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

П
ред ва ма је не са мо но ви 
број ГЛА СНИК-а, већ са свим 
но во, у пот пу но сти из ме ње-
но, из да ње на шег гла си ла, 

при ла го ђе но оно ме што сте ви већ 
ду го тра жи ли.

Же ља нам је да оства ри мо ис кре-
ну, нај ди рект ни ју ко му ни ка ци ју са 
сви ма ва ма, чла но ви ма ЛКС. По ку-
ша ће мо да убу ду ће у ГЛА СНИК-у на-
ђе те пра ва оба ве ште ња о све му што 
вас ин те ре су је, да до би је те ре ле вант-
не од го во ре на сва пи та ња која же-

лите да поставите у вези са нашом про фе си јом, да се отво-
ри мо за ва ше при мед бе и да вам по ну ди мо ком пе тент не 
ста во ве ин сти ту ци ја и лич но сти, свих оних ко ји од лу чу ју 
о по ло жа ју ле кар ства, да вам омо гу ћи мо да за хва љу ју ћи 
на шим стра ни ца ма, а кроз бо љу ре ги о нал ну са рад њу, бу-
де те бли жи јед ни дру ги ма, да бо ље раз у ме те за кон ске од-
ред бе бит не за вас и ва ше по ро ди це, да вам ука же мо на 
нај бо љи пут за нео п ход не ме ди цин ске еду ка ци је, уса вр-
ша ва ња, сти ца ња раз ли чи тих но вих зна ња…

Као но ви из да вач ки тим тру ди ће мо се да бу де мо окре-
ну ти ВА МА, да пи ше мо ЗА ВАС, О ВА МА, пи та ће мо УМЕ-
СТО ВАС и отво ре но кри ти ко ва ти не га тив не по ја ве у ле кар-
ству ко је сме та ју нај ви ше на ма. За то вас, ре дов не чла но ве 
ЛКС-а, по зи ва мо на са рад њу, сва ко днев ну, са мо на шу, ис-
пу ње ну обо стра ним по ве ре њем.

Ви де ће те, у овом, пр вом бро ју но вог из да ња, уве ли смо 
са свим но ве ру бри ке, пре све га ПИ ТА ЊА И ОД ГО ВО РЕ, за-
тим стра ни це отво ре не за сва ку од ре ги о нал них ко мо ра 
по је ди нач но. Са чу ва ли смо и ста ре, као што је ово пи смо 
глав ног уред ни ка, за тим реч ди рек то ра ЛКС-а. По тру ди-
ли смо се и да вам још јед ном раз ја сни мо де та ље про це-
са ре ли цен ци ра ња, да на ја ви мо нај зна чај ни ја зби ва ња у 
обла сти КМЕ у на ред ном пе ри о ду. А то све на сма ње ном 
оби му стра на и фор ма та, у скла ду са од лу ком са IV ре дов-
не сед ни це УО ЛКС, одр жа не 28. 01. 2015. у Бе о гра ду да се 
„тро шко ви услу га штам па ња „Гла сни ка“ ЛКС за 2015. сма-
њу ју на тре ћи ну из но са“.

Сма трам да ова oд лу ка о сма ње њу оби ма ГЛА СНИК-а 
ни је ути ца ла на то да не бу де мо бо љи, за ни мљи ви ји, ва-
ма бли жи. На про тив. Уве ре на сам да је ово тек пр ви ко-
рак ка но вој и отво ре ни јој са рад њи, а у скла ду са све ве-
ћим иза зо ви ма ле кар ства.

Ср дач но,

Др Ја сми на Па вло вић
Глав ни уред ник ГЛА СНИК-а
(Од лу ком са Де се те ре дов не сед ни це УО ЛКС, одр жа не 16. 

ју на 2015. у Кра гу јев цу)
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Обавештавамо вас да је истекао рок за попуњавање Упитника о статусу
лекара у Републици Србији. На нашем сајту www.lks.org.rs пратите резултате

Анкете и даље активности Радног тела за покретање јавне расправе.
Хвала на сарадњи и великом одзиву.

ВРАТИМО ОСМЕХ НА ЛИЦЕ ЛЕКАРА И ПАЦИЈЕНАТА

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ПОКРЕЋЕ
ЈАВНУ РАСПРАВУ О СТАТУСУ ЛЕКАРА У СРБИЈИ

ЗАШТО?
• Зато што је статус лекара у Србији поражавајући.
• Зато што желимо да радимо на сталном унапређењу статуса лекара у Србији.
• Зато што унапређењем статуса лекара, унапређујемо и квалитет здравствене неге.
• Зато што је здравље грађана највеће национално благо и економска моћ једне државе.
• Зато што желимо достићи највиши могући стандард здравља као основног људског права.

ХОЋЕМО
• Да повратимо достојанство и углед лекарског сталежа.
• Да лекару омогућимо боље и безбедније услове рада.
• Да повратимо поверење својих пацијената.
• Да се поштује законско право пацијента на слободан избор лекара и здравствене установе.
• Да пацијент оствари своје право на безбедну и квалитетну здравствену заштиту.
• Да укинемо дискриминишући положај лекара у приватној пракси на тржишту.
• Да елиминишемо коруптивне механизме у здравственом законодавству.
• Да ускладимо здравствене стандарде Србије са стандардима Европске уније.
• Да задржимо младе лекаре у Србији
•  Да радимо на унапређењу здравственог законодавства у складу са здравственом политиком

Р. Србије у сарадњи са Министарвством здравља РС и свим релевантним институцијама.

РЕЛИЦЕНЦИРАњЕ
за лекаре чије лиценце важе до 31. децембра 2015.

Ср би ја је пр ви пут до би ла јав но сти до ступ ну, 
об је ди ње ну, зва нич ну ли сту ли цен ци ра них ле-
ка ра, у скла ду са ва же ћим За ко ном о ко мо ра-
ма здрав стве них рад ни ка, а на ини ци ја ти ву 
Удру же ња гра ђа на „Ср би ја у по кре ту“. Ли ста је 
об ја вље на на сај ту ЛКС и уз име, пре зи ме, по-
дат ке о спе ци ја ли за ци ји, ти ту ли, са др жи и по-
да так ка да је ли цен ца из да та и до кле ва жи. По-
да ци су из ин фор ма ци о ног си сте ма Ко мо ре, а 
СВИ ЧЛА НО ВИ СУ У ЗА КОН СКОЈ ОБА ВЕ ЗИ ДА 
СВО ЈОЈ РЕ ГИ О НАЛ НОЈ КО МО РИ ПРИ ЈА ВЕ СВА-
КУ ПРО МЕ НУ СВО ЈИх СТА ТУ СНИх ПО ДА ТА КА. 
Уко ли ко је не ки од по да та ка на ли сти, ипак, 
не а жу ран, ту ин фор ма ци ју до ста ви те струч ној 
слу жби ЛКС на мејл: info@lks.org.rs или на те-
ле фон: 011/3626185.

За ре ли цен ци ра ње сва по треб на до ку мен та мо-
же те до би ти пре ко ва ших ре ги о нал них ко мо-
ра, а уко ли ко ни сте у ста њу да до ста ви те до каз 
о до вољ ном бро ју КМЕ бо до ва, ре дов но пра ти-
те на ше сај то ве јер ЛКС ра ди на но вом пра вил-
ни ку ко ји ће би ти ли бе рал ни ји – пред ви ђен је 
и ли цен цни ис пит ка ко би се омо гу ћи ло ле ка-
ри ма ко ји ни су до вољ но ра ди ли на кон ти ну и-
ра ној еду ка ци ји да, кроз про ве ру струч ног зна-
ња, об но ве ли цен цу.

ДРжИТЕ СЕ РОКОВА

ОБРАТИТЕ СЕ
РЕгИОНАЛНОЈ КОМОРИ

КОЈОЈ ПРИПАДАТЕ

Текст за дру гу стра ну ко ри ца (на сло ви и крај стра не исти )

Ср би ја је пр ви пут до би ла јав но сти до ступ ну, об је ди ње ну, зва-
нич ну ли сту ли цен ци ра них ле ка ра, у скла ду са ва же ћим За-
ко ном о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, а на ини ци ја ти ву 
Удру же ња гра ђа на „Ср би ја у по кре ту“. Ли ста је об ја вље на на 
сај ту ЛКС и уз име, пре зи ме, по дат ке о спе ци ја ли за ци ји ,ти ту ли, 
са др жи и по да так ка да је ли цен ца из да та и до кле ва жи. По да-
ци су из ин фор ма ци о ног си сте ма Ко мо ре, а СВИ ЧЛА НО ВИ СУ 
ЗА КОН СКОЈ ОБА ВЕ ЗИ ДА СВО ЈОЈ РЕ ГИ О НАЛ НОЈ КО МО РИ ПРИ-
ЈА ВЕ СВА КУ ПРО МЕ НУ СВО ЈИХ СТА ТУ СНИХ ПО ДА ТА КА. Уко ли ко 
је не ки од по да та ка на ли сти, ипак, не а жу ран, ту ин фор ма ци ју 
до ста ви те струч ној слу жби ЛКС на мејл: info@lks.org.rs или на 
те ле фон: 011/3626185.

За ре ли цен ци ра ње сва по треб на до ку мен та мо же те до би ти 
пре ко ва ших ре ги о нал них ко мо ра, а уко ли ко ни сте у ста њу да 
до ста ви те до каз о до вољ ном бро ју КМЕ бо до ва, ре дов но пра-
ти те на ше сај то ве јер ЛКС ра ди на но вом пра вил ни ку ко ји ће 
би ти ли бе рал ни ји – пред ви ђен је и ли цен цни ис пит ка ко би се 
омо гу ћи ло ле ка ри ма ко ји ни су до вољ но ра ди ли на кон ти ну и-
ра ној еду ка ци ји да, кроз про ве ру струч ног зна ња, об но ве ли-
цен цу.
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здрав стве них рад ни ка и го спо дин 
Бе лић, прав ник из Ми ни стар ства. 
Сма трам да та са рад ња мо же да до-
при не се уна пре ђе њу здрав стве ног 
си сте ма у це ли ни и да ће се вре ме-
ном про ду бљи ва ти, на рав но, уз пу-
ни ин те гри тет ЛКС као не за ви сног 
стру ков ног удру же ња.

Од нос из ме ђу СЛД и ЛКС је не што 
што је оп те ре ћи ва ло ле кар ство Ср-
би је у про те клој де це ни ји. У про-
сто ри ја ма ЛКС је, на мо ју мол бу, 
одр жан са ста нак са ви шеч ла ном де-
ле га ци јом СЛД. Са стан ку су при су-
ство ва ли ака де мик Ра до је Чо ло вић, 
Пред сед ник СЛД, про фе со ри Љу би-
ца Ђу ка но вић, Не дељ ко Ра дло вић и 
Па вле Ми лен ко вић, као и се кре тар 
СЛД. Иако је раз го вор био оп те ре-
ћен те ма ма из про шло сти, по ка зан 
је ве ли ки сте пен ин те ре со ва ња да 

се ус по ста ви са рад ња и да се не гу ју 
до бри, ко ле ги јал ни од но си, уз обо-
стра но ува жа ва ње.

Да на 24. 07. 2015. На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је је иза бра-
ла но ве чла но ве Здрав стве ног са ве-
та Ср би је и ти ме је окон чан пе ри од 
у ко јем то те ло ни је у пу ној ме ри 
функ ци о ни са ло. Ака де мик Ми цић 
и др Дра гу ти но вић ко ји су иза бра ни 
за пред сед ни ка и пот пред сед ни ка 
ЗСС, од мах на кон из бо ра, за по че ли 
су ин те зив ну са рад њу са ЛКС, пре 
све га на ја сном де фи ни са њу од но-
са ве за них за про цес акре ди та ци је 
про гра ма КМЕ. Проф. др Алек сан-
дар На гор ни је, као пред став ник 
ЛКС, по стао члан ЗСС и на да мо се 
да ће сво јим ра дом, у пу ној ме ри, 
за сту па ти на ше ин те ре се и ин те-
ре се ле кар ства у це ли ни. У да ни ма 

пред на ма до ћи ће до пот пи си ва ња 
не ке вр сте ме мо ран ду ма о ме ђу соб-
ној са рад њи ко јим ће се пре ци зно 
де фи ни са ти уче шће пред став ни ка 
ЛКС у ра ду рад ног те ла Здрав стве-
ног са ве та за акре ди та ци ју про гра-
ма КМЕ.

Са ста нак са мр. Да мја ном Да-
мја но ви ћем, пред сед ни ком Са ве-
за удру же ња па ци је на та је, на дам 
се, по че так успе шне са рад ње на ших 
ин сти ту ци ја. Сву да у све ту удру же-
ња па ци је на та су но се ћи сту бо ви 
здрав стве ног си сте ма и нео п ход-
на је пу на са рад ња са њи ма ра ди 
оства ри ва ња пра ва па ци је на та и 
што бо ље здрав стве не за шти те ста-
нов ни штва.

 

По да ци о ле ка ри ма 
на сај ту лкс

НВО „Ср би ја у по кре ту„је за по-
че ла ини ци ја ти ву ко ји је по др жао 
По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав-
ног зна ча ја и за шти ту пра ва лич но-
сти, а ко ја се зо ве „Пра во да знам“. 
Су шти на ини ци ја ти ве је да по сто-
ји из ра жен ин те рес јав но сти да, на 
сај ту ЛКС бу де по ста вље на збир ка 
по да та ка ко ја би омо гу ћа ва ла сва-
ком за ин те ре со ва ном да про на-
ђе по дат ке о ле ка ри ма ко ји има ју 
ва же ћу ли цен цу. Збир ка по да та ка 
ће са др жа ти сле де ће по дат ке: име, 
пре зи ме, број ли цен це и њен пе ри-
од ва же ња, спе ци јал ност и на став-
но на уч на зва ња. То ком раз го во ра и 
са стан ка у Кан це ла ри ји По ве ре ни-
ка ис кри ста ли сао се низ ре ше ња ко-
ја се од но се на је дин стве ну ба зу по-
да та ка ЛКС и по тре бу да се за шти те 
по да ци ко ји се у њој на ла зе. 

Исто та ко, у Кан це ла ри ји За штит-
ни ка гра ђа на де таљ но је раз го ва-
ра но о Су до ви ма ча сти ЛКС – ис-
так ну та је њи хо ва ва жна уло га у 
здрав стве ном си сте му у це ли ни и 
о оба ве за ма Ко мо ре у том до ме ну..

У При вред ној ко мо ри Ср би је 18. 
06. 2015. одр жан је са ста нак ко ји је 
ор га ни зо вао пред сед ник Од бо ра 
Удру же ња за фар ма це ут ску и ме-
ди цин ску при вре ду. Пот пи сан је 
ме мо ран дум о уза јам ној са рад њи, 
а до не те су и од лу ке да се, у нај кра-
ћем вре мен ском ро ку, име ну је ко-
ор ди на тор, да се на пра ви ја сан ак-
ци о ни план и ус по ста ве ре ле ват ни 
од но си пот пи сни ка. Пот пи сни ци 
Ме мо ран ду ма су Ми ни стар ство 
здра вља, ко мо ре здрав стве них рад-
ни ка, Удру же ње за фар ма це ут ску и 
ме ди цин ску при вре ду При вред не 
ко мо ре Ср би је, Асо ци ја ци ја при ват-
них здрав стве них уста но ва, Са вез 
удру же ња па ци је на та, Уни ја по сло-
да ва ца Ср би је и Али јан са за ло кла-
ни еко ном ски раз вој. Прин ци пи 
са рад ње су: парт нер ство, тран спа-

Ш
ешт ме се ци пред ста вља 
са свим до вољ но вре-
ме за по чет ну ана ли зу 
по стиг ну тих ре зул та та, 

про из и шлих из пла на и про гра ма 
ЛКС за 2015. го ди ну, усво је них на УО 
Ко мо ре. Оно што сма трам при о ри-
те том је по зи ци о ни ра ње ЛКС у од-
но су на дру ге ре ле вант не чи ни о це 
у здрав стве ном си сте му Ср би је. 

Не по сред но на кон из бо ра за по че-
та је ин те зив на са рад ња са дру гим 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка. На 
не дељ ном ни воу су ор га ни зо ва ни са-
стан ци ди рек то ра ко мо ра на ко ји ма 
су раз ма тра ни за јед нич ки про бле-
ми ве за ни за про цес ре ли цен ци ра-
ња ко ји је у не ким ко мо ра ма у то ку, 
док на ма у ЛКС то пред сто ји. Ми ни-
стар ство здра вља и сам Ми ни стар 
Доц. др. Сци. мед. Зла ти бор Лон чар 
пре по зна ли су по тре бу за за јед нич-
ким из на ла же њем ре ше ња по сто је-
ћег про бле ма, те су фор ми ра не рад-
не гру пе за из ме ну Пра вил ни ка о 
из да ва њу, об на вља њу ли цен це и 
Пра вил ни ка о КМЕ. Рад не гру пе су 
ин те зив но ра ди ле на из ме на ма ових 
пра вил ни ка и њи хо вом ускла ђи ва-
њу са пра вил ни ци ма ко ји се ко ри-
сте у зе мља ма у ре ги о ну.

Ре ше ња ко ја се при ме њу ју у су-
сед ним зе мља ма су у ве ли кој ме ри 
им пле мен ти ра на у но ве пра вил ни-
ке за ко је се на да мо да ће би ти об ја-
вље ни у „Слу жбе ном гла сни ку“ Ре-
пу бли ке Ср би је пре 01.'11. 2015. ка да 
у ЛКС ис ти че рок за при ја ве за ре-
ли цен ци ра ње.

Из ме не пра вил ни ка до не ле су 
сма ње ње бро ја по треб них бо до ва 

на ни воу јед не го ди не, мо гућ ност 
пре но ше ња бо до ва из го ди не у го-
ди ну, као и уво ђе ње про ве ре струч-
ног зна ња – ли цен цног ис пи та ко ји 
ће док то ри ко ји ни су сте кли усло-
ве за об но ву ли цен це, због не ис пу-
ња ва ња усло ва ве за них за КМЕ, по-
ла га ти пред ко ми си јом ЛКС. Бли же 
усло ве за по ла га ње ли цен цног ис-
пи та про пи са ће Ми ни стар здра вља 
у чи јој је то над ле жно сти. Уво ђе-
ње ли цен цног ис пи та, као пот пу-
но но ве ин сти ту ци је, зах те ва ло је 
про ме ну ЗЗЗ. Про це ду ра хит не из-

ме не За ко на је у то ку. На да мо се да 
ће За кон и пра вил ни ци би ти бла-
го вре ме но до не ти пре све га из у-
зет ним на по ри ма Ми ни стар ства 
здра вља.

И ко мо ре 
ор га ни за то ри кме

Ми слим да је ја ко ва жно ис та ћи – 
јер је то не што што је ЛКС ду ги низ 
го ди на по ку ша ва ла да оства ри- да 
но ви Пра вил ник о КМЕ пред ви ђа 
да и ко мо ре здрав стве них рад ни ка 
мо гу би ти ор га ни за то ри про гра ма 
КМЕ.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће се 
тру ди ти да про гра ми ко је она бу-
де ор га ни зо ва ла бу ду на ви со ком 

струч ном ни воу и да бу ду до ступ ни 
сви ма. Цла на ри на ко ју на ши чла-
но ви пла ћа ју, из ме ђу оста лог, мо-
ра би ти до вољ на да им се обез бе ди 
ква ли тет на и бес плат на еду ка ци ја. 
По да ци Свет ске здрав стве не ор га-
ни за ци је до ка зу ју да је кон ти ну и-
ра но еду ко ва ње здрав стве них рад-
ни ка нео п ход ност, ни ка ко не чи ји 
хир. Док то ри су у оба ве зи да па ци-
јен ти ма пру жа ју нај ква ли тет ни ју 
мо гу ћу не гу ко ри сте ћи се зна њем 
сте че ним у то ку шко ло ва ња, ис ку-
ством, али и нај но ви јим са зна њи ма 

у обла сти ме ди ци не и срод них ди-
сци пли на. Грех би био, пр вен стве но 
пре ма па ци јен ти ма, да здрав стве-
ни рад ник од би је да про чи та, чу је 
или се за ин те ре су је за но ви не ко је 
обо ле ли ма мо гу спа сти, про ду жи ти 
жи вот или убла жи ти пат ње и бол, 
што је сте сми сао пру жа ња здрав-
стве не услу ге.

Кроз рад на из ме на ма пра вил ни-
ка ко јим је ру ко во дио Проф. др сци. 
мед. Бе ри слав Ве кић, др жав ни се-
кре тар, ус по ста вље на је те сна са-
рад ња са Ми ни стар ством здра вља. 
Кра јем ав гу ста Ми ни стар је офор-
мио рад ну гру пу за из ме не За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
ко ја ће ра ди ти у са ста ву : Проф. др 
Бе ри слав Ве кић, ди рек то ри ко мо ра 

Реч ди рек то ра ЛКС
ПРИМ. ДР ВЕСНА ЈОВАНОВИћ СУМИРА РЕЗУЛТАТЕ 

ДОСАДАШЊЕГ МАНДАТА

Бољи партнерски односи 
са Министарством и 

другим коморама
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И САМ МИНИСТАР ДР ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР 

ПРЕПОЗНАЛИ ПОТРЕБУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИМ ИЗНАЛАЖЕЊЕМ РЕШЕЊА ЗА ПРОЦЕС 
РЕЛИЦЕНЦИРАЊА // ФОРМИРАНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О 

ИЗДАВАЊУ И ОБНАВЉАЊУ ЛИЦЕНЦИ И ПРАВИЛНИКА О КМЕ ОД ПРЕДСТАВНИКА 
СВИх КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИх РАДНИКА И МИНИСТАРСТВА

Прим. др Весна Јовановић

>>> „Лекари који нису стекли услове за обнову лиценце 
због неиспуњених КМЕ услова полагаће лиценцни испит 
пред комисијом ЛКС, уз услове које ће прописати Министар 
здравља у чијој је то надлежности“ <<<

БОЛНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ 
ОБЕЛЕЖИЛА 184 ГОДИНЕ РАДА
У Са ли Град ског зда ња у По жа рев цу сеп тем бра ове го ди не све ча но је обе ле-

жен Дан Оп ште бол ни це „Во ја Ду лић“, нај ве ће здрав стве не уста но ве у Бра ни чев-
ском окру гу ко ја је по че ла са ра дом да ле ке 1831. 

„Бол ни ца је то ком про шле го ди не при ми ла 17.500 па ци је на та, ура ђе но је ви-
ше од 220.000 спе ци ја ли стич ких пре гле да и опе ри са но око 4.000 љу ди“ – ре као 
је др Срећ ко Бо сић, Ди рек тор и ис та као да је „прет ход на го ди на јед на од нај зна-
чај ни јих у ду гој исто ри ји ра да“.

Овом при ли ком до де ље не су за хвал ни це и пла ке те за по сле ни ма, као до бро-
тво ри ма и при ја те љи ма бол ни це. Ме ђу на гра ђе ни ма је и др Ве сна Јо ва но вић, 
ди рек тор ЛКС.
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НО ВО И ЗА БРА НИ ЧЛА НО ВИ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СА ВЕ ТА СР БИ ЈЕ

На осно ву чла на 151. За ко на о здрав стве ној за шти-
ти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05,72/09-др. за кон, 
88/10,99/10,57/11,119/12,45/13-др. за кон и 93/14) и чла на 8. 
став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 9/10)

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци 
Пет на е стог ван ред ног за се да ња у 2015. го ди ни, одр жа-
ној 24. ју ла 2015. го ди не до не ла је

OДЛУКУ
о из бо ру чла но ва Здрав стве ног са ве та Ср би је

У Здрав стве ни са вет Ср би је би ра ју се:
1. проф. др Иван Па у но вић, ре дов ни про фе сор Ме-

ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
2. проф. др Ла зар Да ви до вић, ре дов ни про фе сор Ме-

ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду
3. проф. др Бо жи дар Ди ми три је вић, ре дов ни про фе сор 

Сто ма то ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
4. проф. др Је ла Ми лић, ре дов ни про фе сор Фар ма-

це ут ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
5. ака де мик Дра ган Ми цић, пред став ник Срп ске 

ака де ми је на у ка и умет но сти,
6. проф. др Алек сан дар На гор ни, пред став ник Ле-

кар ске ко мо ре Ср би је
7. др Ми ло мир Јел чић, пред став ник Сто ма то ло шке 

ко мо ре Ср би је,
8. мр сци. пх. спец. Све тла на Ри стић, пред став ник 

Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је,
9. проф. др Све тла на Иг ња то вић, пред став ник Ко мо-

ре би о хе ми ча ра Ср би је,
10. Ду ши ца Би о ча нин, ви ша ме ди цин ска се стра, 

пред став ник Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и здрав-
стве них тех ни ча ра Ср би је

11. проф. др Љу би ца Ђу ка но вић, пред став ник Срп-
ског ле кар ског дру штва,

12. др мед. сци. Гра ди мир Дра гу ти но вић, пред став-
ник Ко мо ре здрав стве них уста но ва Ср би је

13. Ве сна Ста ни шић, дипл. прав ник, ис так ну ти струч-
њак за област здрав стве ног оси гу ра ња и фи нан си ра ња 
здрав стве не за шти те

14. Ива на Ра до вић, дипл. еко но ми ста, ис так ну ти 
струч њак за област здрав стве ног оси гу ра ња и фи нан-
си ра ња здрав стве не за шти те

15. проф. др Ве сна Бје го вић Ми ка но вић, ре дов ни про-
фе сор Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, ис так ну ти струч њак за уна пре ђе ње и раз вој обла-
сти јав ног здра вља

НА СТАВ НИ ЦИ МЕ ДИ ЦИН СКИх 
ФА КУЛ ТЕ ТА ЧЛА НО ВИ РАД НЕ ГРУ ПЕ 
ЛКС ЗА ПРО ЦЕ НУ КВА ЛИ ТЕ ТА 
ПРО ГРА МА КМЕ:

1. проф. др Бо бан Ђор ђе вић, спе ци ја ли ста пла стич-
не и ре кон струк тив не хи рур ги је,

2. доц. др Де јан Не шић, спе ци ја ли ста фи зи кал не 
ме ди ци не и ре ха би ли та ци је, суб спе ци ја ли ста ис хра-
не здра вих и бо ле сних љу ди,

3. проф. др Ср би сла ва Ми ли нић, спе ци ја ли ста ин-
тер не ме ди ци не,

4. проф. др Ми лош Мир ко вић, спе ци ја ли ста ин тер-
не ме ди ци не,

5. проф. др Сте ван Илић, спе ци ја ли ста ин тер не ме-
ди ци не, суб спе ци ја ли ста кар ди о ло ги је, де кан Ме ди-
цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу

6. проф. др Јо ви ца Јо ва но вић, спе ци ја ли ста ин тер не 
ме ди ци не, суб спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да,

7. доц. др Сло бо дан ка Ми тро вић, спе ци ја ли ста па-
то ло шке ана то ми је,

8. проф. др Дра ган Ми ло ва но вић, спе ци ја ли ста кли-
нич ке фар ма ко ло ги је,

9. проф. др Све тла на Са ра во лац Сте фа но вић, спе ци-
ја ли ста пе ди ја три је и

10. проф. др Рај ко Јо вић, спе ци ја ли ста ОРЛ и суб спе-
ци ја ли ста фо ни ја три је

Про у ча ва ју ћи ста ти сти ке раз ли чи тих еми нент них 
ин сти ту ци ја из обла сти ме ди цин ских на у ка у све ту, а 
по го то во Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, до ла зи мо 
до за кључ ка да је кон ти ну и ра но еду ко ва ње здрав стве-
них рад ни ка, мо жда чак и на пр вом ме сту ле ка ра, нео-
п ход ност, а ни ка ко не чи ји хир.

Здрав стве ни рад ни ци су у оба ве зи да па ци јен ти ма пру-
жа ју нај ква ли тет ни ју мо гу ћу не гу ко ри сте ћи се зна њем 
ко је су сте кли у то ку шко ло ва ња, ис ку ством и нај но ви јим 
са зна њи ма у обла сти ме ди ци не и срод них ди сци пли-

на ко ја су им до ступ на. Грех би био, пр вен стве но пре ма 
па ци јен ти ма, да здрав стве ни рад ник од би је да про чи та, 
чу је или се за ин те ре су је за но ви не ко је обо ле ли ма мо гу 
спа си ти, про ду жи ти жи вот или убла жи ти пат ње и бол, 
што и је сте сми сао пру жа ња здрав стве не по мо ћи.

У чи та вом ци ви ли зо ва ном све ту ко мо ре здрав стве-
них рад ни ка су, по за ко ну, ду жне да про ве ра ва ју да ли 
њи хо ви чла но ви по шту ју ово на че ло и не до зво ља ва ју 
се би да се у про це су не ге па ци је на та по на ша ју нео д го-
вор но јер, јед но став но, ни су за ин те ре со ва ни да са зна ју 
не што но во, при зна то у све ту, нео п ход но за ква ли тет-
ни ји при ступ ле че њу.

Код нас се, на жа лост, у јав но сти, мо гу чу ти нео д го-
вор не из ја ве не у пу ће них да је овај вид еду ка ци је из ли-
шан и да су зна ња сте че на у то ку основ ног ме ди цин ског 
обра зо ва ња до вољ на, као да сви у све ту „из ми шља ју ру-
пу на сак си ји“. До вољ но је, у при лог су прот ном, да по-
ме нем да упра во ме ди цин ски фа кул те ти од свих при ја-
вље них про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
ор га ни зу ју и спро во де ско ро пе ти ну. За што би то ра ди-
ли уко ли ко сма тра ју да је основ но обра зо ва ње здрав-
стве них рад ни ка са свим до вољ но? Ето, и те ин сти ту ци-
је ко је су оспо со би ле здрав стве ног рад ни ка за пру жа ње 
ме ди цин ске не ге сма тра ју да та ко сте че на зна ња ни су 
до вољ на и да их је по треб но уна пре ди ти.

Би ло је не ких не пра вил но сти, у прет ход ном пе ри-
о ду, у ве зи са про це сом КМЕ. На и ме, прет ход но иза-
бра ним чла но ви ма Здрав стве ног са ве та Ср би је је ис-
те као ман дат, та ко да ни ни је мо гло би ти баш све ка ко 
тре ба. Дра го ми је да мо гу да ка жем да је ове го ди не 
та си ту а ци ја пре ва зи ђе на, иза бра ни су но ви чла но ви 
ЗСС са ко ји ма Ле кар ска ко мо ра Ср би је и све оста ле ко-
мо ре здрав стве них рад ни ка оства ру ју ве о ма до бру са-
рад њу и чи тав про цес се од ви ја не сме та но и без ика-
квих про бле ма.

Но ви пред сед ник Здрав стве ног са ве та Ср би је, ака де-
мик Ми цић, је ве о ма отво рен за са рад њу и у пла ну је 
пот пи си ва ње Ме мо ран ду ма о ме ђу соб ној са рад њи ка-
ко би чи тав про цес те као без ика квих те шко ћа, а ко мо-
ре пру жа ле свој струч ни до при нос про це ни ква ли те та 
пред ло же них про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је ко је 
акре ди ту је Здрав стве ни са вет Ср би је.

Ис пред Ле кар ске ко мо ре Ср би је чла но ви Рад не гру пе 
су при зна ти струч ња ци из сво јих обла сти и, на рав но, 
на став ни ци фа кул те та, ка ко би смо би ли са свим си гур-
ни да ће Здрав стве ни са вет Ср би је до зво ли ти из во ђе-
ње са мо оних про гра ма ко ји уна пре ђу ју зна ња но вим 
от кри ћи ма у обла сти ме ди ци не.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је оства ри ла са вр ше ну са-
рад њу са свим ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка са 
ко ји ма за јед нич ки на сту па у од бра ни ин те ре са ка-
ко свих здрав стве них рад ни ка, та ко и па ци је на та, ко-
ји и је су у сре ди шту па жње здрав стве ног си сте ма јер 
би без њих пре ста ла по тре ба за ње го вим по сто ја њем, 
зар не?

Та ко смо за јед нич ким ра дом до шли до нео п ход них 
ко рек ци ја Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во-
ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке 
и здрав стве не са рад ни ке и 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 ко мо ра здрав стве них рад ни ка ко је, на 
осно ву За ко на о здрав стве ној за шти ти, про пи су је ми-
ни стар здра вља РС, а ко је смо пред ло жи ли, на за јед-
нич ким са стан ци ма са пред став ни ци ма Ми ни стар ства 
здра вља, са ко ји ма смо, та ко ђе, оства ри ли ве о ма до бру 
са рад њу и ко ји су до бар део пред ло га при хва ти ли. Та ко 
да се мо же мо на да ти да ће та кве из ме не и би ти усво је-
не у ци љу по бољ ша ња то ка чи та вог про це са.

Но ви не ко је ми ни стар тре ба да при хва ти су, из ме ђу 
оста лог, сма ње ње бро ја нео п ход них КМЕ бо до ва за об-
на вља ње ли цен це здрав стве них рад ни ка, ка ко се еду-
ка ци ја не би обез вре ди ла обич ном „тр ком за бо до ви-
ма“, уме сто да здрав стве ни рад ни ци бу ду ин фор ми са ни 
о нај но ви јим до стих ну ћи ма ме ди цин ске на у ке на нај-
ква ли тет ни ји на чин.

Та ко ђе, ва жно је до да ти и да ће се но вим Пра вил ни-
ком до зво ли ти ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка да одр-
жа ва ју про гра ме кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, 
што је до зво ље но и свим ко мо ра ма у ре ги о ну, Евро пи 
и све ту, јер чла на ри на ко ју су сви на ши чла но ви оба-
ве зни да упла ћу ју мо ра би ти до вољ на да им се обез бе-
ди, по ред дру гих зва ња нпр. при ма ри јус, и ква ли тет на 
и бес плат на еду ка ци ја.

Пла ни ра мо и да офор ми мо би бли о те ку до ступ ну 
свим на шим чла но ви ма, ко ја би са др жа ла све нај но-
ви је члан ке, из обла сти ко јом се ба ви мо, об ја вље не у 
све ту, а ти ме и при зна те од стра не Свет ске ме ди цин-
ске ор га ни за ци је и це ло куп не ме ди цин ске јав но сти, 
има мо и ка дар ко ји би све члан ке пре вео на срп ски је-
зик и на тај на чин их учи нио до ступ ним свим ле ка ри-
ма у Ср би ји, мо жда и по кре та ње струч ног ча со пи са, а 
си гур но и на уч ног ча со пи са, за ко ји већ има мо за ин-
те ре со ва не струч ња ке вољ не да по не су овај про је кат и 
у крат ком вре мен ском пе ри о ду ча со пис до ве ду на SCI 
ли сту и до при не су уна пре ђе њу, већ по сто је ћег, ме ди-
цин ског зна ња у Ср би ји. //
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рент ност, од го вор ност, не за ви сност 
и је дин ство у до но ше њу пред ло га. 
Уче шће у ра ду овог фо ру ма омо гу-
ћи ће нам ди рект но уче шће, кроз 
ак тив но сти УНИ ТАРY ФО РУМ-а, у 
ра ду рад них те ла за из ме ну ЗЗЗ и 
За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу 
ко је су у то ку.

Ми ни стар ство здра вља је фор-
ми ра ло и рад но те ло за бор бу про-
тив ко руп ци је у здрав ству ко је ће 
се ба ви ти ка ко си стем ском, та ко и 
по је ди нач ном ко руп ци јом у здрав-
ству. ЛКС је, као стру ков на ор га ни-

за ци ја, по здра ви ла фор ми ра ње тог 
рад ног те ла, уз ини ци ја ти ву за са-
ста нак са ко ор ди на тор ком ра ди де-
фи ни са ња са рад ње и оства ри ва ња 
ци ља.

Љеч нич ка ко мо ра хр ват ске је 
сла ви ла 20 го ди на од осни ва ња и 
тој про сла ви, пра ће ној ни зом пре-
да ва ња ве за ним за ко мор ску са мо-
у пра ву, при су ство ва ла је ви шеч ла-
на де ле га ци ја на ше Ко мо ре, као и 
број не ви со ке зва ни це из ре ги о на, 
Евро пе и све та. За вре ме бо рав ка у 
хр ват ској, ЛКС је ини ци ра ла би ла-

те рал ни са ста нак са до ма ћи ни ма 
то ком ко га је ис ка за на же ља за те-
сном са рад њом и раз ме ном ис ку-
ста ва на по љу де лат но сти ко мо ра.

Осим ове по се те ни је би ло дру-
гих ме ђу на род них ак тив но сти ЛКС. 
На дам се да ће Ко мо ра у на ред ном 
пе ри о ду за по че ти ин те зив ни ју ме-
ђу на род ну са рад њу и да ће ле ка-
ри ма Ср би је омо гу ћи ти ак тив но 
уче шће у ме ђу на род ним удру же-
њи ма, пре свих у УЕМС (European 
Union of Medical Specialists). Ср би ја 
је јед на од рет ких европ ских зе ма-

ља ко ја не ма сво је пред став ни ке у 
УЕМС, на шта има ле ги тим но пра-
во. Ово члан ство, ис ти чем, отва ра 
мно ге мо гућ но сти, укљу чу ју ћи ко-
ри шће ње фон до ва и еду ка ци је ле-
ка ра из Ср би је.

Ко нач но, ми слим да је ме диј-
ска сли ка о ЛКС у про те клом пе ри-
о ду по пра вље на – би ло је ви ше од 
сто ти ну но вин ских на пи са, ра диј-
ских и ТВ на сту па у ко ји ма је Ко-
мо ра при ка за на у до бром све тлу, а 
на ши ста во ви ува жа ва ни као ре ле-
вант ни.

На дам се да ће се у на ред ном пе-
ри о ду оства ри ти и ду го на ја вљи ва-
но ре ша ва ње про бле ма про сто ра у 
ко јем би ти ше Ко мо ра, ка ко у Бе о-
гра ду, та ко и у Ни шу и Но вом Са ду. 
Та ко ђе се на дам да ће но ви фи нан-
сиј ски план пред ви де ти оси гу ра ва-
ње свих чла но ва ЛКС од од го вор но-
сти ве за них за по чи ње ну ле кар ску 
гре шку.

На мо ју ини ци ја ти ву Управ ни од-
бор ЛКС је за по чео бор бу ко ја је уро-
ди ла пло дом, ве за но за За кон о ра-
ци о на ли за ци ји бро ја за по сле них у 

јав ном сек то ру што је још јед ном 
отво ри ло пи та ње: „Да ли је здрав-
ство јав ни сек тор?“, као и пи та ње 
на ци о нал не стра те ги је ве за не за 
упис на фа кул те те, за по ли ти ку до-
де ле спе ци ја ли за ци ја, план мре же 
и план ка дро ва.

Зе ле ла бих да на гла сим да се на-
дам да ће пе ри од ре ли цен ци ра ња 
ви ше од 24.000 ле ка ра ко ји је пред 
на ма про те ћи у нај бо љем ре ду и да 
ће мо, као ин сти ту ци ја са јав ним 
овла шће њи ма, би ти на ви си ни по-
ве ре них нам за да та ка. //

Реч ди рек то ра ЛКС
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ИЗ ЛКС >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

УСтав ни СУд РЕ пУ бЛи КЕ СР би јЕ 
пРо тив нЕ СЕ ЛЕК тив ног пРи нУд ног 

пЕн зи о ни Са ња ЛЕ КаР Ки

По во дом раз ли чи тих ме диј ских 
ин тер пре та ци ја и ту ма че ња За-
ко на о на чи ну од ре ђи ва ња мак-
си мал ног бро ја за по сле них у јав-
ном сек то ру и ње го ве при ме не у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, Ми-
ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср-
би је са оп шта ва да је не тач но да 
ће 12. ок то бра ове го ди не у пен зи
ју оти ћи око 3.500 ле кар ки спе ци
ја ли ста.

На тај дан, ка да ће по че ти да се 
при ме њу је на ве де ни За кон, то-
ли ки број ле кар ки ће ис пу ња ва-
ти про пи са ни услов за од ла зак у 
ста ро сну пен зи ју, али то не зна чи 
да ће све оне и би ти пензионисaне 
и да ће се на тај на чин угро зи ти 
функ ци о ни са ње здрав стве ног си-
сте ма. Члан 20. За ко на про пи су је 
да се пен зи о ни шу они ко ји има-
ју на вр ше не усло ве за од ла зак у 

ста ро сну пен зи ју, осим уко ли ко 
по сто ји по тре ба за да тим рад ним 
ме стом и да љим ан га жо ва њем за-
по сле ног ра ди кон ти ну и те та про-
це са ра да. У том слу ча ју, спо ра зум-
ни на ста вак ра да је до зво љен.

Ми ни стар ство здра вља још јед-
ном ис ти че да од го вор но при сту-
па про це су ра ци о на ли за ци је и 
да ни јед ним сво јим по те зом не-
ће угро зи ти оба вља ње нео п ход-
них по сло ва здрав стве не за шти те 
у здрав стве ним усло ви ма. За то је 
Ми ни стар ство здра вља до са да ви-
ше пу та ис ти ца ло да ће се ра ци-
о на ли за ци ја, у ко ју спа да и од ла-
зак у пен зи ју свих ко ји ис пу ња ва ју 
ста ро сну услов, пре све га од но си ти 
на не ме ди цин ско осо бље ко је, пре-
ма ана ли за ма у на шој зе мљи, да-
ле ко пре ма шу је број ко ји је стан-
дард у Евро пи.

За кон о мак си му му не дис кри-
ми ни ше, чак се ни не ба ви би ло 
ка квим лич ним ка рак те ри сти ка-
ма или ква ли те ти ма за по сле них, 
а усло ви за пен зи ју про пи са ни су 
дру гим за ко ни ма, као што је За кон 
о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра-
њу или по себ ни за ко ни ко ји ма се 
ре гу ли шу спе ци фич ни усло ви ра-
да у по ли ци ји, ви со ком обра зо ва-
њу и слич но. Чи ње ни ца је да, с об-
зи ром на ва же ће за ко не, члан 20 
нај ви ше по га ђа же не из ме ђу 60,5 
и 65 го ди на жи во та, али по га ђа и 
зна ча јан број за по сле них са бе не-
фи ци ра ним рад ним ста жом — нај-
че шће му шка ра ца.  

Да кле, сва ки ле кар ко ји ис пу ња ва 
уло ве за од ла зак у ста ро сну пен зи
ју, а за ње го вим ра дом по сто ји по
тре ба ра ди обез бе ђи ва ња струч
ног и кон ти ну и ра ног оба вља ња 

На основу члана 31. Статута Лекарске коморе Србије, а поводом рационализације 
запослених у јавном сектору, Управни одбор ЛКС је на 12. редовној седници, 
одржаној у Београду, 28. септембра 2015. године усвојио следеће

САОПШТЕЊЕ

1.  УО ЛКС по др жа ва ак тив но сти Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је на ра ци о на ли за ци ји за по сле них у јав ном 
сек то ру.

2.  По во дом ра ци о на ли за ци је бро ја за по сле них у 
здрав ству, нај о се тљи ви јем де лу јав ног сек то ра Ре-
пу бли ке Ср би је због вул не ра бил но сти јед не ве-
ли ке гру пе гра ђа на, од но сно па ци је на та, УО ЛКС 
пред ла же Ми ни стар ству здра вља да се на овај 
про цес обра ти по себ на па жња и при сту пи му се 
крај ње об зир но. Ми шље ња смо да у здрав стве ном 
си сте му, у по је ди ним сек то ри ма, већ не до ста ју ви-
со ко ква ли фи ко ва ни струч ња ци ко ји, на жа лост, 
у ве ли ком бро ју од ла зе у ино стран ство. До дат но 
сма ње ње бро ја спе ци ја ли ста и суб спе ци ја ли ста 
ће до ве сти до ло ши јег функ ци о ни са ња по је ди них 
сек то ра у здрав ству, а и чи та вог си сте ма. Узи ма ју-
ћи у об зир ста ро сну струк ту ру спе ци ја ли ста у Ре-
пу бли ци Ср би ји, ми шље ња смо да би од ред бе За-
ко на на ру ши ле про цес ра да у по је ди ним ње го вим 
сег мен ти ма и у це ли ни, као и ква ли тет пру жа ња 
здрав стве них услу га грађа ни ма.

3.  ЛКС се про ти ви не се лек тив ном при нуд ном пен-
зи о ни са њу ко ле ги ни ца ле ка ра.

4.  ЛК пред ла же ре сор ним ми ни стар стви ма да у 
овом тре нут ку се лек тив но при сту пе спро во ђе њу 
гвећ по ме ну тог За ко на и из у зму ко ле ги ни це ле-
ка ре из ових ме ра. Да се у на ред ном, нај кра ћем 
пе ри о ду на пра ви све о бу хват на ана ли за по сто је-
ће ка дров ске струк ту ре ле ка ра у Ре пу бли ци Ср би-
ји, а да се, на кон ана ли зе, у скла ду са За ко ном, са 
ко ле ги ни ца ма ле ка ри ма ко је ис пу ња ва ју усло ве 
про пи са не За ко ном за од ла зак у пен зи ју, а за њи-
хо вим ра дом по сто ји по тре ба, на пра ви спо ра зум 
о на став ку рад ног од но са у ци љу обез бе ђи ва ња 
струч ног и кон ти ну и ра ног оба вља ња нео п ход них 
функ ци ја здрав стве не за шти те у здрав стве ним 
уста но ва ма

5.  Овај За кљу чак је по треб но до ста ви ти Ми ни стар-
ству здра вља, Вла ди РС, син ди ка ти ма у здрав ству, 
Ми ни стар ству за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо-
у пра ву и ди рек то ри ма оста лих ко мо ра здрав стве-
них рад ни ка. Овај За кљу чак ће се об ја ви ти на сај-
ту ЛКС. ЛКС ће овај За кљу чак об ја ви ти у пи са ним 
ме ди ји ма као са оп ште ње за јав ност и ор га ни зо ва-
ће кон фе рен ци ју за штам пу на ову те му.

Пред сед ник УО ЛКС
Др Ми лан Си мић

САОПШТЕЊЕ 
МИНИСТРАТСВА ЗДРАВЉА

По во дом за јед нич ког пред ло га овла шће-
них пред ла га ча, ко јим је пред Устав ним су-
дом по кре нут по сту пак за оце ну устав но сти 
од ре да ба чла на 20. За ко на о на чи ну од ре-
ђи ва ња мак си мал ног бро ја за по сле них у 
јав ном сек то ру, Устав ни суд је, на седници 
одржаној 08. 10. 2015, до нео ре ше ње ко јим се 
об у ста вља из вр ше ње по је ди нач них ака та ко-
ји би би ли до не ти на осно ву спор них за кон-
ских од ре да ба.

Ана ли зи ра ју ћи оспо ре не од ред бе у кон тек-
сту за ко на ко ји ма се, са јед не стра не, уре ђу-
је рад но прав ни ста тус за по сле них у јав ном 
сек то ру и, са дру ге стра не, за ко на ко јим се 
уре ђу је сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју, 
Устав ни суд је утвр дио да се од ред ба ма чла на 
20. оспо ре ног за ко на уре ђу је ин сти тут пре-
стан ка рад ног од но са по си ли за ко на, као је-
дан од на чи на сма ње ња бро ја за по сле них у 
јав ном сек то ру, да је основ пре стан ка рад ног 
од но са у овом слу ча ју ис пу ње ње усло ва за 
ста ро сну пен зи ју и да по овом осно ву рад ни 
од нос мо же да пре ста не са мо же на ма, а не 
и му шкар ци ма за по сле ним у јав ном сек то-
ру. За то је Суд оце нио да је про пи си ва ње за-
кон ског осно ва за пре ста нак рад ног од но са 
због на вр ше ња од ре ђе них го ди на жи во та, ко-
је се од но си са мо на же не и ко јим се, ин ди-
рект но, јед но за кон ско пра во (пра во на ста-
ро сну пен зи ју под по вољ ни јим усло ви ма у 

по гле ду на вр ше них го ди на жи во та) пре тва-
ра у основ пре стан ка рад ног од но са, спор но 
са ста но ви шта Уста вом га ран то ва не за бра не 
дис кри ми на ци је по осно ву по ла, а по сред но 
и са ста но ви шта Уста вом за јем че не до ступ-
но сти свих рад них ме ста сви ма под јед на-
ким усло ви ма.

Пре ма За ко ну о Устав ном су ду, Суд мо же 
об у ста ви ти од из вр ше ња по је ди нач ни акт 
ко ји је до нет или рад њу ко ја је пред у зе та на 
осно ву оп штег ак та чи ја се устав ност или за-
ко ни тост оце њу је, ако би њи хо вим из вр ша ва-
њем мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве штет не 
по сле ди це. Има ју ћи у ви ду да по че так при-
ме не чла на 20. За ко на има за по сле ди цу 
утвр ђи ва ње пре стан ка рад ног од но са ли ци-
ма ко ја ис пу ња ва ју усло ве пред ви ђе не овим 
од ред ба ма, те да ме ре ра ци о на ли за ци је бро-
ја за по сле них у јав ном сек то ру под ра зу ме-
ва ју уки да ње по је ди них рад них ме ста или 
сма ње ње бро ја за по сле них у су бјек ти ма на 
ко је се За кон при ме њу је, Устав ни суд је оце-
нио да ове окол но сти пред ста вља ју нео т кло-
њи ве штет не по се ди це за ли ца на ко ја би се 
спор не од ред бе при ме ни ле и да за то по сто-
је оправ да ни раз ло зи да се, до до но ше ња ко-
нач не од лу ке о спор ним пи та њи ма, об у ста ве 
од из вр ше ња по је ди нач ни ак ти ко ји би би ли 
до не ти на осно ву тих од ре да ба.. //

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
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Д
а на 27. 08. 2015. го ди не, одр жан је са ста-
нак ру ко вод ства Ле кар ске ко мо ре, у чи-
јем су ра ду, а на по зив ди рек то ра ЛКС, 
прим. др Ве сне Јо ва но вић, уче ство ва ли 

проф. др Бе ри слав Ве кић, др жав ни се кре тар, 
ака де мик Дра ган Ми цић, пред сед ник Здрав-
стве ног са ве та Ср би је, проф. др Гра ди мир Дра-
гу ти но вић, пот пред сед ник Здрав стве ног са ве та 
Ср би је, проф. др Алек сан дар На гор ни, пред став-
ник ЛКС у Здрав стве ном са ве ту Ср би је. Са стан-
ку су при су ство ва ли ди рек тор ЛКС, пред сед ни-
ци ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, пред сед ник 
Управ ног од бо ра ЛКС, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра ЛКС, као и по моћ ни ци ди рек то ра ЛКС. 
По зив на са ста нак је био упу ћен и пред сед ни-
ку Скуп шти не ЛКС, ко ја ни је би ла у мо гућ но-
сти да при су ству је.

Глав на те ма са стан ка је би ла рад на из ме на-
ма за кон ске ре гу ла ти ве у ве зи са КМЕ као и за 
ре ли цен ци ра ње.

Пред став ни ци Здрав стве ног са ве та Ср би је су 
из ло жи ли но ве иде је ко ји ма би се по бољ шао рад 
здрав стве ног си сте ма Ср би је у це ли ни и ра да 
Рад ног те ла за акре ди та ци ју про гра ма КМЕ.

Aкадемик проф. др Дра
ган Ми цић: Су шти на КМЕ 
ни је у огром ном бро ју кур-
се ва ко ји се на пла ћу ју, не-
го у ква ли те ту еду ка ци је. 
По треб но је од ре ди ти кри-
те ри ју ме ко мо же да бу де 
пре да вач и вр ши кон ти-

ну и ра ну еду ка ци ју. Та ко ђе, по треб на је мак си-
мал на  ра ци о на ли за ци ја, пре ба ци ва њем чи та-
вог по ступ ка са мо у елек трон ску фор му.

Проф. др Бе ри слав Ве кић: 
Тек са да, ка да смо до шли 
до кра ја ли цен цног пе ри-
о да, схва ти ли смо да је то 
што је пи са но пре 7 го ди-
на, при лич но нео збиљ но 

схва ће но и да се ни ко ни је по себ но уду бљи вао 
у про бле ма ти ку. У ме ђу вре ме ну, кон ти ну и ра на 
ме ди цин ска еду ка ци ја се пре тво ри у ла у би знис 
од ре ђе не гру пе љу ди.

За да так ко мо ра мо ра да бу де тај да ја сно ста-
ви до зна ња ко ле га ма чла но ви ма Ко мо ре, да ово 
мо ра да бу де оба ве зу ју ћа ствар. Ова кав си стем 
функ ци о ни ше у свим зе мља ма и не ма раз ло га 
да не функ ци о ни ше у Ср би ји. Мак си мал но смо 
би ли ко рект ни, сма њи ли смо по тре бан број бо-
до ва са 24 на 20 бо до ва и омо гу ћи ли пре нос бо-
до ва из јед не у на ред ну го ди ну.

По но вом пра вил ни ку ви ше не ће би ти мо гућ-
но сти при ку пља ња бо до ва из дру гих обла сти 
ме ди ци не, већ ће сва ка те ма ис под свог на сло-
ва има ти спи сак спе ци ја ли за ци ја.

Же лим да на по ме нем да је ово био за јед нич-
ки рад Ми ни стар ства и ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка на из ра ди но вог Пра вил ни ка.

Проф. др Гра до мир Дра
гу ти но вић: Су шти на КМЕ 
је да се ин си сти ра на пра-
ви ли ма по на ша ња љу ди 
ко ји се ба ве ме ди ци ном  
уоп ште, од нос ле ка ра пре-
ма па ци јен ту, од но сно ду-

жно сти ле ка ра, а кон крет но зна ња ће би ти про-
ве ре но кроз те сто ве.

Проф. др Алек сан дар На
гор ни: Као пред став ник 
ЛКС у Здрав стве ном са ве-
ту, мо гу да обе ћам да ћу 
ак тив но уче ство ва ти у ра-
ду Здрав стве ног са ве та и 
за сту па ти ин те ре се ЛКС.

Из ра жа ва мо ве ли ко за до вољ ство што је Ле кар-
ска ко мо ра Ср би је пре по зна та као рав но прав ни 
парт нер Ми ни стар ства здра вља и Здрав стве ног 
са ве та Ср би је у ра ду на уна пре ђе њу и по бољ ша-
њу здрав стве ног си сте ма Ср би је. //

Измена Правилника 
о КМЕ и релиценцирању

ИЗ ЛКС >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

По во дом че сто по ста вље ног пи та ња да ли За кон о 
на чи ну од ре ђи ва ња мак си мал ног бро ја за по сле них 
у јав ном сек то ру (За кон о мак си му му) при мо ра ва на 
пен зи о ни са ње свих оних ко ји у овој го ди ни ис пу ња-
ва ју усло ве за пен зи ју, а на ро чи то же на, Ми ни стар-
ство др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве же ли да 
са оп шти сле де ће:

За кон о мак си му му је оро че ни, из ну ђе ни ин стру-
мент – он по ста вља на чин и да је сред ства да др жа ва 
са гле да где и ка ко свој по сао мо же да оба вља на ра-
ци о нал ни ји на чин. Сам по се би он не про пи су је ни 
где ни ко ли ко уште да мо же да се на ђе, али у ру ка ма 
од го вор них ру ко во ди ла ца он омо гу ћа ва да се јав на 
упра ва ра ци о на ли зу је са нај ма ње мо гу ће ште те, чак 
и са мо гу ћим по бољ ша њи ма, по ква ли тет услу га ко-
је др жа ва пру жа. Про цес ра ци о на ли за ци је спро во ди 
се по тре ћи пут у Ср би ји, али по пр ви пут по сто ји на-
чин и чвр ста на ме ра да се то ра ди про ми шље но, во-
де ћи ра чу на ка ко о по тре би да се са чу ва и уна пре ди 
ка па ци тет др жа ве да пру жа услу ге, та ко и да се ми-
ни ми зу ју со ци јал не по сле ди це. 

Члан 20. За ко на про пи су је да се пен зи о ни шу они 
ко ји за то има ју на вр ше не усло ве за од ла зак у ста-
ро сну пен зи ју, осим уко ли ко по сто ји по тре ба за да-
тим рад ним ме стом и да љим ан га жо ва њем за по сле-
ног ра ди кон ти ну и те та про це са ра да. У том слу ча ју, 
спо ра зум ни на ста вак ра да је до зво љен. Дру гим ре-
чи ма, у скла ду са ста во ви ма ко је Ми ни стар ство за-
у зи ма, За кон не тре ба схва ти ти та ко да пен зи о ни са-
ње за по сле них про тив ње не/ње го ве во ље пред ста вља 

основ за но во за по шља ва ње.Уко ли ко по сто ји пак, мо-
гућ ност да се не чи јим пен зи о ни са њем спре чи да не ко 
дру ги, истих ква ли фи ка ци ја и струч ног зна ња, оста-
не без по сла и без пен зи је – со ци јал но је од го вор но 
да се та ко и учи ни.С тим у ве зи, Ми ни стар ство је у 
ви ше на вра та упу ти ло ја сну по ру ку јав но сти и со ци-
јал но-еко ном ским парт не ри ма и у ко му ни ка ци ји са 
дру гим др жав ним ор га ни ма.

За кон о мак си му му не дис кри ми ни ше, чак се ни 
не ба ви би ло ка квим лич ним ка рак те ри сти ка ма или 
ква ли те ти ма за по сле них. Усло ви за пен зи ју про пи са-
ни су дру гим за ко ни ма, као што је За кон о пен зиј ско-
ин ва лид ском оси гу ра њу или по себ ни за ко ни ко ји ма 
се ре гу ли шу спе ци фич ни усло ви ра да у по ли ци ји, ви-
со ком обра зо ва њу и слич но. Чи ње ни ца је да, с об зи-
ром на ва же ће за ко не,члан 20 нај ви ше по га ђа же не 
из ме ђу 60,5 и 65 го ди на жи во та, али по га ђа и зна ча-
јан број за по сле них са бе не фи ци ра ним рад ним ста-
жом – нај че шће му шка ра ца.

За кон омо гу ћа ва и под сти че на про ми шље но и од-
го вор но по на ша ње по сло да ва ца, али не мо же да за ме-
ни њи хо ву од го вор ност и по све ће ност. У прет ход ним 
ра ци о на ли за ци ја ма си стем се за сни вао, а по сло дав-
ци то ле ри са ли, да се кроз до бро вољ не от прем ни не и 
пен зи о ни са ње упра зне мно га нео п ход на рад на ме ста.  
Тај при ступ оста вио је у пра ву де сет ко ва ном – нпр. у 
ин спек ци ја ма. Овог пу та за кон да је ви ше под сти ца-
ја по сло дав ци ма да ре ор га ни зу ју рад, про це не ко ји 
струч ни про фи ли не до ста ју да би се рад уна пре дио 
и мо дер ни зо вао, као и где је ви шак за по сле них и на 
ко јим рад ним ме сти ма. //

нео п ход них по сло ва здрав стве не 
за шти те у здрав стве ним уста
но ва ма, мо ћи ће да на пра ви спо
ра зум о на став ку рад ног од но са. 
Одо бра ва ње на ве де них спо ра зу ма 
оба вља ће ми ни стар ство здра вља 
Ре пу бли ке ср би је. с дру ге стра не, 
сви ко ји ис пу ња ва ју услов за од ла
зак у пен зи ју, а за ње го вим ра дом 
не по сто ји по тре ба, би ће пен зи о
ни са ни.

Кад је у пи та њу не до ста так спе-
ци ја ли ста, мо ра мо да под се ти мо 
јав ност да је, са гле да ва ју ћи за те-
че ну си ту а ци ју у мар ту 2014. го ди-
не и скан да ло зно ста ње по пи та њу 
струч ног ка дра, на кон нео бја шњи-
ве од лу ке да се го ди на ма уна зад 
спе ци ја ли за ци је и уже спе ци ја-
ли за ци је одо бра ва ју „на ка ши чи-
цу“, Ми ни стар ство здра вља при-

сту пи ло из ра ди из ме на За ко на о 
здрав стве ној за шти ти. На осно ву 
тих из ме на, ко је су усво је не у ав-
гу сту про шле го ди не, олак ша но је 
одо бра ва ње струч ног уса вр ша ва-
ња здрав стве них рад ни ка и са рад-
ни ка. Те из ме не су под ра зу ме ва ле 
да је уки ну та оба ве за од две го ди-
не оба вља ња ста жа по по ло же ном 
струч ном ис пи ту, а као пот пу но 
но ва ка те го ри ја да та је мо гућ ност 
не за по сле ним здрав стве ним рад-
ни ци ма да се спе ци ја ли зу ју у од-
ре ђе ним де фи ци тар ним гра на ма 
ме ди ци не, сто ма то ло ги је од но сно 
фар ма ци је, та ко зва не во лон тер ске 
спе ци ја ли за ци је.

Као ре зул тат спро ве де них ме ра, 
у 2014. го ди ни Ми ни стар ство здра-
вља је одо бри ло ви ше од 1.600 спе-
ци ја ли за ци ја и ужих спе ци ја ли за-

ци ја, а ове го ди не је одо бре но 433 
спе ци ја ли за ци ја, док се тре нут но 
раз ма тра још ви ше од 1.000 но вих 
зах те ва за одо бра ва ње спе ци ја ли-
за ци ја и ужих спе ци ја ли за ци ја. То 
је са мо пр ви ко рак у ис пра вља њу 
ка та стро фал не здрав стве не по ли-
ти ке из прет ход них го ди на, чи је 
по сле ди це још осе ћа мо.

Под се ћа мо да је Мин стар ство 
здра вља, на осно ву одо бре ња Ко-
ми си је за да ва ње са гла сно сти за 
но во за по шља ва ње и до дат но рад-
но ан га жо ва ње код ко ри сни ка јав-
них сред ста ва Вла де ре пу бли ке 
Ср би је, у про те клих го ди ну да на 
у рад ни од нос на нео д ре ђе но вре-
ме у здрав стве ним уста но ва ма из 
Пла на мре же при ми ло 1.951 здрав-
стве ног рад ни ка, а од то га 834 ле-
ка ра. //

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

< 9



12 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2015 //

У 
Беораду је од 18–20. јуна 2015. под покрови-
тељством Њ.К.В. Престолонаследника Алексан-
дра и Принцезе Катарине Карађорђевић, а у 
сарадњи са Министарством здравља, одржан 

шести по реду скуп лекара из матице и дијаспоре.

ка ко оце њу је те до ме те кон фе рен ци је у ор га ни за ци
ји Ва ше Фон да ци је, уз по др шку Вла де Ре пу бли ке ср би је, 
бла го слов скЦ и ор га ни за ци о но парт нер ство лкс?

Ше ста Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
про те кла је ве о ма до бро, има ли смо вр хун ске пре да ва-
че, ка ко из ино стран ства, та ко и из на ше зе мље. Сва ке 
го ди не Кон фе рен ци ја је све бо ље ор га ни зо ва на, јер има-
мо све ве ћи број ле ка ра из ино стран ства ко ји де ле сво-
ја зна ња са ко ле га ма из Ср би је. Уче сни ци ко ји су слу-
ша ли пре да ва ња би ли су ве о ма за ин те ре со ва ни, што је 
још је дан па ра ме тар ко ји по ка зу је да смо за јед но ура-
ди ли сја јан по сао.

Већ је на ја вље на 7. кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре за сре ди ну 2016. У ор га ни за ци ји овог ску па ће 
Вам парт нер би ти лкс ко ја та да обе ле жа ва 115 го ди
на од осни ва ња и де це ни ју од об на вља
ња ра да у но вим усло ви ма. У ком прав цу 
иду на по ри Ва ше Фон да ци је у на ред них 
го ди ну да на?

Ве о ма смо срећ ни што смо на овом 
про јек ту ве о ма ле по са ра ђи ва ли са Ле-
кар ском ко мо ром Ср би је. Ми ће мо се 
фо ку си ра ти да на ред не го ди не учи-
ни мо Кон фе рен ци ју срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре још успе шни јом. По ред 
ове кон фе рен ци је, мо ја Фон да ци ја има 
мно го про је ка та ко ји ће би ти ре а ли зо-
ва ни у на ред ној го ди ни. Ми ће мо на-
ста ви ти про је кат обез бе ђи ва ња је ди-
ни ца нео на тал не ин тен зив не не ге за 
Уни вер зи тет ску деч ју бол ни цу, про је кат 
на бав ке ауто мо би ла за па ци јен те ко ји-
ма је по тре бан он ко ло шки трет ман и ди ја ли за, про јек-
те обез бе ђи ва ња ви ше сен зор них со ба за шко ле и бол-
ни це, као и мно ге, мно ге дру ге.

 ка ко су Ва ша кра љев ска Ви со чан ства – Пре сто ло
на след ник Алек сан дар и Ви – од лу чи ла да поч ну да ор
га ни зу ју ова кве су сре те ле ка ра из ма ти це и ди ја спо
ре у Бе о гра ду?

Иде ја за ор га ни зо ва ње ове Кон фе рен ци је по те кла је 
са број них са ста на ка и раз го во ра са на шим ле ка ри ма 
ов де, као и са ле ка ри ма ко ји жи ве и ра де у ино стран-
ству. Зар жа ли смо сло ган „Ме ди ци на у све ту и у Ср би-
ји“, јер овај мо дел се по ка зао као ве о ма успе шан и ми 
на ста вља мо да ра ди мо на то ме. Наш глав ни циљ је да 
оку пи мо на ше ле ка ре из ди ја спо ре у Ср би ји, као и ме-
ђу на род не ме ди цин ске струч ња ке. Они ће по де ли ти 

сво ја зна ња и ис ку ство и про мо ви са ти раз вој ме ди цин-
ске на у ке, про фе си о нал ну са рад њу и по др шку на шој зе-
мљи раз во јем но ве, ши ре мре же и ус по ста вља њем со-
ли дар но сти и при ја тељ ства ме ђу ко ле га ма.

Ор га ни за ци ја ова квих су сре та, на рав но, ни је је ди
на ма ни фе ста ци ја Ва шег пре да ног ху ма ни тар ног ра
да. Ви сте још да ле ке 1993. осно ва ли ху ма ни тар ну ор

га ни за ци ју лај флајн са кан це ла ри ја ма 
ши ром све та, а по ко нач ном по врат
ку у Бе о град, ју ла 2001. про ши ри ли сте 
обим ху ма ни тар ног ан га жо ва ња осни
ва њем Фон да ци је Њ.к.В. Прин це зе ка
та ри не. ко ја су по ља де лат но сти Ва
ше Фон да ци је?

Осно ва ла сам ху ма ни тар ну ор га ни за-
ци ју Лај флајн у Ве ли кој Бри та ни ји још 
1993. го ди не. Од та да смо ус по ста ви ли 
не ко ли ко кан це ла ри ја у САД-у, Њу јор ку 
и Чи ка гу, у То рон ту у Ка на ди и у Ати-
ни у Грч кој. На сто ји мо да ис ко ри сти-
мо чи ње ни цу да има мо ве о ма ак тив-
ну ди ја спо ру ко ја ни је за бо ра ви ла сво ју 
отаџ би ну и ко ја же ли да по мог не свом 
на ро ду. Та ко ђе, мно ги од на ших при ја-

те ља из ино стран ства по ма жу мо је фон да ци је и про-
јек те на ко ји ма ра ди мо. Мо ја Фон да ци ја у Бе о гра ду ра-
ди мно го, и наш глав ни циљ је да по мог не мо на шим 
здрав стве ним уста но ва ма да има ју од го ва ра ју ће усло-
ве за ле че ње па ци је на та и од го ва ра ју ћу опре му. Де ца су 
наш при о ри тет, та ко да смо уло жи ли до ста нов ца за ин-
ку ба то ре, ми смо до ни ра ли пре ко 200 ин ку ба то ра, као 
и ре спи ра то ра и ул тра звуч них апа ра та. Та ко ђе, обра-
ћа мо ве ли ку па жњу на па ци јен те са озбиљ ним здрав-
стве ним про бле ми ма, та ко да је наш сле де ћи ве ли ки 
про је кат ку по ви на са ни тет ских во зи ла за здрав стве не 
уста но ве ши ром Ср би је. По што не ки здрав стве ни цен-
три у Ср би ји има ју мо гућ ност хе мо ди ја ли зе и хе мо те-
ра пи је, нео п ход но је да се обез бе ди тран спорт за па ци-
јен те у ма њим гра до ви ма, та ко да и они мо гу да до би ју 
сво ју те ра пи ју на про пи сан на чин. //

6. КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ

Одлична сарадња са ЛкС
Основна идеја Конференције у организацији Фондације Њ.К.В. Принцезе Катарине 

била је умрежавање здравствених радника у дијаспори и у Србији

Њ.К.В. Принцеза Катарина Карађорђевић
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РЕГИОНАЛНЕ КО мО РЕ ПИШУ... >>>>>>>>>>>           >>> РЛК Бе о гра д  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ІІ

Н
е пре ста но про фе си о нал но уса вр ша ва ње је би-
ла нео п ход ност на ше про фе си је од у век. От ка-
ко је та по тре ба ин сти ту ци на ли зо ва на и де-
фи ни са на по тре бом оства ри ва ња од ре ђе ног 

бро ја бо до ва го ди шње и ре ли цен ци ра њем по сле пе ри-
о да од 7 го ди на за све здрав стве не рад ни ке. Би ло је ми-
шље ња да је то об лик при си ља ва ња на уче ње ко је не ма 
сва ки пут за ре зул тат ши ре са гле да ва ње по ја ва и про-
бле ма и по ве ћа ну ком пе тент ност, са јед не стра не, а са 
дру ге да пред ста вља но во зна чај но оп те ре ће ње за на-
шу пр о фе си ју.

То се де ли мич но и по ка за ло као тач но јер су се нај ви-
ше прак ти ко ва ли про гра ми ex ka te dra и прин цип усва-
ја ња зна ња  па сив ним слу ша њем. Еко ном ски аспект се 
по ка зао та ко ђе ути цај ним и на чин фи нан си ра ња ор га-
ни за ци је од р жа ва ња акре ди то ва них про гра ма као и хо-
но ра ри пре да ва ча су че сто де фи ни са ли те му и по ру ку. 
И тре ћи мо ме нат, ко ји је оте жао ева лу а ци ју ква ли те та 
одр жа них еду ка ци ја је чи ње ни ца да За ко ном о здрав-
стве ној за шти ти ни је пред ви ђе на кон тро ла ре а ли за ци-
је пр о гра ма а ни те ло ко је би је спро во ди ло.

РЛК Бе о града је још од 2010, пра те ћи и ана ли зи ра ју-
ћи број ле ка ра ко ји су ис пу ни ли сво ју оба ве зу кон ти ну-
и ра ног уса вр ша ва ња, пре по зна ла да тај про цес не иде 
глат ко и да око 20 одсто бе о град ских ле ка ра из раз ли-
чи тих раз ло га из го ди не у го ди ну не успе ва да ту сво-
ју оба ве зу из вр ши.

Та ко се и ро ди ла иде ја да се Ле кар ска ко мо ра у тај 
про цес укљу чи та ко што би по мо гла одр жа ва ње акре-
ди то ва них про гра ма ко ји би би ли бес плат ни за ње не 
чла но ве а ујед но и кон тро ли са ла ква ли тет и про це њи-
ва ла ак ту ел ност те ма. Пр вих го ди ну, две то су углав ном 
би ла пре да ва ња, кур се ви и сим по зи ју ми са раз ли чи-
тим те ма ма о ко ји ма до та да ни је би ло ре чи: ме ди цин-
ско пра во и ети ка, по јам ле кар ске гре шке, суд ко ме ди-
цин ски аспек ти раз ли чи тих ис хо да ле че ња и сл. То ком 
вре ме на број те ма се по ве ћао и пр о ши рио на пре вен-
тив не и уже спе ци ја ли зо ва не те ме.

За 2015. го ди ну је у План ра да је ста вље на ра ци о на-
ли за ци ја-по др жа ва ње бес плат них про гра ма као и оса-
вре ме њи ва ње кон цеп та на ба зи ко ри шће ња са вре ме-
них тех но ло ги ја (Е уче ње). Кла си чан об лик еду ка ци је 
зах те ва сред ства за за куп са ле, од су ство ва ње са ре дов-
ног по сла уче сни ка и пре да ва ча-пла ће но од су ство, хо-
но ра ре и пут не тро шко ве...

Код ин тер нет еду ка ци ја уче сник сам би ра вре ме, кад 
и где ће се еду ко ва ти без до дат них тро шко ва, ли те ра ту-
ра је доступ на у сва ком тре нут ку и на би ло ком ме сту 
са ин тер нет при сту пом; нео п ход но је ак тив но уче шће 
при од го ва ра њу на пи та ња, при ре ше ва њу кли нич ких 
про бле ма и до но ше њу од лу ка по прин ци пи ма до бре 
кли нич ке прак се, и на рав но по треб но је да се оства ри 
нај че шће пре ко 60 одсто тач них од го во ра што зах те ва 
усва ја ње но ве ко ли чи не са зна ња. Ле ка ри ко ји су прак-
ти ко ва ли овај на чин еду ка ци је зна ју да је ова ко сте че-
но зна ње при мен љи ви је у прак си.

Из вр шни од бор РЛК Бе о гра да је 04. де цем бра 2014. до-
нео од лу ку да 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 
усту пе бе о град ским ле ка ри ма на ко ри шће ње уз мо гу-
ћу тех нич ку по др шку и про стор.

–  По сле пр вог кру га акре ди та ци је Ко ми си ја за при јем 
бес плат них акре ди то ва ни х про гра ма је при хва ти-
ла два on-li ne те ста и лин ко ви на адре се ор га ни за-
то ра су по ста вље ни на сајт РЛК Бе о гра да:

–  „СЛЕЕП АПНЕА – озбиљна болест на коју се ретко 
помишља: новине у дијагностици и терапији“, који 
је акредитован у јануарском акредитационом року 
за лекаре под бројем А-1–147/15.

–  „Права пацијената – незаобилазна карика у добром 
функционисању здравственог система“, акредито-
ван под бројем А-1–77/15.

–  Оба су одлично прихваћена од чланова Коморе тако 
да се показало и у пракси да је овај облик едука-
ције врло погодан.

НОВИНЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ ЛЕКАРА

РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
И СА ВРЕ МЕ НИ 
КОН ЦЕПТ КМЕ
// У ПЛАНУ РА ДА ЗА 2015. ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ПО ДР ЖА ВА ЊЕ БЕС ПЛАТ НИх 
ПРО ГРА МА КАО И ОСА ВРЕ МЕ ЊА ВА ЊЕ КОН ЦЕП ТА НА БА ЗИ КО РИ ШћЕ ЊА 
СА ВРЕ МЕ НИх ТЕх НО ЛО ГИ ЈА (Е УЧЕ ЊЕ) //

–  После другог акредитационог процеса јавио се 
већи број организатора тако да су члановима сада 
доступна још три бесплатна програма:

–  „Туберкулоза: никад завршена прича – колико је 
заправо познајемо““, који је акредитован у април-
ском акредитационом року за лекаре под бројем 
А-1–147/15, са 10 бодова за полазнике.

„Вртоглавица (вертиго) – чест пратилац многих бо-
лести“ који је акредитован у априлском акредитацио-
ном року за лекаре под бројем А-1–1215/15, са 8 бодова 
за полазнике.

1. „Превенција, правовремено препознавање и лечење 
остепорозе“ који је акредитован у априлском акреди-
тационом року за лекаре под бројем А-1–1203, са 6 бо-
дова за полазнике.

2. На овај начин је пружена могућност члановима да 
сва 24 бода за ову годину релиценцирања стекну уз по-
моћ ове иницијативе.

3. Имајући у виду и оне чланове који још нису сродни 
са информационим технологијама у тој мери, плани-
ран је известан број класичних програма и један курс 
је већ одржан у Дому здравља Стари град 27.јула. Уз 
потпуну попуњеност капацитета и одличне реакције 
колега. Следећи је заказан за 30.август у Дому здра-
вља Лазаревац.

4. Надамо се да ће убудуће бити још више оваквих 
програма који ће покрити и интернистичке и хирурш-
ке гране и да је ово тек почетак преузимања надлеж-
ности Коморе у области КМЕ, како је то случај и у ос-
талим земљама у окружењу и у Европи.

Прим др Бранка Лазић, потпредседник 
РЛК Београда за државну праксу и члан 

Уређивачког одбора Гласника ЛКС 
испред РЛК Београда

Ц
иљ свих октобарских манифестација посвеће-
них раку дојке јесте скретање пажње јавности 
на значај раног откривања и лечења оболелих 
од рака дојке. Наиме, рак дојке је озбиљан јавно 

здравствени проблем како у развијеним земљама тако и 
земљама у развоју. Рак дојке је најчешћа малигна болест 
код жена. Учесталост рака дојке је у порасту у земљама 
у развоју због повећања животног века, повећане урба-
низације и усвајања западних стилова живота. 

У нашој земљи обољевање од рака дојке такође пред-
ставља велики јавноздравствени проблем. Ову тврдњу 
можемо поткрепити чињеницама да се наша земља на-
лази на 19 месту у Европи по броју оболелих жена од 
рака дојке, али нажалост на другом месту по 
броју смртних случајева од ове болести. На-
име, сваке године се код око 4600 жена по-
стави дијагноза рака дојке, а око 1600 жена 
изгуби битку са овом болешћу. Зашто је то 
тако? Нажалост у највећем броју случајева 
рак дојке се открије у касној фази болести 
када је лечење и излечење далеко теже и са 
неизвесним исходом. Имајући у виду да се 
са сигурношћу не може рећи који су то ризикофакто-
ри који доводе до настанка рака дојке, из тих разлога 
није могуће превенирати ову болест.

Зато се стручна јавност слаже да је основна могућ-
ност смањења смртности од рака дојке рано откривање 
болести као вид секундарне превенције.

Како је рано откривање ове болести једина сигурна 
могућност смањења смртности жена од рака дојке наша 
земља је 2013. године започела организовани скрининг 
рака дојке према Националном програму раног откри-
вања рака дојке (Сл.гласник РС 73/2013).

У спровођење организованог скрининга рака дојке у 
зависности од врста услуга које пружају према наве-
деном Националном програму укључено је преко 50 

здравствених установа у државном сектору, на свим 
нивоима здравствене заштите у 27 општина укључе-
них у организовани скрининг.

Основна активност организованог скрининга рака 
дојке одвија се у мамографским јединицама радио-
лошких служби државних здравствених установа, где 
су укључени едуковани радиолози и радиолошки тех-
ничари.

Интензивно се ради на едукацији што већег броја ра-
диолога и радиолошких техничара из свих радиолош-
ких служби. Едукација се спроводи у врхунским здрав-
ственим установама које су уједно и научно наставна 
база у овој области, као што су Институт за онкологију и 

радиологију Србије, Институт за онкологију 
Војводине, Сремска Каменица и сви Клинич-
ки центри у Републици Србији.

Имајући у виду да је завршен тек први 
циклус организованог скрининга рака дој-
ке, сва искуства и уочени проблеми су раз-
мотрени и решаваће се у наредном периоду 
како би организовани скрининг био успоста-
вљен на територији целе земље, са обухватом 

циљне популације жена од преко 75 одсто, што је гарант 
сигурног пада смртности жена од ове болести.

Здравствени радници као главни носиоци организо-
ваног скрининга рака дојке су препознали све његове 
предности и без обзира на све проблеме и изазове и у 
наредном периоду ће активно подржавати све промо-
тивне акције у циљу подизања свести жена о значају 
раног откривања рака дојке и значају одласка на скри-
нинг мамографију.

„Одвојите дан за своје здравље.“

Прим др Љиљана Лазић
Институт за јавно здравље Србије

„Др Милан Јовановић Батут“

Октобар – међународни месец 
борбе против рака дојке
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Р
азговор са др Радосављеви-
ћем водили смо у ужурба-
ној радној атмосфери Ре-
гионалне коморе на чијем 

је челу.

У сва ко днев ном по слу ових да
на нај ви ше сте окре ну ти про
це су ре ли цен ци ра ња ле ка ра, 
чла но ва Ва ше ко мо ре, а у скла
ду са ва же ћим за ко ни ма Ре пу
бли ке ср би је и про пи си ма лкс. 
По Ва шем ми шље њу, ка ква је 
си ту а ци ја у ве зи са тим у Рл
кЈИс?

– Ре ли цен ци ра ње ле ка ра је 
по сту пак ко ји пред сто ји ЛКС, а 
ко ји ће се син хро ни зо ва но оба-
вља ти у свим РЛК по чев од 01. 11. 
2015. ка да се, по ва же ћем Пра-
вил ни ку, мо ра ју под не ти зах-
те ви за об но ву ли цен це, ка же 
пред сед ник РЛ КЈИС спец. др мед. Алек сан дар Ра до са-
вље вић и до да је:

– У РЛ КЈИС, пре ма по след њој еви ден ци ји, има упи-
са них 7128 ле ка ра. Да би об но ви ли ли цен цу, по треб но 
је да се ис пу не од ре ђе ни усло ви – да је ле кар у ли цен-
цном пе ри о ду био рад но а нгажован и т о најма ње пол а 
радно г времена, у области за коју му је лицен ца  издат а, 
затим да је  сакупи о  н еопходан бр ој бодо ва п отребних 
по  важећи м пр описима, као и д а је и з мир ио зао ст ал у 
члан арину. Д акле, свак и члан Коморе к ој и не испуни 
н ек и од навед ених усл ова н е мо же об нов ити лице нц у, 
а под атак о бро ју чланова к оји ће ос тати бе з лиценце 
нем амо у овом тр енутку, с об зир ом на то да је  по ст уп-
ак релице нц ирања тек започе т, а да је  п редаја серти-
фиката још у  т оку .

Др Ра до сављевић , до душе с а о дређено м резервом , 
п омиње и „могућ но ст да  део лека ра који с у отишли  у 
п ензију, н езависно од тога да ли  с у ил и не радно анг-
ажо вани, нис у дост ав ља ли потре бне сер тифик ат е, н ису 
ур ед но  измирив али чланари ну , а лиценцу су з адржа ли 
иако су имали мо гућно ст да је вр ате как о б и се у тврдио  

п рестанак њен ог в ажења услед 
пр ес та нка радно г ангажов ањ а у 
струци “. 

– Такође, до ступања на с нагу 
но вог П ра вилника о ли це нци-
рању, као и измен а ЗЗЗ, не може-
мо д ав ати ко на чн е и прец и  з не 
одгово ре, с обзи ром на нај ав љену 
мо гућност измен а у делу ук упног 
п отребн ог б роја бо дова, полага ња 
испит а за он е к оји не об нове ли-
це нцу и с лич но, и стиче предсе-
дни к РЛКЈ ИС д р А лександар Ра-
досав љевић. 

Због чег а је, уопште, до то
га дошл о? Шт а ј е ч инила В аша 
Ре ги он ална ко мо р а у протекл
ом п ериоду д а би ле ка ри ма 
о могућила одг ов ара јућу к м е и 
прикуп љање н еопходно г бро ја  
п оена за ре ли ценцирање?

– Истичем о д а у про те к лом л иц енцно м пери оду Ко-
мора ни је и ма ла пра во организовања  програм а КМ Е, – 
каже др Ра до са вљевић – „и подсећамо да је по З ЗЗ и ПК У, 
здрав ст вена у ста но ва, односно п ослодавац т ај на ко ме је 
о бавеза да  запосле нима о бе зб ед и струч но  у са вр ша вање 
(специјализације у КМЕ – чл. 181 ЗЗЗ и чл. 25 П КУ )“ .

Шта од догађа ња у облас ти  к ме может е да најавит е 
за п ериод пред н ама? к ако ћете кол еге подстаћи да 
уче ствуј у? 

– Што се  тиче најава у области КМЕ, у кол ик о се но ви м 
Пра ви лником о могућ и Ко мо ри да бу де организатор, 
свакако да ће  с е на том пољу уч ин ити све што је могуће 
да  се што пр е, с обзиро м  на  време к ој е пре ост аје за 
обнову  л иценце , пр ужи п ри лика чл ано вима ко јима 
недоста ју  бодови да се ед укују о т рошку Ко мо ре и у 
њеној о рга низациј и, – наја вљује предсе дни к РЛКЈ ИС д р 
А лександар Ра досављев ић  и на крају не  заборављ а д а 
„изнес е све пох вале н а рачу н Струч не службе  Р ЛК ЈИС 
ч иј и рад од ли к уј у високи п ро фесионал изам и велика 
струч ност“. //

ДР АЛЕКСАНДАР РАДОСАВЉЕВИћ, ПРЕДСЕДНИК РЛКЈИС

ПОхВАЛА ЗА 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
// И У ПРОЦЕСУ РЕЛИЦЕНЦИРАЊА ЗАПОСЛЕНИ У РЛКЈИС ПОКАЗУЈУ 
ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ВЕЛИКУ СТРУЧНОСТ //

др александр Радосављевић

У пр о сто ри ја ма Ре ги о нал не ЛК за ју го и сточ ну Ср би ју, 
у пу ном радн ом вре ме ну, на по сло ви ма са ку пља ња и 
раз вр ста ва ња сер ти фи ка та КМЕ за чла но ве ове Ко мо ре, 
тре нут но ра ди тро је мла дих љу ди са ди пло ма ма Ме ди-
цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу (на сли ци).

За по сле ни су на осно ву Уго во ра о при вре ме ним и 
по вре ме ним по сло ви ма Од лу ком пе те ре дов не сед ни-
це тре ћег са зи ва ИО РЛ КЈИС, одр жа не 11. 05. 2015. Уго-
вор ни од нос тра је три ме се ца, уз мо гућ ност про ду жет-

ка у слу ча ју по ве ћа ног оби ма по сла. Део је то до бре 
прак се РЛ КЈИС да се свр ше ним нај бо љим сту ден ти-
ма Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу ко ји пар го ди на 
ни су мо гли да се за по сле, омо гу ћи да се кроз пла ће-
ни рад у са мој Ко мо ри упо зна ју са прак сом и де ша ва-
њи ма у ле кар ству. 

Пре ма еви ден ци ји РЛ КЈИС, на те ри то ри ји ко ју ова Ко-
мо ра по кри ва има 607 не за по сле них ле ка ра од укуп но 
7128 ре дов них чла но ва. //

Са вет за мо ни то ринг, људ ска 
пра ва и бор бу про тив ко руп ци-
је ТРАН СПА РЕНТ НОСТ по хва лио 
је по след њи спро ве де ни кон курс 
у Клиничком центру Ниш по сле 
ко јег је по сао у овом нај ве ћем 
здрав стве ном цен тру на ју гу Ср-

би је до би ло че тво ро ле ка ра спе-
ци ја ли ста и че тво ро ле ка ра оп-
ште ме ди ци не.

Кон курс је ово га ју на за вр шен 
без ика квих зва нич них при мед-
би. Пре ма ре чи ма изасланика ЕУ 
у Ср би ји, на че лу са ам ба са до ром 

Мај ком Де вен пор том, утвр ђе но је 
да је ру ко вод ство КЦ Ниш, у са-
рад њи са ре сор ним Ми ни стар-
ством „уве ло сво је вр стан пре се-
дан и при мер по зи тив не прак се и 
европ ских стан дар да у за по шља-
ва њу у здрав ству“.

ЕУ ПОХВАЛИЛА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРЕ У КЦ НИШ

Плаћени рад за младе 
незапослене лекаре
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П
р оф. др Ми ло рад Мит ко-
вић, ака де мик, ле кар ко-
ји је то ком сво је бо га те 
спе ци ја ли стич ке ка ри-

је ре оста вио ду бок траг у ор то пе-
ди ји не са мо Ср би је, не го и све ту, 
пен зи о ни сан је ово га ле та са ме ста 
ди рек то ра Уни вер зи тет ске кли ни-
ке за ор то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју 
КЦ Ниш. Остао је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту Уни ве зи те та у Ни шу, ак-
ти ван је члан у СА НУ, пред сед ник 
Срп ске тра у ма асо ци ја ци је и го сту-
ју ћи про фе сор у Швај цар ској. За др-
жао је и сво је па ци јен те о ко ји ма 
је са то ли ко пре да но сти и струч ног 
зна ња бри нуо. 

Ро ђен 1950. на ју гу Ср би је, у Ле-
ба ну, шко ло ван у Бе о гра ду, Ни-
шу, Лон до ну, Окс фор ду, Кем бри џу, 
Ул му, Бри се лу, Да во су, ха но ве ру, 
проф др Мит ко вић је ши ром пла-
не те при знат ино ва тор (44 ино ва-
ци је) и на уч ни рад ник, осни вач је 
број них шко ла и кур се ва за сно ва-
них на но вом при сту пу у ле че њу 
фрак ту ра ко сти ју, об ја вио је ви ше 
од 400 на уч них ра до ва (чла на ка 
и књи га) на гра ђен са 20 ме ђу на-
род них и на ци о нал них при зна-
ња, осни вач је и пред сед ник Срп-
ске тра у ма асо ци ја ци је СТА и са да 
већ по зна те „Шко ле Мит ко вић“ ко-
ја се ба ви ис тра жи ва њи ма и ана-

ли зом спо ља шњих и уну тра шњих 
фик са ци ја.

Ака де мик Мит ко вић је у ру ко во-
де ћим те ли ма Европ ске аген ци је за 
тра у ме и ур гент ну хи рур ги ју, а ак-
ти ван је члан мно гих дру гих углед-
них ме ди цин ских ме ђу на род них 
асо ци ја ци ја, као што је Свет ска ор-
то пед ска ор га ни за ци ја.

Проф. др Мит ко вић је оже њен – 
су пру га Гор да на је, та ко ђе, ле кар. 
спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не и 
има дво је де це – Ма ри ју и Ми ла на 
ко ји су обо је ле ка ри.

Та квом ко ле ги пи та ње за „Гла-
сник“ се са мо на ме ће: Шта је био нај-
зна чај ни ји тре ну так ње го ве бли ста-
ве ка ри је ре, че га се нај ра ди је се ћа?

– Мо жда су нај зна чај ни ји тре ну-
ци би ли оства ри ва ње не ких про на-
ла за ка као на при мер си сте ма за 
спољ ну фик са ци ју ко сти ју. Јед ног 
про лећ ног пред ве чер ја по ред Ни-
ша ве, као ре зул тат ви ше го ди шњег 
раз ми шља ња, по ја ви ла се сли ка 
про на ла ска – као да је си шла са за-
ла зе ћег сун ца. Од мах сам знао да 
је то бо ље од свих ре ше ња ко је сам 
у све ту ви део. Нај ра ди је се се ћам 
успе ха у ле че њу пр вих нај те же по-
вре ђе них (по ли тра у ма ти зо ва них) 
па ци је на та (при ме ном про на ла-
ска) ко ји су пре жи вља ва ли а та-
кви па ци јен ти су пре то га уми ра-
ли у ве ли ком про цен ту (30 од сто) 
као и успе ха у ле че њу те шких отво-
ре них пре ло ма у ми ру и ра ту. Бо ра-
вио сам по по зи ву у нај по зна ти јим 
свет ским кли ни ка ма али ни ка да 
ни сам имао ди ле му да је нај леп-
ше слу жи ти свој на род и жи ве ти у 
јед ној од ја леп ших зе ма ља све та – 
Ср би ји. //

др Ми ло рад Мит ко вић

Академик Митковић
отишао у пензију

Кли нич ки цен тар Ниш до би ја 
но ву маг нет ну ре зо нан цу, ја чи не 
1,5 Т. Апа рат је обез бе ди ло Ми ни
стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср
би је: пу тем јав не на бав ке иза
бран је нај по вољ ни ји по ну ђач и 
уго вор је пот пи сан на вред ност 
од 98 ми ли о на ди на ра. Оста ло је 
да се, уз по сто је ћу згра ду Ин сти
ту та за ра ди о ло ги ју КЦ Ниш, до
гра ди обје кат у ко јем ће би ти но
ва ре зо нан ца.

„Ве ру јем да ће чи тав по сао би ти 
го тов до сеп тем бра и да ће мо та да 

мо ћи да при ми мо пр ве па ци јен
те. У то ку на ред не го ди не оче ку
јем да ће ли ста че ка ња за пре глед 
на овом апа ра ту би ти уки ну та – 
ре као је ди рек тор КЦ Ниш др Зо
ран Ра до ва но вић.

Од ле тос и Оде ље ње за нео на то
ло ги ју ни шке Деч је ин тер не кли
ни ке има но ви апа рат – ин ку ба тор 
ко ји је ку пљен у ак ци ји ком па ни
је „Дон Дон“ на зва ној „Ди нар за 
ин ку ба тор“ од сва ког хле ба.

До на ци јом је и Кли ни ка за ко
жне бо ле сти КЦ Ниш ко ја је има ла 

са мо је дан дер ма скоп, обез бе ди
ла још че ти ри – је дан ди ги тал ни 
и три ма ла. Апа ра ти су до ни ра
ни у окви ру на ци о нал не ак ци
је за ра но от кри ва ње ра ка ко же 
„Пре глед за све“

И ко нач но, до на ци јом Фон да
ци је Прин це зе Ка та ри не  јед ног 
во зи ла „ми ни ван“ – омо гу ћен је 
пре воз па ци је на та из Кли ни ке 
за плућ не бо ле сти и Кли ни ке за 
он ко ло ги ју у Кнез Се лу на зрач
ну те ра пи ју у КЦ Ниш. 

НОВИ АПАРАТИ У КЦ НИШ

Delta Motors
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У 
Ко сов ској Ми тро ви ци је 17. 
ав гу ста 2015. одр жан са ста-
нак Над зор ног од бо ра Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре 

Ко со ва и Ме то хи је ко јем су при су-
ство ва ли ди рек тор ЛКС др Ве сна Јо-
ва но вић и пред сед ник НО ЛКС др 
Бран ко Ра ди во је вић. 

На са стан ку је усво је на спе ци фи-
ка ци ја тро ско ва ове Ре ги о нал не ко-
мо ре за пр вих шест ме се ци те ку ће 
го ди не, а у окви ру по сто је ћег фи-
нан сиј ског пла на за це лу 2015. При-
ка за ни су сви тро шко ви из пр ве по-
ло ви не го ди не, а за кљу чак је да се 
ра ди кал но ште де ло са рас по ло жи-
вим сред стви ма – што се нај бо ље 
ви ди у од но су на па ра ме тре тро-
шко ва за исти пе ри од 2014. 

„Ми чи ни мо на по ре да сма њи мо 
тро шко ве на ми ни мум. Све сни смо 
си ту а ци је и успе ва мо. Оства ре не су 
уште де у од но су на про шлу го ди ну. 
Зна мо да је то бит но јер по слу је мо 
у окви ру ЛКС као је дин стве ног те-
ла. Ми функ ци о ни ше мо за јед но и 
они су рас по ло же ни да нам иза ђу 
у су срет у од но су на под ми ри ва ње 
тро шко ва због ма њег бро ја чла но ва 
и чи ње ни це да је кре та ње Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји оте жа но. Та кав 
по зи ти ван при ступ на ших ко ле га 
пре ма на ма, ле ка ри ма из По кра-

ји не, оба ве зу је. За то се тру ди мо да 
ма ње тро ши мо,а ре зул та ти уште-
да у од но су на 2014. то до ка зу ју – 
ка же др На ди ца Ко ва че вић, спе-

ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не и 
пред сед ни ца Над зор ног од бо ра Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со ва 
и Ме то хи је. //

Директор ЛКС прим. др Весна Јовановић и главни уредник 
„Гласника” ЛКС др Јасмина Павловић са запосленима у РЛККИМ, 
испред просторија Коморе у Косовској Митровици

За кључ ци НО РЛККиМ

Иа ко је Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Ко со ва и Ме-
то хи је, због ра се ље но сти ле ка ра и здрав стве них уста-
но ва, че сто изо ло ва них срп ских на се ља, су о че на са 
озбиљ ним ор га ни за ци о ним про бле ми ма и фи нан-
сиј ским те шко ћа ма, кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду-
ка ци ја на про сто ру По кра ји не за до во ља ва и нај ви ше 
кри те ри ју ме. Нај бо љи до каз је Цен тар за КМЕ Ме-
ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни – 
са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци 
ко ји функ ци о ни ше у скла ду са свим ва же ћим про-
пи си ма и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је, под окри љем 
Здрав стве ног са ве та Ре пу бли ке.

О КМЕ на Ко со ву и Ме то хи ји, као о нео п ход ној и за-
ко ном за цр та ној про фе си о нал ној и етич кој оба ве зи 
ле ка ра да се уса вра ша ва ју у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
раз го ва ра ли смо са управ ни ком Цен тра проф. др Са-
шом Соф ти ћем који је ис та као да „је ди но не сто ји да 
не ки ле кар са Ко со ва ни је имао где да иде на КМЕ и 
при ку пи до вољ но по е на за ре ли цен ци ра ње“.

„Ов де, у Ко сов ској Ми тро ви ци пре да ва ња су др жа-
ли нај ве ћи струч ња ци не са мо из Ср би је, ре ги о на, 
већ и из све та. Кур се ви, се ми на ри, кон гре си су би ли 
ве о ма по се ће ни и сви ма до ступ ни, са ко ти за ци ја ма 
при ла го ђе ним при ли ка ма – од 500 до 10.00 ди на ра – 
ре као је управ ник Цен тра проф. др Са ша Соф тић.

Да ли сте за до вољ ни од зи вом ле ка ра са Ко со ва и 
Ме то хи је? Да ли су ску пи ли до во љан број по е на за 
ре ли цен ци ра ње?

„Ре ги о нал на ко мо ра увек до би је из ве шта је са ску-
по ва КМЕ у на шем Цен тру. Не зна мо још пра во ста-
ње што се ти че ре ли цен ци ра ња. По ну да је би ла, зби-
ља, ве ли ка. Што је нај ва жни је, ну ди ли смо и ква ли тет 
и кван ти тет и ра зно вр сност те ма. Па зи ли смо на то: 
пе ди ја три ја, хи рур ги ја… сва ка ка те дра на шег Фа кул-
те та има бар је дан про грам КМЕ за го ди ну да на И то 
је увек пред ви ђе но пла ном и про гра мом за на ред ну 
го ди ну и на вре ме об ја вље но при јав ним ли сти ћем“ 
– об ја снио је др Са ша Соф тић. 

ДОБРИ УСЛОВИ ЗА КМЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

П
ред сед ни ца Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Ко со ва и 
Ме то хи је, др Ксе ни ја Тур-
ко вић, спе ци ја ли ста пне-

у моф ти зи о лог из Здрав стве ног 
цен тра Ко сов ске Ми тро ви це, од-
ли чан је по зна ва лац при ли ка у 
По кра ји ни, по себ но по ло жа ја ле-
ка ра у њој.

– „На ша нај ве ћа спе ци фич ност, 
али и нај те жи про блем је ве ли-
ки број ра се ље них ле ка ра и це лих 
здрав стве них уста но ва. Та пре-
се ље ња су до не ла мно ге не во ље. 
Оста ли смо без пра вих усло ва за 
оба вља ње про фе си је, без сред ста-
ва за рад. Са да не до ста ју и ле ко ви. 
Је ди но у ЗЦ Ко сов ска Ми тро ви ца 
ле ка ри жи ве и ра де у истом ме сту. 
Да кле, про блем по ве зи ва ња ко ле га је аку тан, ве о ма ва-
жан, а уло га на ше Ре ги о нал не ко мо ре у то ме ве ли ка, 
си гур но ве ћа не го у оста лим де ло ви ма Ре пу бли ке Ср-
би је“– ка же нам др Тур ко вић.

Па, ка ко се сна ла зи те?
– „Те шко. Ве зе мо бил не те ле фо ни је су не ста бил не, нај-

ви ше ко ри сти мо меј ло ве, сајт Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је је до бро по се ћен, али че сто на ши љу ди, за по сле ни у 
Ко мо ри, мо ра ју да пу ту ју по По кра ји ни, да обез бе де да 
ва жна ин фор ма ци ја до спе до ко ле га. Ево, то се де си ло 
са да, при ли ком по зи ва на ре ли цен ци ра ње. На све на-
чи не смо на ше чла но ве оба ве шта ва ли, пре но си ли јед ни 
дру ги ма, сла ли раз ја шње ња по ра се ље ним до мо ви ма 
здра вља, ани ми ра ли, ску пља ли по дат ке, оба ве шта ва ли 
их о ро ко ви ма и по треб ној до ку мен та ци ји.“

На да мо се да сте ус пе ли. Да ли 
на ко со ву и ме то хи ји има ви шка 
ле ка ра?

– „Ни ка ко. Ов де, зби ља, не ма ви-
шка ле ка ра. Ме ди цин ска ста бил-
ност је бит на јер се од ра жа ва на си-
гур ност ло кал ног ста нов ни штва. 
Ва жна је за оп ста нак Ср ба на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Они има ју здрав-
стве но оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср-
би је, на ши до мо ви здра вља ра де 
пу ном па ром, а хо спи тал не па ци-
јен те ша љу у Здрав стве ни цен тар 
Ко сов ске Ми тро ви це. Ту их збри-
ња ва мо“.

Да ли осим ко ор ди на ци је Рлк ко
со ва и ме то хи је има јос ва жних за
да та ка?

– „Ка ко да не. Ту је бри га о сва-
ком ле ка ру, о ње го вом окру же њу и ста ту су у сре ди ни у 
ко јој че сто изо ло ван жи ви, о ње го вом по ло жа ју на по-
слу, па и у дру штву“.

ле че ли се Ал бан ци код ва ших ко ле га?
– „На рав но. Ми не де ли мо обо ле ле пре ма на ци о нал-

ној при пад но сти. Ко год за тра жи струч ну по моћ и до-
би је је. Свој по сао ра ди мо струч но, са ве сно и од го вор-
но – у скла ду са хи по кра то вом за кле твом“.

Да ли за чла но ве Ва ше Ре ги о нал не ко мо ре то пред
ста вља до дат ну од го вор ност?

– „Ле ка ри су на Ко со ву и Ме то хи ји во де ћи ин те лек ту-
ал ци. Има ју ва жну, во де ћу уло гу у на сто ја њи ма да Ср-
би оп ста ну на овим про сто ри ма – ис та кла је др Ксе ни-
ја Тур ко вић, пред сед ни ца РЛК КиМ.  //

ДР КСЕ НИ ЈА ТУР КО ВИћ, ПРЕД СЕД НИ ЦА РЕ ГИ О НАЛ НЕ 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ КО СО ВА И МЕ ТО хИ ЈЕ

ЛЕ КА РИ ВА ЖАН 
ОСЛО НАЦ ОП СТАН КА 
СР БА У ПОКРАЈИНИ
// НАЈ ТЕ ЖИ ПРО БЛЕМ ЈЕ ВЕ ЛИ КИ БРОЈ РА СЕ ЉЕ НИх ЛЕ КА РА И ЦЕ ЛИх 
ЗДРАВ СТВЕ НИх УСТА НО ВА // НЕ ДО СТА ЈУ И ЛЕ КО ВИ, ВЕ ЗЕ МО БИЛ НЕ 
ТЕ ЛЕ ФО НИ ЈЕ СУ НЕ СТА БИЛ НЕ ... // 

др Ксе ни ја тур ко вић
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ма здра вља у Ин ђи ји је ста ра пре-
ко три де сет го ди на, не ка да је има ла 
ра ван кров, ко ји је стал но про ки-
шња вао. У са рад њи са По кра јин-
ским се кре та ри ја том за здрав ство и 
со ци јал ну по ли ти ку над зи дан је ра-
ван кров и ти ме до би јен но ви про-
стор (1500м2), у ко ји је пре ме ште на 
ад ми ни стра ци ја, пре вен тив ни цен-
три и Са ве то ва ли ште за мла де. 

На ра ни јем ме сту ад ми ни стра-
ци је, на пра вље на је По ли кли ни-
ка, од но сно спе ци ја ли стич ко – по-
ли кли нич ке слу жбе са осам но вих 
ор ди на ци ја и три ам бу лан те, из-
гра ђе не по свет ским стан дар ди ма. 
Ком плет но су елек трон ски умре-
же не, са е-кар то ни ма(пр ва у Ср би-
ји 2005. го ди не) и си сте мом ве зе, 
ком пју те ри ма, штам па чи ма и оста-
лом пра те ћом опре мом. Про ши ре-
њем спе ци ја ли стич ких слу жби, 
По ли кли ни ка До ма здра вља у Ин-
ђи ји, мо же да крај њим ко ри сни ци-
ма сво јих услу га пру жи и ква ли тет 
ви ше ан га жо ва њем ле ка ра спе ци-
ја ли ста из КЦ Вој во ди не и Ин сти-
ту та из Ср. Ка ме ни це. Цео обје кат 
је ре но ви ран, сре ђе ни су сви са ни-
тар ни чво ро ви, а нај ви ше гла во бо-
ља је за да ва ла ста ра и не функ ци-
о нал на ла бо ра то ри ја. Она је да нас 
вр ло ви со кох пер фор ман си (по себ-
но при зна ње од ди рек тор ке СЗО, као 
нај ра ци о нал ни ја ла бо ра то ри ја ко-
ју је по се ти ла). 

 Ка да се са бе ре ве ли ки про ток па-
ци је на та, с чи ме се све ра ди и ко ли-
ко тро ши, Дом здра вља „Др Ми ло рад 
Ми ка Па вло вић“ у Ин ђи ји има нај-
јеф ти ни је здрав стве не услу ге у др-
жа ви, а пру жа ско ро нај ви ше. За вр-
ше но је ре но ви ра ње слу жбе ренд ген 
ди јаг но сти ке, ла бо ра то ри је, спе ци ја-
ли стич ке слу жбе, пе ди ја три је, ме ди-
ци не ра да, слу жбе оп ште ме ди ци не, 
слу жбе ур гент не ме ди ци не, ги не ко-
ло ги је. Та ко ђе у свим ам бу лан та ма 
у на се ље ним ме сти ма, по ред обу-
ке и сер ти фи ка та ЕРЦ-а, за по сле ни 
има ју на рас по ла га њу мо ни тор де-
фи бри ла то ре- се то ве за ре а ни ма ци-
ју, јер то су је ди не у ам бу лан ти у Ср-
би ји и Вој во ди ни ко је рас по ла жу са 
ком плет ном опре мом за АЕД и БЛС. 
Ре зул та ти ова квог ула га ња у љу де и 
опре му за ре зул тат има нај бо ље и 
нај у спе шни је ре зул та те у спа ша ва-
њу људ ских жи во та код свих ви тал-
но угро же них па ци је на та у ре ги о ну 
ју го и сточ не евро пе.

НО ВИ ПРО ЈЕК ТИ – Дом здра вља Ин-
ђи ја до са да је имао нај ви ше про-

је ка та са до ма ћим и стра ним парт-
не ри ма. Гло бал фунд, као нај ве ћи 
нај бо га ти ји фонд у све ту ко ји се бо-
ри про тив СИ ДЕ; ма ла ри је и ту бер-
ку ло зе, осам го ди на је ра дио са До-
мом здра вља и имао из ван дред не 
ре зул та те у пре вен ци ји уна пре ђе-
њу и ле че њу ових бо ле сти.

 Дом здра вља има нај ви ше про је-
ка та у ју го и сточ ној Евро пи са стра-
ним парт не ри ма, о уна пре ђе њу 
по мо ћи и еду ка ци ји Ром ске по пу-
ла ци је (осам про је ка та) и још мно го 
дру гих про је ка та ве за них за бри гу 
о ра њи вим по пу ла ци о ним гру па-
ма. Но ви про је кат ко ји Дом здра вља 
Ин ђи ја ра ди у са рад њи са По кра јин-
ском Вла дом, зо ве се „Вој во ђан ска 
ку ћа здра вља“ Циљ про јек та је уна-
пре ђе не и про мо ци ја јав ног здра-
вља, пре вен ци ја и ра но от кри ва ње 
ма сов но не за ра зних бо ле сти, уна-
пре ђе ње усло ва и ква ли те та пру же-
них здрав стве них услу га. Та ко ђе је-
дан од ци ље ва је јед на ка до ступ ност 
здрав стве не за шти те, ко ја мо ра би-
ти ква ли тет на, бр за без здрав стве-
не књи жи це, без че ка ња, упу та и за-
ка зи ва ња, на це лој те ри то ри ји АП 
Вој во ди не, по себ но пре ма по себ но 
осе тљи вим гру па ма ста нов ни штва. 
Пла ни ра но је да у про јек ту „Вој во-

ђан ска ку ћа здра вља“ оби ђе мо ви-
ше од 20 одсто на се ље них ме ста у 
Вој во ди ни, са по себ ним на гла ском 
на ру рал на под руч ја и пре гле да мо 
по себ но угро же не гру пе ста нов ни-
штва у се о ским под руч ји ма, осо-
бе са ин ва ли ди те том, мла де, ста-
ре, труд ни це, де цу, жр тве на си ља, 
осо бе са рет ким бо ле сти ма, Ро ме, и 
дру ге по себ но осе тљи ве гру пе ста-
нов ни штва.

Про је кат фи нан си ра вла да АП 
Вој во ди не, ко ја же ли да по диг не 
ни во пре вен тив них услу га на те ре-
ну, ра но от кри је бо ле сти у по чет ној 

фа зи, из вр ши еду ка ци ју ста нов ни-
штва и ура ди ква ли тет ну про мо-
ци ју здра вља са бес плат ним здрав-
стве ним пре гле ди ма и еду ка ци јом 
свих ста нов ни ка у на се ље ним ме-
сти ма ко ја оби ђе мо. 

ШТА ЈЕ ПО ТРЕБ НО ЗА УСПЕ ШНОг МЕ
НА џЕ РА ЈЕД НЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО
ВЕ? – Од го вор ди рек то ра ин ђиј ског 
До ма здра вља др Ва се Пе тро ви ћа је 
да се, пре све га мо ра из у зет но во ле-
ти по сао ко ји се ра ди, и да се ни ка-
да не пре да је те и не од у ста је те од 
сво јих ви зи ја и ци ље ва. Кон стант-
но уса вр ша ва ње и ула га ње у зна ње 
је при о ри тет ди рек то ру Пе тро ви ћу, 
ко ји ина че при па да пр вој ге не ра ци-
ји ди пло ми ра них ме на џе ра у здрав-
ству на ФОН – у. Ма ги стар ор га ни за-
ци о них на у ка и тре нут но за вр ша ва 
док тор ску ди сер та ци ју на ме ди цин-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Сво ја 
зна ња, Пе тро вић је пре то чио у но-
ви на чин ре ша ва ња свих про бле-
ма. Ме ђу тим, успе хе До ма здра вља 
у Ин ђи ји, не при пи су је са мо се би, 
већ их де ли са са рад ни ци ма и за по-
сле ни ма за ко је ка же да хо ће и же ле 
да ра де, без рад ног вре ме на, за до-
бро бит ку ће и уз сим бо лич не сти му-
ла ци је. Са мо са та квим ти мом ко ји 

је нај бо љи у здрав ству Ср би је и ко-
ји иза се бе има ре зул та те ко ји су ви-
ше при зна ти у ино стран ству мо же 
се по сти ћи успех ко ји да ле ко над-
ма шу је гра ни це ове др жа ве. Без до-
бро га ти ма (нај бо љег) не мо же би ти 
ни вр хун ских ре зул та та. Ипак ка ко 
ка жу, осмех па ци је на та, за до вољ-
ство на њи хо вим ли ци ма ка да вам 
се обра те са „син ко“, а у Вој во ди ни 
се то ка же са мо они ма ко је за и ста 
во ли те и по шту је те, он да је то нај-
леп ши по клон и нај ве ћа на гра да за 
све оно што ра ди те, ка же др Пе тро-
вић. //

>>> РЛК Војводине  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

дз „др Ми ло рад Ми ка па вло вић“ најбољи у ју го и сточ ној Евро пи

Д
ом здра вља „Др Ми ло рад Ми-
ка Па вло вић“ у Ин ђи ји, је ди-
на је здрав стве на уста но ва у 
зе мљи ко ја од 2005. го ди не 

шест пу та уза стоп но до би ја при зна-
ње за уна пре ђе ње ква ли те та – Нај-
бо љи Дом здра вља у Ср би ји. Иако 
по кри ва ре ла тив но ма лу оп шти-
ну, ин ђиј ски Дом здра вља се мо же 
по ди чи ти ус пе си ма као рет ко ко ја 
здрав стве на уста но ва у зе мљи. Пр ва 
је уста но ва при мар не здрав стве не 
за шти те у Ср би ји ко ја је акре ди то-
ва на 2011. на се дам го ди на са оце-
ном 98,19 из вр сно сти што је до са да 
ре зул тат ко ји ни ко у Ср би ји и Ју го и-
сточ ној Евро пи ни је по сти гао.

ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗА ПО СЛЕ НИХ – Мо то До-
ма здра вља у Ин ђи ји за ову го ди-
ну је „Осмех за по не ти“. Ле па реч и 
осмех мо гу знат но да сма ње про-
бле ме у ра ду, те су сви за по сле ни 
про шли ци ља ну еду ка ци ју из од-
но са са јав но шћу и по слов не ко му-
ни ка ци је у са рад њи са Фа кул те том 
ор га ни за ци о них на у ка. Ис ку ство је 
по ка за ло да је кон ти ну и ра ном еду-
ка ци јом, кул ту ра по на ша ња и ди ја-
ло га по диг ну та на нај ви ши ни во.

СЛУ жБА УР гЕНТ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ ЗА 
ПО НОС – У по се ти овој Слу жби, би-
ле су не дав но ко ле ге из Сло ве ни је, 
Ру му ни је и Бу гар ске, те су при зна-
ли да је бо ље опре мље на од њи хо-
вих. И не са мо то, љу ди ко ји ра де у 
тим во зи ли ма су про шли спе ци јал-
не обу ке. Има ју сер ти фи ка те Европ-
ског ре су сци та ци о ног са ве та, ин-
сти ту ци је ЕУ за ду же не за еду ка ци ју 
из ур гент ног збри њав ња свих слу-
ча је ва у ме ди ци ни. У про јек ту Eure-
ca (Euro pean Re su sci ta tion Co un cil и 

дан ске Вла де), Дом здра вља Ин ђи ја 
– ур гент на слу жба има успе шност 
пре жи вља ва ња код кар ди о пул мо-
нал но- це ре брал не ре а ни ма ци је од 
39 одсто, што је је дан од нај бо љих 
ре зул та та од 34 зе мље Евро пе ко је 
уче ству ју у про јек ту.

ЛИ ДЕ РИ И У ПРЕ ВЕН ЦИ ЈИ – Про је-
кат ба за ра здра вља је по те као баш 
из Ин ђи је, па се убр зо кон цепт бес-
плат них пре гле да без за ка зи ва ња и 
без здрав стве не књи жи це ра ши рио 
у це лој Вој во ди ни, а од не дав но и у 
Ср би ји. На пр вом Ба за ру здра вља је 
пре гле да но 800 осо ба и ура ђе но је 
782 ЕКГ – а. Са да се го ди шње на ба-
за ри ма пре гле да од 7 до 9000 па-
ци је на та, а за прет ход них девет го-
ди на је укуп но пре гле да но ви ше од 
27.000 ста нов ни ка Оп шти не Ин ђи ја, 
а у ба за ри ма здра вља ко ји су ра ђе-
ни по це лој АП Вој во ди ни(2008. го-
ди не) пре гле да но је ви ше од 100.000 

љу ди у са рад њи са По кра јин ским 
се кре та ри ја том за здрав стве ну за-
шти ту. Кон ти ну и ра на бес плат на 
кон тро ла те жи не, ви си не, ЕКГ, хо-
ле сте ро ла, ше ће ра, при ти ска, ин-
дек са те ле сне ма се... по ка за ла је 14 
одсто но во от кри ве них ди ја бе ти ча-
ра и ско ро 20 одсто но во от кри ве них 
хи пер то ни ча ра. 

УЛА гА њЕ У ОПРЕ МУ – Ин ђиј ски Дом 
здра вља је нај пре ула гао у љу де, ка-
ко би про ме ни ли од нос пре ма по слу 
и об но ви ли зна ње, а за тим је ула гао 
у опре му, ко ја је прак тич но ком плет-
но об но вље на. С об зи ром на то да ра-
де нај ви ше стреп то ки на за у зе мљи, 
што зах те ва ја сну ди јаг но зу и про-
ве ру ен зим ског ста ту са, на ба вљен је 
кар ди ак ри дер, апа рат ко ји у ро ку од 
10 ми ну та да је би о хе миј ски ста тус 
са 100 одсто тач но сти ка да се ра ди о 
ин фарк ту ми о кар да или тром бо ем-
бо ли ји. Те ра пи ја по чи ње тог се кун-
да и аде кват но об ра ђе ног па ци јен та 
ша љу да ље у Ин сти тут за кар ди о ва-
ску лар не бо ле сти у Срем ској Ка ме-
ни ци. Та ко се сма њу је по тре ба за 
хи рур шким ин тер вен ци ја ма, што 
је ве ли ка уште да. Ди ги та ли зо ва-
на је РТГ слу жба, нај са вре ме ни ја и 
нај са вре ме ни ја ла бо ра то риј ска ди-
јаг но сти ка, но ва са вре ме на опре ма 
и про стор у спе ци ја ли стич кој слу-
жби (Ехо кар ди о гра фи ја, ер го ме три-
ја, хол тер ТА и ЕКГ-а), ци ља на еду-
ка ци ја за по сле них ка ко би мо гли да 
ко ри сте нај са вре ме ни ју опре му са 
ко јом рас по ла жу. 

НО ВА ПО ЛИ КЛИ НИ КА ПО СВЕТ СКИМ 
СТАН ДАР ДИ МА – Уз еду ко ва не љу де 
и ква ли тет ну опре му, нео п ход но је 
сре ди ти и рад ни про стор. Згра да До-

ДР ВАСa ПЕ ТРО ВИћ, ДИ РЕК ТОР ИН ЂИЈ СКОГ ДО МА ЗДРА ВЉА

СВИ МА ОСМЕх 
ЗА ПО НЕ ТИ
// ПРВА АКРЕДИТОВАНА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
У СРБИЈИ СА ОЦЕНОМ 98,19 И НА СЕДАМ ГОДИНА ТРАЈАЊА //

др васa пе тро вић
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Cor nua cu ta nea пред-
ста вља по ја ву „ро го ва“ 
на људ ском те лу. Ра ди 
се о хро нич ним из бо-
чи на ма са чи ње ним од 
ке ра ти на, про те и на ко-
ји се на ла зи у људ ским 
нок ти ма. Обич но се ја-
вља ју на ра ме ни ма или 
гла ви, мо гу се пре тво-
ри ти у ма лиг не ту мо ре 
па је са вет ле ка ра да се 
што пре от кло не. 

Са јед ним та квим слу ча јем су срео се и ака де мик, 
ОРЛ спе ци ја ли ста Но вак Ву ко је. Он је, на и ме, Но во-
са ђа ни ну, Л. С., од стра нио рог ду жи не 11 и преч ни ка 
2 цен ти ме тра. Док тор ис ти че да се по пр ви пут у ка-
ри је ри су срео са ова квом по ја вом. хи рур шки за хват 
тра јао је три де се так ми ну та, па ци јент је био под ло-
кал ном ане сте зи јом. Опе ра ци ја је до бро про шла, са-
да че ка мо да бу ду ура ђе не ана ли зе па то хи сто ло шког 

на ла за али нај ве ро ват ни је је у пи та њу бе нинг ни ту-
мор. Упал ни про це си, ви ру си, опе ко ти не али и зра-
че ње оси ро ма ше ним ура ни ју мом не ки су од раз ло-
га по ја вљи ва ња ро го ва на људ ском те лу, об ја шња ва 
др Ву ко је. Де ша ва се да ро го ви са ми от пад ну, а по том 
по но во из ра сту. Кон крет но у овом слу ча ју, ду бин ски 
је укло њен па се оче ку је да се не ће по ја ви ти по но-
во, пи ше Те ле граф. //

Др Но вак Ву ко је

СЛУ чај за ги ни Са

Рог на људ ском те лу

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА „СВЕ ТИ ЈО ВАН“

Врхунска приватна пракса
// ПО ЖЕ ЉИ И ПО ТРЕ БИ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА У БОЛ НИ ЦИ „СВЕ ТИ ЈО ВАН“ 

ДО СТУП НИ СУ ЛЕ КА РИ И ПРО ФЕ СО РИ СА ФА КУЛ ТЕ ТА, КАО И СА МНО ГИх 
КЛИ НИЧ КИх ЦЕН ТА РА СР БИ ЈЕ //

С
пе ци јал на хи рур шка бол ни-
ца, по сле са мо не ко ли ко го-
ди на, на по тра жњу па ци је-
на та и стал но уве ћа ван обим 

по сла, пре ра ста у Оп шту бол ни цу 
„Све ти Јо ван“. У пе ри о ду од 2007. 
до 2009. го ди не, из гра ђе на је ве ле-
леп на згра да, по нај но ви јим европ-
ским стан дар ди ма, ко ја се про сти ре 
на 1300 квадратних метара.

У но вој Оп штој бол ни ци ,,Све-
ти Јо ван“ на ла зе се три ком плет но 
опре ме ље не опе ра ци о не са ле, де сет 
ам бу лан ти, ком плент на ренд ген и 
ул тра звук ди јаг но сти ка, ЦТ ка би-
нет, ком плет на би о хе миј ска ла бо-
ро то ри ја, ста ци о нар са осам бо ле- Оп штa бол ни цa „Све ти Јо ван“

>>> РЛК Војводине  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

П
о чет ком осамдесетих го-
ди на кре ну ли смо са уво-
ђе њем ми ни мал но ин-
ван зив них про це ду ра са 

ци љем да се тки во што ма ње тра-
у ма ти зу је, то јест оште ти. Са раз-
во јем ен до ско пи је од но сно ла па-
ро ско пи је оти шли смо ко рак да ље. 
Сам по че так ни је би ло лак, опре ма 
ни је би ла аде кват на, енер гет ске је-
ди ни це ни су би ле то ли ко раз ви је-
не, об ја шња ва др Ан ђе лић.

Мој пр ви кон такт са Кур том Се-
мом, ви зи о на ром и пи о ни ром ен-
до ско пи је, за и ста ме је раз о ру жао 
и све мо је скеп се ко је су по сто ја ле 
у по гле ду тих ен до скоп ских про це-
ду ра би ле су раз ве ја не. Са њим сам 
про вео три ме се ца и ука зао ми је 
на не ке ства ри ко је су, у оно вре ме, 
1989. го ди не, би ле не по зна ни ца. 

Ви део ен до скоп ски за хва ти

 Дав не 1991. године Су бо тич ка бол-
ни ца на пра ви ла је ка ме ру и то је 
био по че так спро во ђе ња ен до скоп-
ских про це ду ра у де ло, од но сно опе-
ра ци ја без скал пе ла. До 1994. го ди не 
ура ђе но је до ста ра зно вр сних за хва-
та, од ци ста пре ко ми о ма до ван-
ма те рич них труд но ћа. Ни смо би ли 
све сни то га да у зе мљи је ди но ми 
спро во ди мо ви део ен до скоп ске за-
хва те – ла па ра ско пи ја је сте ра ђе на, 
али ни је при ме њи ва на ви део ен до-
ско пи ја.

То ком вре ме на раз ви ја ју ћи про-
це ду ру из ме ни ли смо мно го ти-
по ва ка ме ра, у Су бо тич кој бол ни-
ци су уви де ли да је то ве о ма би тан 
сег мент. Са свих стра на па ци јент-
ки ње до ла зи ле да се опе ри шу код 
нас. Пре ко ИПА про је ка та до би ли 
смо нај са вре ме ни ју опре му и вир-
ту ел ни си му ла тор, ко ји ими ти ра 

тки во и ре ал но при ка зу је опе ра тив-
не про це ду ре. Да љи раз вој ишао је 
у прав цу про це ду ра ко је су би ла та-
бу те ма, по пут кар ци но ма. За хва љу-
ју ћи са рад њи са ко ле га ма из Ка ме-
ни це и Бе та ни је, до шло је до то га да 
се са да је дан део он ко ло шких слу-
ча је ва го то во ру тин ски ра ди ен до-
скоп ски. 

При мат у ви део ен до ско пи ји при-
па да Су бо тич кој бол ни ци, и не ма 
цен тра у Ср би ји, Цр ној Го ри, Ма ке-
до ни ји, Бо сни и хер це го ви ни ко ји 
ни је ус пео а да прет ход но ни је про-
шао Су бо тич ку шко лу. Јед на од мер-
них ка рак те ри сти ка ква ли те та не-
ког оде ље ња је сте број из вр ше них 
ми ни мал но ин ва зив них про це ду-
ра у од но су на кла сич не опе ра ци-
је. Да би се оде ље ње сма тра ло успе-
шним оно мо ра пре ћи 50 про це на та 
ова квих опе ра ци ја. Су бо тич ка бол-
ни ца да је из ван ред не ре зул та те на 
ни воу 80 до 90 про це на та ми ни мал-

но ин ван зив них про це ду ра та ко да 
се кла сич не опе ра ци је вр ло рет ко 
из во де.

еду ка ци ја младих лекара

Од 1996. го ди не кроз на ше оде ље-
ње про шло је 280 ги не ко ло га ко ји су 
у скло пу сво је обу ке при су ство ва ли 
опе ра ци ја ма и би ли у при ли ци да 
ве жба ју на прет ход но по ме ну том 
си му ла то ру. Са дру ге стра не, тим 
ги не ко ло га из Су бо ти це је у ве ли-
ком бро ју цен та ра вр шио еду ка ци-
ју. Мла ђе ко ле ге са да уче ству ју ка ко 
на до ма ћим та ко и европ ским кон-
гре си ма у Не мач кој, Па ри зу, Ма ђар-
ској, Мон пе љеу, Бер ли ну, Фи рен ци... 
Пре седам го ди на осно ван је УГЕС 
– Удру же ње за ги не ко ло шку ен до-
ско пи ју, са се ди штем у Бе о гра ду. 
Упра во та мо ће за два де се так да на 
би ти одр жан ми ни кон грес за ми-
ни мал ну ин ван зив ну хи рур ги ју, на 
ком уче ству је мо не са мо као слу-
ша о ци већ и као пре да ва чи, ка же 
др Ан ђе лић. 

Ис ти че да је по себ но по но сан на 
до при нос ко ји је дао у адо ле сцент-
ној ен до скоп ској хи рур ги ји са ра-
ђу ју ћи са еки пом ле ка ра Ин сти-
ту та за мај ку и де те, на че лу са др 
Зо ра ном Стан ко ви ћем. Фор ми ра-
ње та квог ти ма обе ле жи ло је на шу 
ги не ко ло ги ју, јер је про бу ди ло јед-
ну по себ ну вр сту од но са пре ма тим 
опе ра ци ја ма и пре ма ма лим прин-
це за ма ко ји ма смо ус пе ли са чу ва-
ти фер тил ну спо соб ност уме сто да 
им се опе ра тив ним за хва том јај ник 
од стра ни.

 Иде је Ин сти ту та за мај ку и де те 
на че лу са др Стан ко ви ћем су свет-
ски по зна те и ве ро ват но ће као про-
то кол ући у не ке од ФИ ГО про це ду-
ра, ис ти че др Ан ђе лић. //

ДР ЛУ КА АН ЂЕ ЛИћ, НА ЧЕЛ НИК ОДЕ ЉЕ ЊА ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈЕ 
И АКУ ШЕР СТВА СУ БО ТИЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

ВИ СО КА УМЕТ НОСТ 
НО ВЕ хИ РУР ГИ ЈЕ

Др Лу ка Ан ђе лић, пи о нир 
и еду ка тор ви део ен до ско пи је
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Е
лек трон ске ци га ре те су пр-
ви пут про из ве де не у Ки ни. 
Њи хов тво рац је ки не ски 
апо те кар Лик хон. Пр ви мо-

де ли су би ли ве о ма на лик ци га ре-
та ма па је „елек трон ски“ на зив пот-
пу нио од го ва ра ју ћи. Ме ђу тим, они 
су са да до ступ ни у број ним об ли-
ци ма и ве ли чи на ма. На тр жи шту 
Евро пе и Аме ри ке пр ви пут су се 
на шли 2006. го ди не.

По сле не ко ли ко го ди на са скром-
ним ра стом на тр жи шту, али са ра-
ди кал ним тех но ло шким раз во јем и 
ве ли ким ин те ре со ва њем фа бри ка 
ду ва на, про да ја се дра ма тич но по-
ве ћа ва око 2010. го ди не. То је до при-
не ло бр зом раз во ју е-ци га ре та. Од 
2003. го ди не ка да су про из ве де не па 
до да нас, пре ко 300 фа бри ка про-
из во де пре ко 400 вр ста е-ци га ре-
та. Ви ше је раз ло га због ко јих е-ци-
га ре те има ју та кву екс пан зи ју. Оне 
се без огра ни че ња ре кла ми ра ју као 
што су и кон вен ци о нал не ци га ре-
те рекламиране у 1950-им и 1960-им 
го ди на ма, мар ке тинг се вра тио на 
те ле ви зи ју и ра ди о, агре си ван пла-
сман у про дав ни ца ма по ред слат-
ки ша, ле ко ва, мла ди бр зо при хва-
та ју е-ци га ре те јер су при влач ног 
ди зај на, са др же уку се слат ки ша, ла-
ко се ко ри сте, упо тре ба без огра ни-
че ња, вре мен ске и узроч не ве зе из-
ме ђу упо тре бе е-ци га ре те и пу ше ња 

ни су утвр ђе не, не ма ни ка кве за кон-
ске ре гу ла ти ве.

Упр кос то ме што су хе ми ка ли је у 
е-ци га ре та ма у ма њем бро ју у од-
но су на кон вен ци о нал не ци га ре-
те, ни су по зна те по сле ди це ду го-
роч не упо тре бе али по сле ди це по 
здравље су нај че шће тро ва ња теч-
ним ни ко ти ном на ро чи то де це. На 
осно ву рас по ло жи вих по да та ка у ве-
зи са упо тре бом е-ци га ре та, сту ди-
је по ка зу ју зна чај но по ве ћа ње ње не 
упо тре бе ме ђу мла ди ма и они ма ко-
ји ни ка да ни су пу ши ли. Ове го ди не 
је Ка над ско удру же ње за рак об ја ви-
ло ре зул та те ис тра жи ва ња која по-
твр ђу ју да у основ ним шко ла ма 8,5 
одсто де це, у сред њим шко ла ма 34,3 
одсто уче ни ка ко ри сте е-ци га ре те.

У Ср би ји је сна жна ме диј ска кам-
па ња за е-ци га ре те као здра ве ва ри-
јан те пу ше ња, не шко ди око ли ни и 
сред ство за од ви ка ва ње од пу ше ња. 
О упо тре би е-ци га ре та у Ср би ји, ис-
тра жи ва ње Ми ни стар ства здра вља 
и Ин сти ту та Ба тут 2013. го ди не по-
твр ђу је да 9,6 одсто гра ђа на од 18–64 
го ди не и 13,2 одсто мла ђег уз раста 
од 18–34 го ди не су ика да ко ри сти-
ли е-ци га ре те. У на шим са ве то ва-
ли шти ма од па ци је на та ко ји су до-
шли на од ви ка ва ње од пу ше ња 11,2 
одсто је ку пи ло е-ци га ре ту. Од њих, 
30 одсто је ку пи ло ра ди од ви ка ва ња 
у че му ни су ус пе ли јер су пу ши ли и 

ци га ре те, а 70 одсто ра ди за ме не за 
ци га ре те и да мо гу пу ши ти у за тво-
ре ном про сто ру, али и они су пу ши-
ли и ци га ре те.

Ову чи ње ни цу и у све ту по твр ђу-
ју ан ке те којима се установило да 
је ве ћи на ко ри сни ка е-ци га ре та ис-
товремено корисник и конвенцио-
налне цигарета (ду пли ко ри сни ци) 
та ко да има ју и да ље пун кар ди о ва-
ску лар ни и пул мо ло шки ри зик.

Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња 
спро ве де на ав гу ста 2014. у Ита ли-
ји и Аме ри ци по твр ђу ју при су ство 
опа сних хе ми ка ли ја те шких ме та ла-
цин ка, хро ма и ни кла у е-ци га ре та-
ма. То све за бри ња ва струч ну јав ност 
и то је но ви иза зов у уло зи здрав стве-
них рад ни ка у кон тро ли ду ва на.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци-
ја је да ла пре по ру ке др жа ва ма да 
за ко ном ре гу ли шу е-ци га ре ту као 
и дру ге ду ван ске про из во де. По себ-
но се освр ну ла на за бра ну упо тре-
бе е-ци га ре те у за тво ре ном про сто-
ру, про да ја мла ђим осо ба ма од 18 
го ди на и упо зо ре ње за уди са ње и 
из ло же ност ис па ре њи ма за труд-
ни це. Мно ге др жа ве су на сво јим 
те ри то ри ја ма за бра ни ле про да ју 
е-ци га ре та по пут Ау стра ли је, Бра-
зи ла, Мек си ка, Па на ме, Ује ди ње них 
Арап ских Еми ра та.

Пре ко Здрав стве ног са ве та Ср-
би је акре ди то ван је струч ни се ми-
нар Елек трон ска ци га ре та-исти-
не и за блу де. Циљ овог се ми на ра је 
да здрав стве не рад ни ке и па ци јен-
те упо зна са до ка зи ма и по сле ди ца-
ма упо тре бе е-ци га ре та ка ко би сво ју 
уло гу у кон тро ли ду ва на ис пу ни ли.

Ика Пе шић,
На да Ла зо вић

Eлектронска ци га ре та 
– исти не и за блу де

Двадесет година 
у борби против пушења

П
рим. др На да Ла зо вић, ро-
ђе на је 1952. го ди не у Чач-
ку. Ме ди цин ски фа кул тет 
је за вр ши ла 1978. го ди не 

у Бе о гра ду а од 1979. је за по сле на 
у Здрав стве ном цен тру „Др Дра-
ги ша Ми шо вић“ у Чач ку. Спе ци ја-
ли стич ки ис пит из Пне у моф ти зи-
о ло ги је по ло жи ла је 1985. го ди не 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду и од та да ра ди на Груд ном 

оде ље њу Оп ште бол ни це у Чач ку. 
Зва ње при ма ри ју са до би ла је 1995. 
Члан је Срп ског ле кар ског дру штва 
од 1979. го ди не. Нач елник Слу жбе 
за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу 
је од 1993. до 2003. го ди не и по но-
во од 2012. За ме ни ка в.д. ди рек то-
ра Здрав стве ног цен тра „др Дра ги-
ша Ми шо вић“ Ча чак и за ме ник вд 
ди рек то ра Бол ни це од 2012. до 2015. 
ВД ди рек тор здрав стве ног цен тра 

од 01. 08. 2015. Од основ не шко ле је 
укљу че на у рад ОО Цр ве ног кр ста 
у Чач ку. Пот пред сед ник је Управ-
ног од бо ра Цр ве ног кр ста у Чач ку. 
Пред сед ник Управ ног од бо ра На-
род ног му зе ја у Чач ку. Ви ше од 20 
го ди на успе шно во ди Са ве то ва-
ли ште за од ви ка ва ње од пу ше ња. 
Би ла је члан Ре пу блич ке струч не 
ко ми си је за пре вен ци ју пу ше ња 
Ми ни стар ства здра вља.

снич ких со ба са ка па ци те том од 
два де сет кре ве та. У скло пу бол ни-
це та ко ђе се на ла зе опе ре мље не ам-
бу лан те за пре гле де из: хи рур ги је, 
пла стич не хи рур ги је, ги не ко ло ги је, 
ор то пе ди је, уро ло ги је, оф тал мо ло-
ги је, ОРЛ, он ко ло ги је, не у ро ло ги је, 
пси хи ја три је, пе ди ја три је, ин тер не 
ме ди ци не, кар ди о ло ги је, ре у ма то-
ло ги је, хе ма то ло ги је, пул мо ло ги је, 
не у ро хи рур ги је, ренд ген и ЦТ ди-
јаг но сти ке, све вр сте ла бо ра то риј-
ских услу га.

Оп шта бол ни ца „Све ти Јо ван“ тре-
нут но има 40 стал но за по сле них и 
ве ли ки број спо ља шњих кон сул та-
на та и са рад ни ка. По же љи и по-
тре би па ци је на та у бол ни ци „Све ти 
Јо ван“ до ступ ни су ле ка ри и про фе-
со ри са фа кул те та, као и из мно гих 
кли нич ких цен та ра Ср би је.

У ОБ „Све ти Јо ван“ из во де се опе-
ра ци је из обла сти оф тал мо ло ги је 
(опе ра ци је ка та рак те ФА ЦО ме то-
дом), ото ри но ла рин го ло ги је, по ред 
кла сич них опе ра ци ја ра ди мо и ен-
до скоп ске (ФЕСС) опе ра ци је, мак си-
ло фа ци јал не хи рур ги је, пла стич не 
хи рур ги је, ва ску лар не хи рур ги је, 
опе ра ци је ве на (кла сич не и РАФ 
абла ци је), уро ло ги је, ор то пе ди је 
(уград ња ве штач ких ку ко ва) , оп-
ште хи рур ги је (кла сич не и ла па ро-
скоп ске опе ра ци је).

Ис ти че мо да смо јед на од рет ких 
ку ћа ко ја ру тин ски из во ди ла па ро-
скоп ске ре сек ци је же лу ца, де бе лог 
цре ва, сле зи не, све вр сте ки ле пред-
њег тр бу шног зи да, хи а тус хер ни-
је, апен дек то ми је и на рав но жуч-
не ке се.

Има мо до бре ре зул та те ра ди кал-
них опе ра ци ја на пан кре а су, је три, 
же луд цу, де бе лом цре ву. Опе ра ци-
о не са ле су опре мље не по след њом 
ге не ра ци јом апа ра та, као и ин тен-
зив на не га са ком плет ним мо ни то-
рин гом и ре спи ра то ром. По се ду је-
мо нај но ви ји апа рат за ен до ско пи је: 
(ко ло но скоп, га стро скоп И ЕРЦП). 
Код ино пе ра бил них слу ча је ва угра-
ђу је мо би ли јар не стен то ве и стен то-
ве код ин фил тра ци је јед ња ка и де-
бе лог цре ва.

Же ле ли би смо, као при ват на 
прак са, да се у Ре пу бли ци Ср би ји 
уве де до дат но здрав стве но оси гу-
ра ње ка ко би ве ћи број ста нов ни ка 
имао мо гућ но сти да ко ри сти на ше 
услу ге, чи ме би се сте кли усло ви за 
евен ту ал но про ши ре ње по стељ ног 
ка па ци те та и за по шља ва ње ве ћег 
бро ја ме ди цин ских ка дро ва, ис ти-
че др Да ви дов. //

Р
еч ле кар под ра зу ме ва мно го 
то га – по моћ, струч ност, раз-
у ме ва ње, про фе си о на ли зам, 
си гур ност, со ли дар ност... А и 

ле ка ри су са мо љу ди ко је не ми мо-
и ла зе жи вот ни про бле ми, ни ти ћу-
ди при ро де па ни смрт. Има ју ћи то 
у ви ду, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, чи-
ји су чла но ви сви ле ка ри осно ва ла 
је Фонд со ли дар не по мо ћи ЛКС.

Тај Фонд функ ци о ни ше у скла ду 
са Пра вил ни ком о со ли дар ној по-
мо ћи чла но ви ма ЛКС и чла но ви-
ма њи хо вих по ро ди ца, ко ји је до-
не ла Скуп шти на ЛКС, у скла ду са 
Ста ту том ЛКС. Сва ка Ре ги о нал на 
ле кар ска ко мо ра ме сеч но из два-
ја и упла ћу је на по се бан под ра чун 
Фон да део сред ста ва од укуп ног 
из но са сред ста ва ко је на пла ти од 
чла но ва Ко мо ре на име чла на ри-
не. Пра вил ни ком су ја сно де фи ни-
са на пра ва и кри те ри ју ми за до де лу 
нов ча не по мо ћи. За њихову ре а ли-
за ци ју од го вор на је пе то чла на Ко-
ми си ја Фон да РЛК ко ју име ну је Из-
вр шни Од бор РЛК.

Ре ги он цен трал не и за пад не Ср-
би је је, на жа лост, у про те клих пет 
го ди на у два на вра та био по го ђен 
еле мен тар ним не по го да ма / зе мљо-
трес у Кра ље ву и око ли ни 2011. го-
ди не и по пла ве 2014. го ди не ко је су 
за хва ти ле го то во чи тав ре ги он/.Ве-
ли ки број ле ка ра пре тр пео је огром-
ну ма те ри јал ну ште ту, а за по моћ 
Фон ду со ли дар но сти РЛК ЦЗС обра-
ти ло се 14 ле ка ра са подручја по го ђе-
ним зе мљо тре сом и 84 ле ка ра из по-
пла вље них под ручја. На кон уви да у 
ком плет ну до ста вље ну до ку мен та-
ци ју од стра не Ко ми си је Фон да со-
ли дар не по мо ћи РЛК ЦЗС ко ле га ма 
је одо бре на и упла ће на нов ча на по-
моћ у укуп ном не то из но су од око 

7,5 ми ли о на ди на ра. Си гур но је, по-
је ди нач но по моћ би ла сим бо лич на 
за пре тр пље ну ште ту, али за мно ге 
ле ка ра то је би ла пр ва, а и је ди на 
нов ча на по моћ ко ју су до би ли!

То ком по след њих 6 го ди на Ко ми-
си ји Фон да со ли дар но сти РЛК ЦЗС 
обра ти ло се око 300 ле ка ра за по моћ 
по раз ли чи тим осно ва ма, са еви-
дент ним по ве ћа њем бро ја зах те ва, 
са 12 ко ли ко је би ло у 2011. го ди ни, на 
168 у 2014. го ди ни. Од укуп ног бро ја 
зах те ва 287 ле ка ра је оства ри ло пра-
во на нов ча ну по моћ и то / 49 ле ка ра 
по осно ву бо ле сти, 3 по осно ву ре ха-
би ли та ци је, 121 по осно ву еле мен-
та р не не по го де, 18 по осно ву смр ти 
чла на Ко мо ре и 36 по осно ву смр ти 
чла на по ро ди це. На осно ву то га је из 
Фон да со ли дар не по мо ћи РЛК ЦЗС 
ис пла ће но, у не то из но су око 17 ми-
ли о на ди на ра. Мо ра се при зна ти да 
су ово им по зант не број ке.

Има ју ћи у ви ду лош ма те ри јал ни 
ста тус ле ка ра по след њих го ди на, уз 
по ја ча ну до зу стре са и при ти са ка 
на рад ном ме сту као и чи ње ни цу 
да је ско ро по ло ви на ле ка ра за шла 
у ше сту де це ни ју жи во та, ре ал но је 
оче ки ва ти да ће у го ди на ма ко је до-
ла зе здра вље ле ка ра би ти озбиљ но 
на ру ше но. За то сма трам да је по сто-
ја ње ова квог Фон да крај ње оправ-
да но и не што чи ме ЛКС тре ба да се 
по но си.

Ле ка ри ће се осе ћа ти си гур ни је 
ка да зна ју да по сто ји не ко на чи ју 
по моћ мо гу ра чу на ти у ло шим тре-
ну ци ма јер со ли дар ност је не ка да 
по треб на и со ли дар ни ма!!

Др Зо ри ца Џи да спец. 
ин фек то лог из Ва ље ва, 

пред сед ник Ко ми си је Фон да 
со ли дар не по мо ћи РЛК ЦЗС
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Прим. др На да Ла зо вић већ де вет 
го ди на успе шно во ди По дру жни цу 
Срп ског ле кар ског дру штва у Чач ку. 
Ње ним ра дом и за ла га њем По дру-
жни ца је сте кла ве ли ки углед ме ђу 
ко ле га ма, али и у чи та вом Мо ра-
вич ком окру гу. Ус пе ла је да обез-
бе ди и опре ми про сто ри је за рад 
По дру жни це и са да на ши чла но ви 
има ју леп и при ја тан про стор за рад 
и дру же ње. Иде ја, ро ђе на пре осам 
го ди на, да се у рад укљу чи ве ли ки 
број ле ка ра, пре све га мла дих, са-
да је, ње ном за слу гом, ре а ли зо ва на. 
Све ви ше ко ле га акре ду је пре да ва-
ња и пи ше струч не ра до ве, пре но-
се ћи та ко сво ја зна ња и ис ку ства. 
Са мо у 2014. го ди ни акре ди то ва но 
је и одр жа но ви ше од 25 пре да ва-
ња. По себ ни пе чат да је на шој тра-
ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји Да ни 
др Дра ги ше Ми шо ви ћа, ко ја се већ 
30 го ди на ор га ни зу је у окви ру СЛД 
– По дру жни це Ча чак. Сем пре да-
ва ња, ко ја др же на ши еми нен тни 
струч ња ци и пр о фе со ри, тог да на се 
по себ на па жња по све ћује исто ри ји 
ме ди ци не ча чан ског кра ја, пре зен-
ту ју се ра до ви на ших ко ле га, сти му-
ли ше се и на гра ђу је њи хов рад али 
се и ис ка зу је за хвал ност ле ка ри ма 
ко ји су по ре клом из на ших кра је-
ва а жи ве и ра де у дру гим гра до ви-
ма и по ма жу на шим па ци јен ти ма и 

ко ле га ма. На ша ма ни фе ста ци ја по-
др жа на је од стра не Град ске упра ве 
Чач ка, Бол ни це и до мо ва здра вља, 
свих син ди ка та у здрав ству, Ле кар-
ске ко мо ре и Удру же ња пр ват них 
док то ра ме ди ци не и сто ма то ло-
гије. Ме диј ски је до бро пр о пра ће на. 
Штам па се и Збор ник ра до ва, ко ји је 
ка та ло ги зо ван у На род ној би бли о-
те ци Ср би је и оста је као сво је вр сни 
под сет ник на на по ран рад и при јат-
но дру же ње. 

За хва љу ју ћи пре да ном ра ду, пр-
вен стве но др Ла зо вић, По дру жни-

ца СЛД Ча чак је до би ла за хвал ни-
цу за успе шан рад. 

У то ку читаве ка ри је ре На да Ла-
зо вић је по ха ђа ла раз не кур се ве, се-
ми на ре, струч на уса вр ша ва ња, из-
ла га ла ра до ве на кон гре си ма ка ко 
у Ср би ји та ко и у це лом све ту.

Члан је Удру же ња за плућ не бо-
ле сти, Удру же ња за бро бу про тив 
аст ме, Срп ског ле кар ског дру штва, 
Удру же ња за јав но здра вље, Eu ro-
pean re spi ra tory so ci ety, Eu ro pean 
Con fe ren ce To bac co or He alth и World 
Con fe ren ce To bac co or He alth.

– Прим. др На да Ла зо вић сво јим 
ра дом пру жа лич ни при мер ка ко 
тре ба ра ди ти и уна пре ђи ва ти про-
фе си ју. Ен ту зи ја змом и кре а тив но-
шћу мо ти ви ше оста ле ко ле ге. Ве-
ли ки број ра до ва ко је је на пи са ла, 
за слу жни су да се име на ше уста-
но ве по ми ње на мно гим ве ли ким, 
свет ским кон гре си ма. Њен рад ни 
дан тра је два на ест са ти, не у мор на 
је и ис трај на. 

– Искре но, по ште но, од луч но и 
по жр тво ва но, са ве ли ком љу ба вљу 
и по шо ва њем пре ма про фе си ји ко ју 
оба вља, на му ко трп ном пу ту вра ћа-
ња по ве ре ња и по што ва ња ле ка ри-
ма и ле кар ској стру ци, са ува жа-
ва њем ко ле га и про фе си о нал ним 
од но сом пре ма па ци јен ти ма опле-
ми ни ла је ча чан ску сре ди ну. //

Спе ци јал на бол ни ца организuje си мо зи ју ме, 

конгресe, семинарe и струч не са ста на ке.

За одр жа ва ње кон гре са, сим по зи ју ма и се ми на-

ра на рас по ла га њу су: кон гре сна са ла са 365 ме ста 

и из ло жбе ним про сто ром ис пред ње и 2 ма ле са ле 

са 60, од но сно 50 ме ста.

Са ле има ју сву нео п ход ну тех нич ку опре му (озву че-

ње, ви де о про јек то ре, флип чар то ве и др ).

Нај че шће ор га ни зо ва на пре да ва ња су из обла сти 

ме ди ци не, фар ма ци је, ра чу нар ства, тех но ло ги је, уго-

сти тељ ске опре ме, кућ не хе ми је и др.

СИМ ПО ЗИ ЈУ МИ, НА УЧ НИ СКУ ПО ВИ, КОН ГРЕ СИ И СТРУЧ-
НИ СА СТАН ЦИ ИЗ ОБЛА СТИ МЕ ДИ ЦИ НЕ КО ЈИ СУ ОДР ЖА-
НИ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ ЦЕ ЧИ ГО ТА

 Од рж ано ј е шест југословенских симпозијума о 

штитастој жлезди са међународним учешћем од 1967 

до 1989. 

 Одр жа на су 2 срп ска кон гре са о шти та стој жле зди 

са ме ђу на род ним уче шћем 2010 и 2012. го ди не

 Одр жа на су 2 на уч на ску па о шти та стој жле зди 

1996 и 2001. го ди не

По ред основ не де лат но сти про у ча ва ња и ле че ња 

бо ле сти шти та сте жле зде, ле ка ри Спе ци јал не бол ни-

це Чи го та, као и са рад ни ци са Ме ди цин ског фа кул-

те та у Бе о гра ду, ис тра жи ва ли су и кли нич ке ви до ве 

дру гих ме та бо лич ких по ре ме ћа ја, по себ но све ак ту-

ел ни ји про блем го ја зно сти.

 Про је кат Пре вен ци ја и ле че ње го ја зно сти код де-
це и адо ле сце на та у Ср би ји ура ђен је 2007. го ди не. 

Про је кат је до сту пан и у елек трон ском об ли ку на сај-

ту (http://www.ci go ta.rs/gl/23).

 Одр жа на су три сим по зи ју ма о адо ле сцент ној го-

ја зно сти

 Пр ви срп ски кон грес о го ја зно сти, одр жан 2012.

Ра до ви су об ја вље ни у Ме ди цин ском гла сни ку и до-

ступ ни на на шем сај ту.

Саг лед ишта стручне и научне активности врло 

значајан моменат је покретање медицинског ча со-

пи са. Ме ди цин ски гла сник (не ка да Гла сник Ин сти-
ту та за шти та сту жле зду и ме та бо ли зам, Зла-
ти бор) УДК 616.441 (048) ИССН 1821-1925, из ла зи у 

јед ном во лу ме ну го ди шње у че ти ри бро ја.

Ра до ви су из ти ре о и до ло ги је, по ре ме ћа ја ме та бо-

ли зма али и из свих дру гих обла сти ме ди ци не и срод-

них ди сци пли на.

ЧИГОТА, ЗЛАТИБОР – ЦЕНТАР ЗДРАВОГ ЖИВОТА

МЕДИЦИНА, ТУРИЗАМ, КУЛТУРНИ САДРЖАЈИ, КОНГРЕСИ

Спе ци јал на бол ни ца ба ви се ком плет ном ди јаг но-

сти ком и те ра пи јом обо ље ња шти та сте жле зде, ди-

јаг но сти ком и те ра пи јом ка р ди о ва ску лар них обо ље-

ња, ди јаг но сти ком осте о по ро зе, те ра пи јом де чи је и 

адо ле сцент не го ја зно сти, ди јаг но сти ком и те ра пи-

јом обо ље ња ко шта но зглоб ног си сте ма.

Сајт: http://ci go ta.rs

Резервације: +381 31 597 597

И-мејл: office@cigota.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА

„ЗЛАТИБОР“ СПЕЦИЈАЛНА

>>> РЛКЦЗС  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Прим. др На да Ла зо вић

Осврт на ак тив но сти
и КМЕ у РЛКЦЗС

ПРЕДСТАВЉАњЕ

У РЛКЦЗС је упи са но 7376 ле ка ра, ак тив них чла но ва 
7067, са ли цен цом 6560.

РЛКЦЗС са се ди штем у Кра гу јев цу ра ди у свом про ста-
ру две го ди не. Об у хва та 50 оп шти на цен трал не и за пад-
не Ср би је, где оба вља ак тив но сти у 10 под руч них кан-
це ла ри ја(Но ви Па зар, Кра ље во, Ужи це,Ча чак, ћу при ја, 
Кра гу је вац, Сме де ре во, Ло зни ца, Ша бац и Ва ље во).

Сајт www.rlkczs.org.rs је ак ти ван од 2008. го ди не. 

У цен трал ној кан це ла ри ји се од ви ја ак тив ност пред-
ви ђе на нор ма тив ним ак ти ма ЛКС, у скла ду са за ко ном. 
Струч на слу жба пра ти све ак тив но сти (ве ри фи ку ју се 
звуч но и у пи сме ној форми – са стан ци ИО, Скуп шти-
не, По себ них од бо ра)

Ак тив но сти у под руч ним кан це ла ри ја ма омо гу ћа-
ва ју до ступ ност свим чла но ви ма ка ин фо р ма ци ја ма о 
ак тив но сти ма ЛКС, са рад њу на ве ри фи ка ци ји КМЕ, све 

са ве то дав не ак тив но с ти у ве зи са со ли дар ном по моћи, 
оста ла пи та ња из до ме на ра да чла но ва РЛКЦЗС.

Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја је ва жна ак-
тив ност По себ ног од бо ра за обра зо ва ње РЛКЦЗС. Од пр-
вог са зи ва, та да шњи пред сед ник ПО МО, Др Стан ко Бар-
лов из у зе тно се ан га жовао на раз во ју ак тив но сти у ве зи 
са еду ка ци јом и спро во ђе њем Пра вил ни ка о ли цен ци-
ра њу. Ре а ли зо ва не еду ка тив не ак тив но сти су при хва-
ће не од стране ле ка ра, чла но ва РЛКЦЗС. По се ће ност 
еду ка тив ним про гра мима је ви со ка, а већ тра ди ци о-
нал но, кон фе рен ци је се спро во де уз ве ли ки од зив чла-
но ва ЛКС.

ПРЕ гЛЕД СПРО ВЕ ДЕ НОХ ПРО гРА МА КМЕ У 
РЛКЦЗС, У ОР гА НИ ЗА ЦИ ЈИ ЛКС У ПРЕ И О ДУ
(25. 05. 2011. го ди не до 31. 03. 2012. го ди не)

У 2011. го ди ни на те ри то ри ји РЛКЦЗС одр жа но је укуп-
но 15 пре да ва ња са 5 те ма и то:
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У 
Кра гу јев цу је 18. и 19. 
сеп тем бра ове го ди не 
одр жа на Струч на кон-
фе рен ци ја „Но ви не у 

ме ди ци ни” ко ју је код ЗСС акре-
ди то ва ла По дру жни ца Кра гу је-
вац СЛД-а, а ор га ни за ци о но по-
др жа ла РЛКЦЗС – ЛКС, уз са рад њу 
Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу-
јев цу. Ску пу је, на два акре ди то-
ва на сим по зи ју ма, при су ство вао 
велики број ле кара ра зних спе-
ци јал но сти.

Скуп је отво ри ла пред сед ник 
РЛКЦЗС прим. др Гор да на Лу чић, а по здра вио га је, у 
име СЛД, проф. др Не дељ ко Ра дло вић. То ком дво днев не 
еду ка ци је у већ тра ди ци о нал ном про сто ру сај ма „Шу-

ма ди ја”, ле ка ри су при су ство ва ли 
при ка зи ма нај но ви јих до стиг ну-
ћа из пе ди ја три је, ин тер не ме ди-
ци не, хи рур ги је, пси хи ја три је, а 
раз ма тра не су и ак ту ел не те ме 
из ру ко во ђе ња у ме ди ци ни.

Ева ла ци ја одр жа них сим по-
зи ју ма по ка зу је да су при сут ни 
чла но ви ЛКС ви со ким оце на ма 
оце ни ли са др жај и те ма ти ку ску-
па. Би ло је при мед би на усло ве 
одр жа ва ња – ви со ка тем пе ра ту-
ра у са ли, иза зва на не у о би ча је-
но и не пред ви ђе но то плим да ни-

ма за то до ба го ди не, али, у це ли ни, при сут не ко ле ге 
су мо гле да у па ле ти те ма осве же и про ши ре зна ња из 
же ље них обла сти ме ди ци не. //

Ус пео скуп „Но ви не у ме ди ци ни”

1. Ле кар ска гре шка и оси гу ра ње
– 25. 05. 2011. у Ва ље ву;
– 15. 06. 2011. у Ло зни ци;
– 27. 06. 2011. у Чач ку;
– 04. 11. 2011. у Кра ље ву;
– 05. 11. 2011. у Кра гу јев цу;
– 10. 11. 2011. у Па ра ћи ну;
– 02. 12. 2011. у Аран ђе лов цу и
– 17. 12. 2011. у Кра гу јев цу на ко ји ма је при су ство ва-

ло укуп но 709 ле ка ра.

2. Струч на гре шка
– 01. 07. 2011. у Сме де ре ву и
– 09. 12. 2011. у Но вом Па за ру на ко ји ма је при су ство-

ва ло укуп но 222 ле ка ра.

3. По сту па ње у слу ча ју сум ње на ле кар ску гре
шку

– 18. 11. 2011. у Кра ље ву и 
– 12. 12. 2011. у Ва ље ву на ко ји ма је при су ство ва ло 

укуп но 180 ле ка ра.

4. Де ге не ра тив не про ме не ко шта но зглоб ног си
сте ма

– 03. 11. 2011. у Сме де ре ву и 
– 09. 12. 2011. у Но вом Па за ру на ко ји ма је при су ство-

ва ло укуп но 239 ле ка ра.

5. Од нос ле кар па ци јент
– 22. 12. 2011. у Чач ку на ко ме је при су ство ва ло укоп-

но 140 ле ка ра.
Уку пан број ле ка ра ко ји је по ха ђао на ве де на пре да-

ва ња је 1900.

Од по чет ка 2012. го ди не на те ри то ри ји РЛКЦЗС одр-
жа но је укуп но 8 пре да ва ња са 4 те ме и и то:

1. По сту па ње у слу ча ју сум ње на ле кар ску гре
шку

– 31. 01. 2012. у Кра гу јев цу;

– 02. 03. 2012. у Сме де ре ву и
– 17. 03. 2012. у Чач ку на ко ји ма је при су ство ва ло 

укуп но 811 ле ка ра.
2. Ле кар ска гре шка и оси гу ра ње
– 03. 03. 2012. у ћу при ји;
– 13. 03. 2012. у Шап цу и
– 16. 03. 2012. у Ужи цу. на ко ји ма је при су ство ва ло 

укуп но 656 ле ка ра.

3. Етич ки аспек ти па ли ја тив не и ге ри ја триј ске не ге 
– 30. 03. 2012. у Кра гу јев цу на ко јој је при су ство ва ло 

укуп но 867 ле ка ра.

4. Ле че ње уми ру ћих па ци је на таетич ки иза зо ви, 
огра ни че ња и не до у ми це

– 31. 03. 2012. у Кра гу јев цу на ко јој је при су ство ва ло 
укуп но 823 ле ка ра.

Уку пан број ле ка ра ко ји је по ха ђао на ве де на пре да-
ва ња је 3157.

У апри лу 2012. – еду ка ци је са те мом „По сту па ње у 
слу ча ју сум ње на ле кар ску гре шку“ и то 07. 04. у Ја го-
ди ни и 27. 04. у Шап цу.

Нај о бу хват ни је су би ле кон фе рен ци је – на ко ји ма је 
у току две го ди не уче ство ва ло пре ко 4000 ле ка ра.

ПРИ КАЗ ТЕ МА ТИ КЕ ПО гО ДИ НА МА

Ак тив но сти на КМЕ – При ка з те ма ти ке прет ход них 
кон фе рен ци ја (2012. и 2013. – одр жа них у РЛКЦЗС).

Кон фе рен ци ја 2012. – „ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ КРА ЈА ЖИ-
ВО ТА“;

Кон фе рен ци ја 2013. – пр ви дан – „ТРАН СПЛАН ТА-
ЦИ ЈА ОР ГА НА У СР БИ ЈИ ДА НАС“;

– дру ги дан –„ПРИ СТА НАК ПА ЦИ ЈЕН ТА НА МЕ РУ ЛЕ-
ЧЕ ЊА“ и са ко јих је за до вој ство и од зив ко ле га ин ди ко-
ва ло и ово го ди шњу Кон фе рен ци ју,

Др Гор да на Лу чић, пред сед ник РЛКЦЗС
Прим. др Ра да Пе тро вић, мр  сци. мед. ПО МО РЛКЦЗС

>>> РЛКЦЗС  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ІІ
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ПО ЗА СЕ КУН ДАР НУ И ТЕР ЦИ ЈАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ 

ЗА ШТИ ТУ У ДР ЖАВ НОЈ ПРАК СИ РЛ КЈИС на III ре дов-
ној сед ни ца одр жа ној да на 05. 06. 2015. го ди не раз ма-
трао је за по че ту са рад њу са РФ ЗО.

Кон ста то ва но је да од го во ри до би је ни од стра не РФ-
ЗО – Фи ли ја ла Ниш, ни су ком плет ни, те да је низ пи-
та ња упу ће них од стра не овог ПО остао без од го во ра/ 
пи та ња у вези са це нама специјалистичких пре гле да, 
ли сту ле ко ва, ме ди цин ске ин ди ка ци је итд/.

НА КНА ДЕ ЗА ДЕ жУР СтВА

С об зи ром на то да је јед но од пи та ња упу ће них РФ-
ЗО, би ло и де таљ ни је обра зло же ње у вези са ис пла том 
на кна де за де жур ства, став овог ПО је да је овај про-
блем ак ту е лан у свим уста но ва ма СИТ здрав стве не 
за шти те а да су про пи си ко ји ре гу ли шу ову ма те ри-
ју не до вољ но де фи ни са ни и не спро во де се у прак-
си, те су усво је ни за кључ ци:

а/ Чла но ви ПО кон ста ту ју да ле ка ри у здрав стве ним 
уста но ва ма у ко ји ма ра де, ни су до вољ но ин фор ми-
са ни о про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју, те их 
тре ба упо зна ти са пра ви ма ко ја има ју по овом осно ву. 
У том ци љу треба ста ви ти на сајт текст Струч не слу-
жбе РЛ КЈИС ко јим се члан ство упо зна је са за кон ском 
и под за кон ском ре гу ла ти вом де жур ста ва.

б/ Став овог ПО у ве зи са ре гу ла ти вом де жур ства 
је сле де ћи:

–  про пи си ма утвр ди ти пе то днев ну рад ну не де љу, с 
тим да  се су бо та и не де ља тре ти ра ју као не рад-
ни да ни

–  уко ли ко по тре бе по је ди них слу жби у здрав стве ним 
уста но ва ма то дик ти ра ју ра ди обез бе ђе ња пру жа ња 
здрав стве не за шти те то ком 24 ча са, уве сти де жур-
ства али у скла ду са ре ал ним по тре ба ма и без вре-
мен ског огра ни че ња од мак си мал но 40 са ти не дељ-
но, ка ко ак ту ел ни про пи си пред ви ђа ју

–  ка ко је по сто је ћим про пи си ма/ чл. 77. За ко на о здрав-
стве ној за шти ти/ пред ви ђе но огра ни че ње тра ја ња 
де жур ста ва на 10 са ти не дељ но, а нај ду же 20 са ти, уз 
са гла сност МЗ и ми шље ње За во да за јав но здра вље, 
став овог ПО је да је по ме ну та од ред ба не при мењи-
ва у прак си због мањ ка ле ка ра и за бра не при ма ња 
но вих и све ве ће тен ден ци је де фи ци та спе ци ја ли-
стич ког ка дра, те са мим тим и по тре бе рас по ло жи-
вог ка дра да че сто де жу ра и ви ше од на ве де ног бро-
ја са ти

–  за све са те де жур ства ко је ле кар про ве де у здрав-
стве ној уста но ви, мо ра му се из вр ши ти аде кват на 
ис пла та у скла ду са про пи си ма / За кон о ра ду, За-
кон о здрав стве ној за шти ти и По се бан ко лек тив ни 
уго вор/, уме сто че стог са мо и ни ци ја тив ног „пре тва-
ра ња“ ове на кна де у сло бод не са те

–  при ли ком уго ва ра ња здрав стве не за шти те за сва ку 
го ди ну, а у скла ду са Пра вил ни ком, зах те ва ти од 
по сло да ва ца да при ли ком уго ва ра ња на име на-
кна де за ис пла ту пре ко вре ме ног ра да,/де жур ства, 
при прав ност, рад по по зи ву/, по тра жу ју из нос ко ји 

од го ва ра ствар ном ста њу и по тре ба ма те уста но ве 
за ис пла ту свих об ли ка пре ко вре ме ног ра да

–  де жур ство као об лик пре ко вре ме ног ра да зах те ва 
по себ ну ре гу ла ти ву, од но сно до но ше ње lеx special-
is, а у скла ду са од ред ба ма чл. 54. За ко на о ра ду ко-
ји пред ви ђа да се де жур ство у здрав стве ним уста-
но ва ма уре ђу је по себ ним за ко ном

–  свим чла но ви ма Ко мо ре ко ји има ју би ло ка кав про-
блем у уста но ви у ко јој ра де а ко ји је у вези са ус-
кра ћи ва њем накнаде за де жур ста во, при прав но сти 
и пре ко вре ме ни ра д уоп ште, пру жи ти пре ко Ко мо-
ре аде кват ну прав ну по моћ у евен ту ал ним суд ским 
по ступ ци ма

–  за кљу чак про сле ди ти свим по сло дав ци ма-ди рек-
то ри ма здрав стве них уста но ва СИТ здрав стве не за-
шти те, ка ко би се упо зна ли са ста вом ор га на Ко мо ре 
о пре ко вре ме ном ра ду и пра ви ма ле ка ра по осно-
ву пре ко вре ме ног ра да, као и оба ве за ма по сло да-
ва ца по осно ву ис пла те ове на кна де

–  пре ко над ле жних ор га на ЛКС, оба ве сти ти и РФ ЗО, 
МЗ и ЗЈЗ о усво је ном ста ву  овог ПО у вези са ре гу-
ли са њем де жур ста ва, а све у ци љу за шти те про фе-
си о нал них ин те ре са чла но ва Ко мо ре чл. 8 ст. 1 тач. 
1 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка

БЕ НЕ фИ ЦИ РА НИ
РАД НИ СтАж

На кон ди ску си је о усло ви ма ра да ле ка ра и че стом 
пре ко вре ме ном ра ду, усво јен је

Пред лог: „По кре ну ти ини ци ја ти ву за из ме ну про-
пи са ко ји уре ђу ју усло ве и на чин де фи ни са ња бе-
не фи ци ра ног рад ног ста жа, та ко да  и ле ка ри у се-
кун дар ној и тер ци јар ној здрав стве ној за шти ти бу ду 
ка те го ри ја оси гу ра ни ка за ко је се рад ни стаж ра чу-
на са уве ћа ним тра ја њем, а из раз ло га че стог пре ко-
вре ме ног ра да, при прав но сти, ра да по по зи ву, као и 
ра да у сме на ма и ноћ ног ра да.“

ПО ДА ЦИ О ЛЕ КА РИ МА 
ИЗ БА ЗЕ ПО ДА тА КА КО МО РЕ

Од лу ка: „За ду жу је се Струч на слу жба РЛ КЈИС да из 
ба зе по да та ка о члан ству у ЛКС-РЛ КЈИС при пре ми по-
дат ке о ле ка ри ма ко ји ће у пе ри о ду од 2015. до 2020. 
го ди не, по ла зе ћи од њихових го ди на ста ро сти, оти ћи 
у пен зи ју, и то по спе ци јал но сти ма и здрав стве ним 
уста но ва ма у ко ји ма су за по сле ни, као и оквир не по-
дат ке о бро ју не за по сле них ле ка ра ко ји у на ве де ном 
пе ри о ду од ла зе у ино стран ство.

На кон при ба вља ња на ве де них по да та ка, утвр ди-
ти ко ли ко не по пу ње них рад них ме ста има у здрав-
стве ним уста но ва ма, од но сно ка кве су ре ал не по тре-
бе за обез бе ђе њем но вих кадрова. Са та ко до би је ним 
по да ци ма упо зна ти члан ство и струч ну јав ност, и на 
њиховој ба зи тра жи ти уки да ње За ко на о за бра ни за-
по шља ва ња у јав ном сек то ру у де лу ко ји се од но си 
на ле ка ре.

Припремио др Иван Илић

СА РАД њА СА РФ ЗО
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ГОСТ ГЛАСНИКА >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ІІ

Г
о ди на ма ан га жо ва на 
као ле кар и упо зна
та са про бле ми ма ле
кар ства у прак си, др 

Ра до љуп ка Ра до са вље вић, 
ди рек тор Аген ци је за акре
ди то ва ње здрав стве них уста
но ва Ср би је, ин сти ту ци је ко ја 
за у зи ма све зна чај ни је ме
сто, у раз го во ру за ГЛА СНИК, 
ис ти че да акре ди та ци ја јед
не здрав стве не уста но ве под
ра зу ме ва уво ђе ње про це ду ра 
на осно ву ко јих се ра ди са па
ци јен ти ма, а има за циљ уна
пре ђе ње укуп ног ква ли те та 
здрав стве не за шти те у Ре пу
бли ци Ср би ји.

Аген ци ја за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва ср
би је је ре ла тив но но ва ин
сти ту ци ја – де лу је тек шест 
го ди на – и, пре вас ход но, има 
за да так да уна пре ди ква ли
тет здрав стве не за шти те 
у на шој зе мљи, по ве ћа по ве
ре ње јав но сти, без бед ност 
па ци је на та, али и за по сле них, да обез бе ди до
дат но уса вр ша ва ње по сле ни ци ма у здрав ству. 
ка ко би сте Ви пре ци зни је од ре ди ли де ло круг ра
да Аген ци је?

– Акре ди та ци ја пред ста вља по сту пак оце њи
ва ња ква ли те та ра да здрав стве них уста но ва на 
осно ву при ме не оп ти мал ног ни воа утвр ђе них 
стан дар да ра да здрав стве них уста но ва у од ре
ђе ној обла сти ме ди ци не. Акре ди та ци ја пред
ста вља нај ста ри ји и нај по зна ти ји об лик спо ља

шње про це не здрав стве них услу га ши ром све та. 
Уста но ве ко је про ђу про цес акре ди та ци је до би
ја ју мо гућ ност спо зна је соп стве них пред но сти 
и мо гућ но сти на прет ка а ујед но бо ље раз у ме
ју ци ље ве и сло же ност соп стве ног по сло ва ња. 
Циљ акре ди та ци је и це ло куп ног на шег ра да 
је уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве не за шти
те, по ве ћа ва ње по ве ре ња јав но сти у ква ли тет 
здав стве не за шти те, сма ње ње на стан ка ри зи
ка и по ве ћа ње без бед но сти за по сле них као и 

па ци је на та. Та ко ђе, Аген ци ја у са рад њи са рад
ним гру па ма ко је чи не здрав стве ни струч ња ци 
Ре пу бли ке Ср би је, ра ди на из ра ди и уна пре ђе
њу стан дар да из раз ли чи тих обла сти ме ди ци
не. Стан дар ди су при ла го ђе ни прин ци пи ма 
Ме ђу на род не асо ци ја ци је за ква ли тет у обла
сти здрав стве не за шти те. На кон пи ло ти ра ња и 
по твр де да су из ра ђе ни стан дар ди при мењи ви 
у здрав стве ном си сте му Ср би је усва ја ју се од 
стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је и по ста ју На
ци о нал ни стан дар ди за акре ди та ци ју. Ва жан 
део на шег ти ма чи не спо ља шњи оце њи ва чи 
као здрав стве ни про фе си о нал ци без ко јих не 
би мо гли да оства ри мо ми си ју уна пре ђе ња ква
ли те та здрав стве не за шти те

Шта ле ка ри кон крет но мо гу да 
оче ку ју од ове здрав стве не ин сти
ту ци је на чи јем сте че лу од 25. но
вем бра 2014?

– Здрав стве ну уста но ву чи не сви 
за по сле ни од спре ма чи ца, ме ди
цин ских тех ни ча ра до ле ка ра као 
и ме наџ мен та здрав стве не уста но ве. Сви за по
сле ни кроз про цес акре ди та ци је и при ла го ђа
ва ња на ци о нал ним стан дар ди ма по ди жу сво ју 
без бед ност у ра ду. Ја сно де фи ни са не и усво је
не про це ду ре ко јих се при др жа ва ју, кроз не ко
ли ко сто ти на де фи ни са них кри те ри ју ма ко је 
кроз про цес акре ди та ци је ис пу ња ва ју пи са ним 
тра гом не дво сми сле но по ди жу ни во без бед но
сти као и ква ли тет ра да што је нај ве ћи бе не
фит акре ди та ци је. На рав но, увек нам је на пр
вом ме сту па ци јент.

У зва нич ном Про гра му АЗУса по ми ње се да ће 
се бо ри ти да не бу де „не за до вољ ства за по сле них 
у си сте му здрав стве не за шти те“. ка ко?

– Аген ци ја се, као јед на од ка ри ка здрав стве
ног си сте ма Ср би је, бо ри за његово уна пре ђе ње 
кроз при ме ну На ци о нал них стан дар да. Про цес 
акре ди та ци је је кон ци пи ран та ко да обез бе ди 
оквир ко ји ће за по сле ни ма омо гу ћи ти да де фи
ни шу и им пле мен ти ра ју по треб не про ме не и 
на пра ве при о ри те те за кон ти ну и ра но уна пре
ђе ње соп стве них услу га. Уре ђен здрав стве ни си
стем и за до во љан па ци јент су осно ва за до вољ
ства сва ког за по сле ног.

У ср би ји је за пет го ди на акре ди то ва на укуп
но 31 здрав стве на уста но ва, од то га 21 на три 
го ди не, а де сет на се дам – ко ли ко траје и нај
ду жи пе ри од акре ди та ци је. ме ђу њи ма су ве ли
ки цен три као кБЦ „Дра ги ша ми шо вић“ или Ин
сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во ди не, 
али и до мо ви здра вља у кра ље ву и Во ждов цу. Има 
ли при ват них здрав стве них уста но ва у про це
су акре ди та ци је?

– До са да је акре ди то ва но или је у про це су 
акре ди та ци је 137 до мо ва здра вља, 39 уста но
ва се кун дар ног или тер ци јар ног ти па као и 12 
при ват них здрав стве них уста но ва. Не бих ни ког 
име но ва ла по себ но јер су на ма све здрав стве не 
уста но ве подјед на ко ва жне без об зи ра на ве ли

чи ну. У последње вре ме по сто ји ве ћа за ин те ре
со ва ност акре ди то ва ња при ват них здрав стве
них уста но ва. Та ко ђе, по сто ји за ин те ре со ва ност 
при ват не прак се, на дам се да ће се вр ло бр зо 
про ме ни ти за кон у том сми слу да и они до би ју 
мо гућ ност акре ди та ци је.

Про цес до би ја ња акре ди та ци је тра је го ди ну 
да на – пр во се фор ми ра ју ти мо ви за са мо о це
њи ва ње, он да до ла зе тзв. „спољ ни оце њи ва чи“ ко
ји да ју ко нач ну оце ну. ко су они?

– Спо ља шњи оце њи ва чи су, као сто сам ре кла, 
део на шег ти ма у про це су уна пре ђе ња ква ли
те та здрав стве не за шти те. Сви спо ља шњи оце

њи ва чи су за вр ши ли ли цен ци ра ну еду ка ци ју 
и као та кви су еду ко ва ни да струч но и са мо
стал но до ка жу пу но ва жност са мо о це њи ва ња 
и не за ви сно оце не ни во до стиг ну тих стан дар
да. То су здрав стве ни про фе си о нал ци са зна
чај ним ис ку ством у здрав стве ном сек то ру ко
ји иден ти фи ку ју мо гућ но сти за уна пре ђе ње и 
да љи раз вој и да ју пре по ру ке ко је се од но се на 
не до стат ке. На осно ву зби ра оце на и њи хо во са
гле да ва ње кроз утвр ђе ни ал го ри там здрав стве
на уста но ва до би ја акре ди та ци ју на јед ну, три 
или се дам го ди на.

У на шем ре ги о ну је акре ди та ци ја у не ким др жа
ва ма оба ве зна, а у не ким, па и у ср би ји, још је на 
до бро вољној ба зи. ка кав је Ваш став о то ме?

– За са да је акре ди та ци ја у Ср би ји до бро вољ
на али иде мо ка то ме да бу де оба ве зна ка ко за 
др жав не та ко и за при ват не здрав стве не уста
но ве. У не ким зе мља ма у окру же њу акре ди та
ци ја је оба ве зна и тај на чин се по ка зао као до
бар у сми слу уна пре ђе ња здрав стве ног си сте ма. 
Мо рам да до дам да је Аген ци ја за акре ди та ци
ју здрав стве них уста но ва Ср би је Ре ги о нал ни 
здрав стве ни раз вој ни цен тар за акре ди та ци ју 
и кон ти ну и ра но уна пре ђе ње ква ли те та здрав
стве не за шти те у окви ру мре же Ју го и сточ не 
Евро пе што нам је до дат ни мо тив за уна пре ђе
ње нас са мих.

И ко нач но не што лич но. По обра зо ва њу сте ле
кар, по спе ци ја ли за ци ји ги не ко лог, на ла зи те се на 
јед ном од нај и стак ну тијих ру ко во де ћих ме ста у 
на шем здрав ству. Не дав но сте, у тра ди ци о нал
ној ан ке ти ли ста „Блиц“, иза бра ни ме ђу 200 нај
у ти цај нијих же на ср би је. Оба ве зу је ли то?

– Ме ни лич но то зна чи, у сми слу да су чи та-
о ци пре по зна ли зна чај по сла ко јим се ба вим и 
свр ста ли ме на та ко зах тев ну ли сту са ста вље ну 
од ве о ма хра брих и спо соб них же на Ср би је. Част 
ми је да сам ме ђу тих 200. //

У СРБИЈИ У ПОСЛЕДЊИх ПЕТ ГОДИНА 
АКРЕДИТОВАНО 130 ЗДРАВСТВЕНИх УСТАНОВА

АКРЕДИТАЦИЈА 
ПОДИЖЕ КВАЛИТЕТ
// ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИх УСТАНОВА 
СРБИЈЕ, ДР РАДОЉУПКА РАДОСАВЉЕВИћ, ПОДСЕћА ДА ЈЕ У НЕКИМ ДРЖАВАМА 
У РЕГИОНУ АКРЕДИТАЦИЈА ОБАВЕЗНА ДОК ЈЕ У НЕКИМ, КАО И КОД НАС, 
ЈОШ НА ДОБРОВОЉНОЈ БАЗИ //

Др Ра до љуп ка Ра до са вље вић

>>> Министарство здравља је, средином ове године, 
у сарадњи са агенцијом за акредитовање здравствених 
установа Србије на свечаности у Клубу народних 
посланика у београду, доделило сертификате 31 
здравственој установи у нашој Републици <<<
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ПИТАЊЕ – Да ли ле кар мо же на кон за вр шет ка Ме
ди цин ског фа кул те та при прав нич ки стаж да оба
ви и у при ват ној прак си?
ОДГОВОР – Да. У скла ду са чл. 176. ЗЗЗ и чл. 2. ст. 2. 

Пра вил ни ка о при прав нич ком ста жу и струч ном ис-
пи ту здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка, 
при прав нич ки стаж се оба вља у здрав стве ним уста но-
ва ма и при ват ној прак си под не по сред ним над зо ром 
здрав стве ног рад ни ка, од но сно здрав стве ног са рад ни-
ка ко ји има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на кон 
по ло же ног струч ног ис пи та, у скла ду са за ко ном.

Ако здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са у 
ко јој при прав ник оба вља при прав нич ки стаж не ис пу-
ња ва све усло ве пре ма зах те ви ма по је ди ног де ла пла-
на и про гра ма при прав нич ког ста жа за при прав ни ке 
здрав стве не рад ни ке, мо же га упу ти ти у дру гу здрав-
стве ну уста но ву, од но сно при ват ну прак су у ко јој се тај 
део ста жа мо же оба ви ти. 

***

ПИТАЊЕ – Да ли ле кар на при прав нич ком ста жу 
има оба ве зу упи са у Име ник ЛКС?
Да. У скла ду са чл. 174. ЗЗЗ да ном за по чи ња ња оба-

вља ња при прав нич ког ста жа, здрав стве ни рад ник је 
ду жан да се упи ше у Име ник Ко мо ре у ко јем се во ди 
по себ на еви ден ци ја о чла но ви ма Ко мо ре ко ји су при-
прав ни ци.

***

ПИТАЊЕ – О ко јим чи ње ни ца ма су чла но ви Ко мо
ре ду жни да оба ве шта ва ју Ко мо ру?
ОДГОВОР – У скла ду са чл. 13. ЗКЗР чла но ви Ко мо ре 

су ду жни да при ја ве све про ме не ко је су бит не за упис 
у Име ник ко мо ре, као и дру ге бит не чи ње ни це из над-
ле жно ти Ко мо ре у ро ку од 30 да на од да на са зна ња за 
те про ме не, од но сно чи ње ни це.

У скла ду са чл. 65. Ста ту та ЛКС ти по да ци се од но се 
на лич не по дат ке (про ме ну пре зи ме на, адре се, адре-
се елек трон ске по ште, бро ја те ле фо на, др жа вљан ства), 
по дат ке о за по сле њу (про ме на ста ту са-за по слен/не за-
по слен, по да ци о уста но ви у ко јој је ле кар за по слен, 
про ме ни по сло дав ца, ми ро ва њу рад ног од но са, од су-
ства са ра да због бо ле сти и сл.) и по дат ке о обра зо ва њу, 
на уч ном и на став ном зва њу (ди пло ми ра ње, по ла га ње 
др жав ног ис пи та, за вр ше не спе ци ја ли за ци је/уже спе-
ци ја ли за ци је, сти ца ња зва ња при ма ри ју са, ма ги стра 
на у ка, док то ра ме ди цин ских на у ка, сти ца ња на уч ног 
или на став ног зва ња).

За све на ве де не по дат ке по треб но је при ло жи ти од-
го ва ра ју ћи до каз. 

***

ПИТАЊЕ – До ко јег да ту ма ле кар тре ба да под не
се зах тев за об но ву ли цен це?
ОДГОВОР – У скла ду са чл. 9. 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 ко мо ра здрав стве них рад ни ка, ле-
кар под но си Зах тев за об на вља ње ли цен це над ле жној 
ре ги о нал ној ко мо ри 60 да на пре ис те ка ро ка на ко ји је 
ли цен ца из да та. 

Тач ни је, за све ле ка ре са ли цен цом из да том 01. 01. 
2009. го ди не тај рок ис ти че 01. 11. 2015. го ди не.

***

ПИТАЊЕ – До ко јег да ту ма ле ка ри чи ја је ли цен
ца из да та 01. 01. 2015. го ди не мо ра ју до ста ви ти сер
ти фи ка те КМЕ за 2015. го ди ну? 
ОДГОВОР – У скла ду са чл. 9. 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 ко мо ра здрав стве них рад ни ка, ле кар 
уз Зах тев за об на вља ње ли цен це тре ба да до ста ви 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 пред ви ђе них Пра вил ни ком. 

Ме ђу тим, ка ко је крај њи рок за под но ше ње Зах те ва 
за об на вља ње ли цен це из да те 01. 01. 2009. го ди не – 01. 
11. 2015. го ди не, пре по ру ка је, да сви ле ка ри ко ји по се-
ду ју по тре бан број бо до ва за 2015. го ди ну, сер ти фи ка-
те до ста ве уз зах тев за об на вља ње ли цен це и пре на-
ве де ног ро ка уз на по ме ну да ће се и сер ти фи ка ти КМЕ 
при мље ни и на кон по ме ну тог ро ка - до ис те ка ли цен-
цне го ди не сва ка ко ува жи ти и узе ти у про це ду ру при-
ли ком об на вља ња ли цен це. 

***

ПИТАЊЕ – Раз ми шља мо о от вара њу при ват не по
ли кли ни ке. Ко мо же би ти осни вач?
ОДГОВОР – По ли кли ни ку мо гу осни ва ти ис кљу чи во 

здрав стве ни рад ни ци – нај ма ње три ле ка ра раз ли чи тих 
спе ци јал но сти. Да би мо гао да осну је при ват ну прак су, 
по чла ну 57 За ко на о здрав стве ној за шти ти, здрав стве-
ни рад ник мо ра да ис пу ња ва сле де ће усло ве:

– да има оп шту здрав стве ну спо соб ност
– да је за вр шио фа кул тет, а за спе ци ја ли сте и од го ва-

ра ју ћи спе ци ја ли стич ки ис пит
– да је из вр шио упис у име ник над ле жне ко мо ре
– да је до био, од но сно об но вио, одо бре ње за са мо ста-

лан рад, у скла ду са за ко ном
– да ис пу ња ва за ко ном про пи са не усло ве за осни ва-

ње и по че так ра да при ват не прак се, у по гле ду ка дра, 
опре ме, про сто ра …

– да му пра во сна жном суд ском од лу ком ни је из ре че-
на кри вич на санк ци ја – ме ра за бра не оба вља ња здрав-
стве не де лат но сти, од но сно да му од лу ком над ле жног 
ор га на Ко мо ре, ни је из ре че на јед на од ди сци плин ских 
ме ра за бра не са мо стал ног ра да

***

ПИТАЊЕ – Да ли је до зво ље но огла ша ва ње, од но
сно ре кла ми ра ње, здрав стве них услу га пре ко веб  
сај та?
ОДГОВОР – Од ред бом чла на 61 За ко на о огла ша ва њу 

(„Сл. гла сник РС“ бр. 79/2005 ) про пи са но је да се огла ша-
ва ње име на, по слов ног име на, на зи ва, се ди шта и осни-
ва ча здрав стве не уста но ве, вр ши у скла ду са За ко ном о 
здрав стве ној за шти ти ко ји у чла ну 71. ка же да је „за бра-
ње но огла ша ва ње, од но сно ре кла ми ра ње здрав стве них 
услу га ко је се оба вља ју у здрав стве ној уста но ви, при-
ват ној прак си или у дру гом прав ном ли цу ко је оба вља 
здрав стве ну де лат ност, у сред стви ма јав ног ин фор ми-
са ња и у дру гим но си о ци ма огла сних по ру ка“. //

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ >>>>>>>>>>>>>>>>ІІ

РЕЛИЦЕНЦИРАЊЕ
за лекаре чије лиценце важе до 31. децембра 2015.

Ср и ја је пр ви пут до и ла јав но сти до ступ ну, 
о је ди ње ну, зва нич ну ли сту ли цен ци ра них ле-
ка ра, у скла ду са ва же ћим За ко ном о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, а на ини ци ја ти ву Удру-
же ња гра ђа на „Ср и ја у по кре ту“. Ли ста је о ја-
вље на на сај ту ЛКС и уз име, пре зи ме, по дат ке 
о спе ци ја ли за ци ји, ти ту ли, са др жи и по да так 
ка да је ли цен ца из да та и до кле ва жи. По да ци 
су из ин фор ма ци о ног си сте ма Ко мо ре, а СВИ 
ЧЛА НО ВИ СУ ЗА КОН СКОЈ ОБА ВЕ ЗИ ДА СВО ЈОЈ 
РЕ ГИ О НАЛ НОЈ КО МО РИ ПРИ ЈА ВЕ СВА КУ ПРО-
МЕ НУ СВО ЈИХ СТА ТУ СНИХ ПО ДА ТА КА. Уко ли-
ко је не ки од по да та ка на ли сти, ипак, не а жу-
ран, ту ин фор ма ци ју до ста ви те струч ној слу жи 
ЛКС на мејл: info@lks.org.rs или на те ле фон: 
���/�������.

За ре ли цен ци ра ње сва по тре на до ку мен та мо-
же те до и ти пре ко ва ших ре ги о нал них ко мо-
ра, а уко ли ко ни сте у ста њу да до ста ви те до каз 
о до вољ ном ро ју КМЕ о до ва, ре дов но пра ти-
те на ше сај то ве јер ЛКС ра ди на но вом пра вил-
ни ку ко ји ће и ти ли е рал ни ји – пред ви ђен је 
и ли цен цни ис пит ка ко и се омо гу ћи ло ле ка-
ри ма ко ји ни су до вољ но ра ди ли на кон ти ну и-
ра ној еду ка ци ји да, кроз про ве ру струч ног зна-
ња, о но ве ли цен цу.
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