би, под но си о ци жал бе, на 
кра ју пред ла жу да се оспо ре на пр во сте пе на осло ба ђа
ју ћа од лу ка за ове две ле кар ке – уки не и: “...по но во по
кре не по сту пак са до пун ским до ка зи ма и све до че њи
ма...“, од но сно да Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је: „...по но во раз мо три и са гле да чи ње нич
но ста ње кроз це ло куп ну до ку мен та ци ју пред ме та Ди 
3–5/ 2013IV и пре и на чи оло ба ђа ју ћу од лу ку у из ри ца
ње не ке од ди сци плин ских ме ра...“.

На кон де таљ ног раз ма тра ња свих на во да пред мет
не жал бе, као свих из ве де них до ка за и свих спи са овог 
пред ме та, на осно ву ве о ма ис црп ног и де таљ ног Из ве
шта ја су ди је – из ве сти о ца (и чла на Ве ћа Вр хов ног су
да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је) у овом пред ме ту, др 
Ми ла на Па ре за но ви ћа, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, а и на кон раз ма тра ња и ана ли

ОД лу КЕ Су ДА чА СТИ
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зи ра ња свих до ка за, ка ко по је ди нач но, та ко и у њи хо
вој ме ђу соб ној по ве за но сти, из ме ђу оста лог, утвр ди ло 
сле де ће чи ње ни це:

1. Но во ро ђен че је у то ку хо спи та ли за ци је ле чио ве
ћи број ле ка ра (пет); 

2. Не спор но је утвр ђе но да су у кон крет ном слу ча ју 
на пра вље ни (не на мер ни) објек тив ни ди јаг но стич ки и 
те ра пиј ски про пу сти (по себ но што је пре ви ђен ре зул
тат на три ју ма из ла бо ра то риј ских ана ли за) и то не са
мо од стра не ове две ле кар ке про тив ко јих је по сту пак 
по кре нут (др Ви де но вић је, по сле пре у зи ма ња ле че ња 
но во ро ђен че та тра жи ла још јед ну лум бал ну пунк ци ју 
и на ста ви ла са по гре шном те ра пи јом; 

3. Не спор но је утвр ђе но да су ме ђу људ ски од но си у 
овом ко лек ти ву ду го трај но бит но по ре ме ће ни, а што 
мо же ути ца ти на ком пле тан рад оде ље ња и бит но га 
угро зи ти;

4. На сре ћу, ле че ње но во ро ђен че та Са ве Трај ко ви ћа 
је успе шно за вр ше но и без по сле ди ца по ње го во здра
вље;

5. На чел ник Слу жбе за ги не ко ло ги ју и аку шер ство, др 
Ср ђан Ми тић је тре ба ло да обра зу је кон зи ли јум у овом 
слу ча ју и на тај на чин би би ле пре ва зи ђе не да ље ди јаг
но стич ке, а са мим тим и те ра пиј ске гре шке;

6. Ди јаг но стич ка за блу да је по сто ја ла код свих ле ка
ра ко ји су уче ство ва ли у ле че њу овог но во ро ђен че та у 
ОБ Ле ско вац;

7. Ис ход ле че ња је, на сре ћу, био успе шан, али то не 
ели ми ни ше по сто ја ње по гре шне ди јаг но зе и те ра пи је, 
иако је еви дент но да у овом слу ча ју је би ла у пи та њу 
до бра, а не ло ша на ме ра;

По во дом свих кон ста то ва них при мед би о не пот пу но 
утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, из не тих у жал би, ово 
Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
за у зе ло став да су ове при мед бе осно ва не и да по ме
ну та осло ба ђа ју ћа Од лу ка пр во сте пе ног Су да ча сти по
гре шна. 

На и ме, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср
би је сма тра да у овом слу ча ју по сто је еле мен ти и евен
ту ал не од го вор но сти оста лих ле ка ра ОБ Ле ско вац, ко ји 
су уче ство ва ли у ле че њу овог но во ро ђен че та, али, ка ко 
је овај Суд ча сти овла шћен да рас пра вља и од лу чу је са
мо „у гра ни ца ма зах те ва за по кре та ње ди сци плин ског 
по ступ ка“ (од ред ба из чла на 201. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је), то је пред мет ове рас пра ве би ло утвр ђи
ва ње евен ту ал не од го вор но сти др Би ља не Сте ва но вић 
и др Ма ри а не Ни ко лић Па вло вић. 

Ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср
би је по себ но на гла ша ва да су ло ши и по ре ме ће ни ме
ђу људ ски од но си у ме ди цин ском ко лек ти ву, као што је 
то ов де слу чај, – не до пу сти ви и че сто мо гу би ти узрок 
озбиљ них гре ша ка са не са гле ди вим и опа сним по сле
ди ца ма. Та кво ста ње у ко лек ти ву се не сме и не мо же 
то ле ри са ти.

У сми слу све га на пред на ве де ног, ово Ве ће Вр хов ног 
су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да су 

на во ди из пред мет не жал бе, осно ва ни у це ло сти, од но
сно да пр во сте пе но ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју ни је из вр ши ло оце ну 
свих из ве де них до ка за у пот пу но сти, ни по је ди нач но 
ни до во де ћи их у ме ђу соб ну ко ре ла ци ју, те да је из ве
ло по гре шан за кљу чак и до не ло по гре шну од лу ку, од
но сно да је до шло до по гре шне при ме не ма те ри јал ног 
пра ва, те да је осло ба ђа ју ћа од лу ка пр во сте пе ног Ве ћа 
нео сно ва на у це ло сти.

На осно ву све га, по себ но де таљ но са гле да не по сто је
ће ме ди цин ске до ку мен та ци је, а по себ но и чи ње ни ца 
и за кљу ча ка у Из ве шта ју ван ред не спо ља шње кон тро
ле ква ли те та струч ног ра да у Нео на тал ном оде ље њу 
Слу жбе ги не ко ло ги је и пе ри на то ло ги је ОБ Ле ско вац од 
17. сеп тем бра 2013. го ди не, на не сум њив на чин про из
и ла зи да су (по ред оста лих ле ка ра на овом Оде ље њу) 
др Би ља на Сте ва но вић и др Мар и а на Ни ко лић Па вло
вић, у овом слу ча ју по чи ни ле по вре де про фе си о нал
не ду жно сти, ко је су им ста вље не на те рет пред мет ним 
пред ло гом, па је ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар
ске ко мо ре Ср би је до не ло од лу ку о пре и на че њу пр во
сте пе не Од лу ке Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре за ју го и сточ ну Ср би ју. 

При то ме, ово Ве ће је за кљу чи ло да, има ју ћи у ви ду 
и успе шан ис ход ле че ња но во ро ђен че та и не до ста так 
штет них по сле ди ца по здра вље но во ро ђен че та, из ре
че на ме ра јав не опо ме не, као нај бла жа ме ра за санк
ци о ни са ње ди сци плин ске од гвор но сти, тре ба да бу де 
пре вен тив ног ка рак те ра нај ви шег сте пе на, ка да се го
во ри о ду жној па жњи ле ка ра пре ма па ци јен ту, при ме
ни од го ва ра ју ћих ди јаг но стич ко – те ра пиј ских про це
ду ра, као и уред ном и пот пу ном во ђе њу ме ди цин ске 
до ку мен та ци је. Ово Ве ће сма тра да ће се из ре че ном 
ди сци плин ском ме ром у пот пу но сти оства ри ти и пре
вен тив на и ре пре сив на свр ха ка жња ва ња у кон крет
ном слу ча ју

Има ју ћи све на пред на ве де но у ви ду, те жи ну по вре
де про фе си о нал не ду жно сти и озбиљ ност по сле ди ца те 
по вре де у кон крет ном слу ча ју, а и по себ но схва та ње да 
ће се из ре че ном и из вр ше ном ме ром Јав не опо ме не у 
пот пу но сти оства ри ти свр ха ка жња ва ња од го вор них 
др Би ља не Сте ва но вић и др Ма ри а не Ни ко лић Па вло
вић, као и ци ље ви ге не рал не пре вен ци је, ово Ве ће Вр
хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је по пред
мет ној жал би до не ло Од лу ку као у дис по зи зи ву.

Пред сед ник Ве ћа 
Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф. др Сло бо дан Ко ва че вић, 

ДО СТА ВЉЕ НО:
др. Би ља на Сте ва но вић;
др Ма ри а на Ни ко лић Па вло вић;
Су за на и Бо јан Трај ко вић;
Суд ча сти РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју
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