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Дра ге ко ле ги ни це,
Дра ге ко ле ге

Л
 
 
е то – до ба од мо ра је иза 
нас. По но во смо се на-

шли на сво јим рад ним ме сти ма. 
По но во су се оку пи ли ен ту зи ја-
сти – во лон те ри у Ле кар ској ко мо-
ри, сви око јед не иде је, ко ја тра је 
већ че ти ри го ди не, да се ство ри 
ста бил на, по што ва ња вред на Ко-

мо ра, на ша еснаф ска ор га ни за ци ја, чи ји је глав ни циљ 
да шти ти ин те ре се ле ка ра. 

Из бо ри су, ка ко је већ по зна то за вр ше ни у ју ну ме се цу. 
Иза бра ни де ле га ти за Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је и свих ре ги о нал них ко мо ра има ли су при ли ке да 
се на кон сти ту тив ним скуп шти на ма бли же ме ђу соб но 
упо зна ју и до не су од лу ке ко ме да ука жу по ве ре ње и да-
ју свој глас при ли ком из бо ра де ле га та за рад у по себ ним 
од бо ри ма као и ко ме да по ве ре да ље ру ко во ђе ње Ле кар-
ском ко мо ром Ср би је и Ре ги о нал ним ко мо ра ма.

Ве ћи на пред ви ђе них ак тив но сти је оба вље на и овај 
број Гла сни ка, као и до са да, у же љи да бу де ин фор ма-
тор зби ва ња у Ко мо ри, об ја ви ће име на иза бра них ко ле-
га за по ме ну те сег мен те Ко мо ре.

На шој са да че ти ри го ди не ста рој Ко мо ри по ста вље-
ни су до бри те ме љи, ра ди ло се на мно го по ља, ра ди ло 
се у да том вре ме ну нај бо ље мо гу ће, али тек бу ду ће вре-
ме ће мо ћи да по ка же ре зул та те. У про те клом пе ри о-
ду оства ре ни су кон так ти и са рад ња са ве ли ким бро јем 
ле кар ских ко мо ра и ле ка ра по је ди на ца у све ту. Ко ле-
ге пре по зна ју Ле кар ску ко мо ру Ср би је као ин сти ту ци-
ју од зна ча ја и обра ћа ју јој се са ра зним пи та њи ма и 
мол ба ма. 

Мно ге ле ка ре, Ср бе из ди ја спо ре, ко ји су у на шој зе мљи 
за вр ши ли сту ди је ме ди ци не ин те ре су је, из ме ђу оста лог, 
ка ко би мо гли да оства ре пра во на ли цен цу на ше ко мо-
ре. За хва љу ју ћи на по ри ма и уме ћу да се оства ре кон так-
ти у све ту ЛКС је ус пе ла да Бе о град у сеп тем бру ме се цу 
ове го ди не по ста не ме сто ве ли ког оку пља ња на ших ко-
ле га, зе мља ка ра су тих по све ту.

Ве ли ко при зна ње на ша Ко мо ра до би ла је не по сред но 
пре не го што ће Вам се Гла сник на ћи у ру ка ма: Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је од ок то бра 2010 го ди не по ста ла је стал ни 
члан Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је.

Хва ла дра ги чи та о ци на пи сми ма – по хва ла ма и иде-
ја ма ко је упу ћу је те.

Con cor dia par vae res cre scunt,
di scor dia ma xi mae di la bun tur

 Прим. др Нада радан-милованчев
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п
р ва, ре дов на сед ни ца дру
гог са зи ва скуп шти не Ле
кар ске ко мо ре ср би је, одр
жа на је у а по не де љак, 18. 

ок то бар у 12,00 ча со ва у са ли I оп
шти не но ви бе о град. сед ни цу је 
отво ри ла проф. ма ри на де ља нин 
илић, пред сед ни ца скуп шти не Лкс, 
по сле че га је скуп шти на усво ји ла 
са став ве ри фи ка ци о не ко ми си је, 
ко ја је бро ја њем при сут них чла но
ва кон ста то ва ла да кво рум на овој 

сед ни ци по сто ји, од но сно да је од 
укуп но 124 де ле га та, на овој сед ни
ци при сут но 108 де ле га та (87 де ле
га та из др жав не прак се и 21 де ле гат 
из при ват не прак се).

проф. ма ри на де ља нин илић, 
пред сед ни ца скуп шти не Лкс, на 
овој сед ни ци је пред ло жи ла сле де
ћи днев ни ред, ко ји је усво јен ве
ћи ном гла со ва за и јед ним уз др жа
ним гла сом: 

днев ни ред
1.  усва ја ње За пи сни ка са пр ве 

кон сти ту тив не сед ни це скуп
шти не Лкс; 

2.  из бор ди рек то ра Лкс и два по
моћ ни ка ди рек то ра Лкс; 

3.  из бор чла но ва по себ них од бо
ра Ле кар ске ко мо ре ср би је; 

4.  из бор чла но ва управ ног од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре ср би је; 

– ве ри фи ка ци о на ли ста за чла но
ве управ ног од бо ра Лкс

Др Душан Антић, др Татјана Радосављевић и др Јасмина Кнежевић

прва редовна седница друГоГ саЗива 
скупШтине Лекарске коморе србије

нови мандат 
радосављевићевој 
// од два преЛожена кандидата За директора Лкс тајним ГаЛаЊем, 
За наредни ЧетвороГодиШЊи мандат, др сци. мед. татјане радосављевић 
// За помоћнике директора Лкс иЗабрани: др јасмина кнежевић, 
За државну праксу и др дуШан антић, За приватну праксу, 
оба помоћника су иЗ рЛк За центраЛну и Западну србију //

> 6
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5.  из бор пред сед ни ка и два пот пред
сед ни ка управ ног од бо ра Лкс; 

6,  из бор пред сед ни ка, пот пред сед
ни ка и чла но ва над зор ног од бо
ра Лкс; 

7.  до но ше ње пра вил ни ка о ра ду 
етич ког од бо ра Лкс; 

8.  из бор чла но ва етич ког од бо ра 
Лкс; 

9.  до но ше ње од лу ке о из ме на ма 
и до пу на ма од лу ке скуп шти не 
Лкс од 14. 07. 2010. го ди не о спро
во ђе њу до пун ских из бо ра за чла
но ве скуп шти не Ле кар ске ко мо
ре ср би је и чла но ве скуп шти на 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, 

– до но ше ње од лу ке о из ме на ма 
и до пу на ма од лу ке скуп шти не Лкс 
од 14. 07. 2010. го ди не о по чет ку из
бор них рад њи

– до но ше ње од лу ке о утвр ђи ва њу 
из бор них је ди ни ца и бро ју де ле га
та ко ји се би ра на до пун ским из бо
ри ма за чла но ве скуп шти не Лкс и 
чла но ве скуп шти на рЛк.

10. ра зно.

сход но усво је ном днев ном ре ду, 
скуп шти на Ле кар ске ко мо ре ср
би је је усво ји ла За пи сник са пр ве 
кон сти ту тив не сед ни це скуп шти
не Лкс, ве ћи ном гла со ва за и јед
ним уз др жа ним гла сом.

под сле де ћом тач ком днев ног ре
да, бр. 2., пре ста вље на су оба при ја
вље на кан ди да та за из бор ди рек то ра 
Лкс: проф. ти хо мир веј но вић, ко јег је 
пред ло жи ла рЛк вој во ди не и прим. 
др сци. мед. та тја на ра до са вље вић, 
чи ју је кан ди да ту ту ру по др жа ло 85 
де ле га та скуп шти не Лкс као и рЛк за 
ко со во и ме то хи ју и рЛк београда. 

на кон то га, спро ве де но је тај но 
гла са ње и за ди рек то ра Лкс у на
ред ном че тво ро го ди шњем ман да
ту, ве ћи ном од 73 гла са за, иза бра на 
је прим. др сци. мед. та тја не ра до
са вље вић. За тим је, на пред лог но
вог ди рек то ра Лкс, скуп шти на Лкс, 
ве ћи ном гла со ва јав ним гла са њем 
иза бра ла оба по моћ ни ка ди рек то ра 
Лкс и то проф. др ја сми ну кне же
вић из др жав не прак се и др ду ша
на ан ти ћа из при ват не прак се. оба 
по моћ ни ка су из рЛк за цен трал ну 
и за пад ну ср би ју. За тим је, на пред
лог пред сед ни це скуп шти не, при
хва ће но да се раз ма тра тач ка бр. 7. 
днев ног ре да и, на кон увод ног из
ла га ња пре дстав ни ка струч не слу
жбе Лкс, скуп шти на је јед но гла сно 
усво ји ла пра вил ник о ор га ни зо ва
њу и ра ду етич ког од бо ра Лкс.

по сле то га, под тач ком бр. 3. и бр. 
8. спро ве де но је тај но гла са ње чла
но ва скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
ср би је и ве ћи ном гла со ва чла но ва 
скуп шти не Лкс су иза бра ни сле
де ћи чла но ви по себ них од бо ра и 
етич ког од бо ра Лкс:

1. По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си Ле кар ске ко мо ре Ср би је представљају доктори:

ми о драг вук че вић дра ган ма ло ба бић ма ри на де ља нин илић

ја сми на ку ко бат жи во рад ди дић вла ди мир об ра до вић

ми лан ко ви ја нић вла до спи ро ски са ва ста но је вић

на та ша по по вић

2. По се бан од бор за ме ђу на род ну са рад њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

на да 
ра дан ми ло ван чев

дра ган ман да рић
све тла на са ра во лац 

сте фа но вић

мир ја на 
мар ко вић Ла зић

са ша За јић
сла ви ца Ђу ро вић 

мла де но вић

бор ка ми лев до бри ла дра жо вић вла сти мир цвет ко вић

алек сан дар ва сић

3. По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну за шти ту 
у при ват ној прак си Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

дра га на ми лу ти но вић љи ља на ми ла ши но вић ди ми три је пан фи лов

ја дран бан дић дра ган сте фа но вић јо ви ца ста ној ко вић

бран ко ми лен ко вић ми о драг јар кин

4. По се бан од бор за струч на пи та ња 
и струч ни над зор Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

дра га на ма тић ми о драг ма ни го да ми ро слав илић

Ли ли Џил ви џи е ва ми лан си мић ми ро слав миљ ко вић

љу би ша не дељ ко вић пре драг ми ја и ло вић вла ди мир Га јић

ра ди сав пан тић

5. По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

ма ри на дра го вић сне жа на пе тро вић ми ле та по пов

тон ка пе ри шкић вла де та ми ло је вић
сла ви ца Ђу ро вић 

мла де но вић

Гор да на Лу чић ми лу тин ан дрић дра га на иг ња то вић ри стић

вла дан ми ха и ло вић

6. По се бан од бор за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

ми лан ди нић дан ка Гру дић до ри на бу га риу

ја дран та чић сне жа на јо ва но вић рад ми ла јан ко вић

бран ка јо цић сми ља бан ко вић

7. По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

јо ван 
ди ми три је вић

бо бан Ђор ђе вић ве сна пе ко вић Зр нић

ја дран ка ра вић иван илић ра ди во је Ла зић

стан ко бар лов ра да пе тро вић ср би сла ва ми ли нић

да вид сто ја но вић

8. По се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

сер геј Ла за ров ја сми на па вло вић све тла на ма ле ше вић

све тла на дет ки не бој ша илић алек сан дар ра до са вље вић

Гор да на Ђо кић ру жи ца сто јић сла ви ца Чан ко вић

Зо ран спа со је вић 

5 <
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док је тра ја ло бро ја ње гла сач ких 
ли сти ћа за из бор чла но ва по себ них 
и етич ког од бо ра Лкс, пред сед ни ца 
скуп шти не је, под тач ком 10. днев
ног ре да – ра зно из не ла при го вор 
ко ји је др миљ ко пе јић из рЛк за 
цен трал ну и за пад ну ср би ју из нео 
на рад скуп шти не ове рЛк тра же ћи 
ту ма че ње од ове скуп шти не, да ли 
је скуп шти на рЛк за цен трал ну и 
за пад ну ср би ју по вре ди ла од ред бе 
по слов ни ка о ра ду скуп шти не Лкс, 
об зи ром да је за из бор пред сед ни ка 
ове рЛк гла са ла јав но. прав на слу
жба Лкс да ла је струч но ту ма че ње, 
ко је је скуп шти на Лкс и усво ји ла 
јав ним гла са њем, да у кон крет ном 
слу ча ју не ма по вре да по слов ни ка 
скуп шти не Лкс.

на кон крат ке па у зе у ко јој су се 
по себ ни од бо ри Лкс, као и етич
ки од бор Лкс кон сти ту и са ли (ни су 
се кон сти ту и са ли по се бан од бор 
за струч на пи та ња и струч ни над
зор Лкс и по се бан од бор за се кун
дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за
шти ту у при ват ној прак си Лкс, јер 
ни су има ли кво рум), етич ки од бор 
је пред ло жио, а скуп шти на Лкс је 
јав ним гла са њем иза бра ла др Ђор
ђа алим пи је ви ћа за пред сед ни ка 
етич ког од бо ра Лкс..

по сле то га, по себ ни од бо ри су 
пред ло жи ли скуп шти ни Ле кар
ске ко мо ре ср би је, по јед ног чла на 
управ ног од бо ра Лкс из сво јих са
ста ва, та ко да је фор ми ра на ли ста 
од 16 од укуп но 18 кан ди да та пред
ло же них за чла но ве управ ног од
бо ра Лкс.

по сле ово га, у скла ду са тач ком 
4. днев ног ре да ове сед ни це, скуп
шти на Лкс је тај ним гла са њем 
иза бра ла свих пред ло же них 16, од 
укуп но 18 чла но ва управ ног од бо
ра Лкс и то:

да ље, у скла ду са тач ком 8. днев
ног ре да, скуп шти на Лкс је тај ним 
гла са њем из бра ла и над зор ни од
бор Ле кар ске ко мо ре ср би је у сле
де ћем са ста ву:

над зор ни од бор Ле кар ске ко мо
ре ср би је:

– на да јо ва но вић ва си ље вић, 
– бран ко ми ли че вић, 
– вла де та ми ло је вић, 
– бран ко ра ди во је вић и
– сла ви ца Чан ко вић.

по сле оба вље ног тај ног гла са
ња, од ре ђе на је кра ћа па у за у ко
јој су се кон сти ту и са ли и управ ни 
и над зор ни од бор Ле кар ске ко мо ре 
ср би је, а ко ји су за тим пред ло жи ли 
скуп шти ни Лкс кан ди да те за из бор 
пред сед ни ка и 2 пот пред сед ни ка 
управ ног од бо ра и пред сед ни ка и 
за ме ни ка пред сед ни ка над зор ног 
од бо ра, а скуп шти на Лкс је, у скла

ду са тач ком 5. днев ног ре да, ве ћи
ном гла со ва иза бра ла:

– дра га ну ми лу ти но вић за пред
сед ни ка управ ног од бо ра Лкс из 
приватне праксе,

– сла ђа ну илић за пот пред сед ни
ка управ ног од бо ра Лкс из др жав
не прак се и

– ми ле ту по по ва  за пот пред сед
ни ка управ ног од бо ра Лкс из при
ват не прак се.

као и у скла ду са тач ком 6. днев ног 
ре да, скуп шти на Лкс је иза бра ла:

– бран ка ра ди во је ви ћа за пред
сед ни ка над зор ног од бо ра Лкс и

– бран ка ми ли че ви ћа за за ме
ни ка пред сед ни ка над зор ног од
бо ра Лкс.

и на кра ју, об зи ром да је са мо 
тач ка 9. днев ног ре да пре о ста ла, 
на кон обра зло же ног пред ло га од 
стра не прав ног за ступ ни ка Ле кар
ске ко мо ре ср би је, скуп шти на Ле
кар ске ко мо ре ср би је је до не ла сле
де ће од лу ке: 

од лу ку о из ме на ма и до пу на ма 
од лу ке о спро во ђе њу до пун ских из
бо ра за чла но ве – скуп шти не Лкс и 
чла но ве скуп шти на рЛк, ко јом се 
ови из бо ри за ка зу ју за не де љу, 28. 
но вем бар 2010. го ди не;

– од лу ку о из ме на ма и до пу на ма 
од лу ке о по чет ку спор во ђе ња из
бор них рад њи, ко јом из бор не рад
ње по чи њу да те ку од 20. ок то бра 
2010. го ди не и

– од лу ку о из ме на ма и до пу на
ма од лу ке о утвр ђи ва њу из бор них 
је ди ни ца и бро ју де ле га та ко ји се 
би ра ју на до пун ским из бо ри ма за 
чла но ве скуп шти не Лкс и чла но ве 
скуп шти на рЛк.

об зи ром да је на овај на чин ис цр
пљен днев ни ред у пот пу но сти, ова 
сед ни ца је за кљу че на у 18,30 сати. //

9. Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

Ђор ђе алем пи је вић За гор ка мак си мо вић ве сна мла ђе но вић

јо сип Чи кош јо жеф си рак  сне жа на Га јић

ру жи ца аздеј ко вић Ли ди ја ри стић ја сми на иван че вић  

вла ди мир срећ ко вић жа кли на ту ту но вић  љу бин ко ва си ље вић

вла дан ми ха и ло вић ми ле на цвет ко вић је ли ца крч ма ре вић

Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

спа со ан ђе лић са ва ста но је вић дра га на ми лу ти но вић 

бра ни слав пе рин ја дран та чић ми лан си мић

Го ран сто јиљ ко вић бран ко ри стић сла ђа на илић

Злат ко но ве ски ра да пе тро вић алек сан дар ра до са вље вић

ми ле та по пов сне жа на јо ва но вић
све тла на сра во лац 

сте фа но вић

ми о драг вук че вић 

Др Слађана Илић, др Драгана Милутиновић и др Милета Попов
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п
р ва, кон сти ту тив на сед ни ца скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре ср би је, на кон из бо ра ко ји су одр жа
ни 20. и 27. ју на 2010. го ди не за чла но ве скуп
шти не Лкс и чла но ве скуп шти на рЛк у са ста ву, 

за ка за на је за сре ду, 14. ју ли 2010. го ди не, са по чет ком у 
11,00 ча со ва у са ли I оп шти не но ви бе о град.

сед ни цу је отво рио проф. ми лан ан то нић, пред сед
ник скуп шти не Лкс из прет ход ног са зи ва, одр жав ши 
при го дан по здрав ни го вор реч је пре дао нај ста ри јем 
чла ну но вог са зи ва скуп шти не Лкс, проф. сте ва ну ба
љо ше ви ћу. про фе сор сте ван ба љо ше вић је пред ло жио, 
а скуп шти на усво ји ла са став ве ри фи ка ци о не ко ми си
је, ко ја је бро ја њем при сут них чла но ва кон ста то ва ла да 
кво рум на овој сед ни ци по сто ји, од но сно да је од укуп
но 124 де ле га та, на овој сед ни ци при сут но 95 де ле га та 
(72 из др жав не прак се и 23 де ле га та из при ват не прак
се). пред се да ва ју ћио на овој сед ни ци је пред ло жио сле
де ћи днев ни ред, ко ји је јед но гла сно усво јен

пр ва тач ка днев ног ре да би ла је под но ше ње из ве
шта ја пред сед ни ка цен трал не из бор не ко ми си је Лкс 
и ве ри фи ка ци ја ман да та чла но ва скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре ср би је док је дру гом усво јен из ве штај цен
трал не из бор не ко ми си је Лкс о спро ве де ним из бо ри
ма за чла но ве скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је и 
чла но ве скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у 
ње ном са ста ву. 

сход но усво је ном днев ном ре ду, скуп шти на Ле кар
ске ко мо ре ср би је је усво ји ла из ве штај цен трал не из
бор не ко ми си је Лкс и из вр ши ла ве ри фи ка ци ју ман да та 
122 иза бра на чла на скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би
је.. За тим је, сход но пла ну и усво је ном днев ном ре ду, 
проф. сте ван ба љо ше вић, пред се да ва ју ћи овој сед ни
ци об ја вио пре кид ове сед ни це и на ја вио њен на ста
вак у сеп тем бру, о че му ће сви чла но ви скуп шти не би
ти бла го вре ме но, пи сме но оба ве ште ни.

на ста вак пр ве, кон сти ту тив не сед ни це скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре ср би је је бла го вре ме но за ка зан и одр
жан у пе так, 17. сеп тем бра 2010. го ди не, та ко ђе у са ли I 
оп шти не но ви бе о град, са по чет ком у 12,00 ча со ва.

и овај на ста вак сед ни це је отво рио проф. сте ван ба
љо ше вић, пре дсе да ва ју ћи овој сед ни ци скуп шти не Ле
кар ске ко мо ре ср би је. сход но усво је ном днев ном ре ду 
од 14. ју ла 2010. го ди не, скуп шти на је, у скла ду са од
ред ба ма ва же ћег пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, 
на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва скуп шти не и дру гих 

ор га на Ле кар ске ко мо ре ср би је и чла но ва скуп шти не 
и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње
ном са ста ву, као и на осно ву пред ло га из ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, иза бра ла ко ми си ју за из бор и име
но ва ње Ле кар ске ко мо ре ср би је.

на овој сед ни ци на пра вље на је крат ка па у за у то ку 
ко је је ко ми си ја за из бор и име но ва ње Ле кар ске ко мо
ре ср би је из вр ши ла соп стве но кон сти ту и са ње и иза бра
ла пред сед ни ка ове ко ми си је.

на кон ове па у зе, скуп шти на Ле кар ске ко мо ре ср би је 
је до не лаа од лу ку ко јом при хва та име но ва ње ко ми си је 
за из бор и име но ва ње Ле кар ске ко мо ре ср би је у пред
ло же ном са ста ву, као и да при хва та име но ва ње пред
сед ни ка ове ко ми си је.

пред се да ва ју ћи скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би
је на овој сед ни ци, проф. сте ван ба љо ше вић је по но во 
од ре дио па у зу у ра ду ове сед ни це, у то ку ко је је спро
ве де но тај но гла са ње за пред сед ни ка и два под пред
сед ни ка (је дан из др жав не и је дан из при ват не прак
се) скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је.

на кон об ра де гла сач ког ма те ри ја ла, ко ми си ја за из
бор и име но ва ње Ле кар ске ко мо ре ср би је је са оп шти
ла ре зул та тае гла са ња и скуп шти на је до не ла од лу ку 
ко јом се за пред сед ни ка скуп шти не Лкс би ра проф. др 
ма ри на де ља нин илић, за под пред сед ни ка скуп шти не 
Лкс из др жав не прак се, проф. др ми лош миљ ко вић и 
за под пред сед ни ка скуп шти не Лкс из при ват не прак
се проф. др. бран ка јо цић.

на кон ово га и јед но гла сних че стит ки иза бра ном ру
ко вод ству скуп шти не, во ђе ње ове сед ни це проф. сте
ван ба љо ше вић је пре пу стио но вом пред сед ни ку скуп
шти не, проф. др ма ри ни де ља нин илић.

у скла ду са днев ним ре дом ове сед ни це, на пред
лог пред сед ни ка скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би
је и кра ћег по ја шње ња од стра не се кре та ра Ле кар ске 
ко мо ре ср би је и прав ног за ступ ни ка Ле кар ске ко мо
ре ср би је, скуп шти на Ле кар ске ко мо ре ср би је је јед
но гла сно до не ла од лу ку ко јом се до пун ски из бо ри за 
чла но ве скуп шти не Лкс и чла но ве скуп шти на рЛк у 
ње ном са ста ву за ка зу ју за не де љу, 7. но вем бар 2010. го
ди не, а да из бор не рад ње пи о чи њу да те ку од 7. ок то
бра 20210. го ди не.

За хва лив ши се на ука за ном по ве ре њу, пред сед ник 
скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је, проф. др ма ри на 
де ља нин илић је за кљу чи ла ову сед ни цу. //

кон сти ту тив на сед ни ца дру ГоГ са Зи ва 
скуп Шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је 

до пун ски иЗ бо ри 
7. но вем бра 
// За пред сед ни ка скуп Шти не Лкс иЗа бра на проФ. др ма ри на де ља нин 
иЛић, док су За пот пред сед ни ке скуп Шти не Лкс иЗа бра ни, иЗ др жав не 
прак се, проФ. др ми ЛоШ миљ ко вић и иЗ при ват не прак се проФ. др бран ка 
јо цић // ве ри Фи ко ва ни ман да ти 122 иЗа бра на ЧЛа на скуп Шти не Лкс //
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к
он сти ту тив на сед ни ца скуп шти не ре ги о нал
не Ле кар ске ко мо ре вој во ди не је на ста вље на 
10. сеп тем бра 2010. го ди не. у скла ду са ра ни је 
утвр ђе ним днев ним ре дом, иза бра на је ко ми

си ја за из бор и име но ва ње рЛкв у са ста ву: др бран ко 
ми ли че вић, др жав на прак са но ви сад (пред сед ник) и 
чла но ви др ра до слав бе че јац, др жав на прак са ки кин да, 
др ми ле та по пов, при ват на прак са Зре ња нин, др еми
ли ја Гру јић, при ват на прак са ста ра па зо ва и др мир
ја на ан ђе лић, при ват на прак са но ви сад .

на кон из бо ра ко ми си је, усле дио је из бор пред сед ни
ка скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не. 

кан ди да ту ру за пред сед ни ка скуп сти не рЛкв  под не
ла су два чла на скуп шти не, др мар ко сен те, др жав на 
прак са из су бо ти це и др све тла на ма ле ше вић, др жав на 
прак са из но вог са да.ве ћи ном гла со ва за пред сед ни ка 
скуп шти не иза бран је др мар ко сен те, др жав на прак са 
из су бо ти це. За пот пред сед ни ке скуп шти не рЛкв иза
бра ни су др Зо ран ко ма зец, др жав на прак са из но вог 
са да и др кла ра бо рош Ђе ви мар куш, при ват на прак
са из су бо ти це.

на пред лог пред сед ни ка рЛкв, др Зо ра на бу ла то ви
ћа, од лу че но је да се из бор на сед ни ца скуп шти не рЛкв 
одр жи 24. сеп тем бра 2010. го ди не.

иЗборна скупШтина реГионаЛне Лекарске коморе војводине

конститутивна 
седница
// већином ГЛасова За председника скупШтине иЗабран др марко сенте 
иЗ суботице, док су За потпредседнике скупШтине рЛкв иЗабрани 
др Зоран комаЗец иЗ новоГ сада и др кЛара бороШ Ђеви маркуШ иЗ 
суботице // проФ. др бранисЛав перин једноГЛасно иЗабран За председника 
реГионаЛне Лекарске коморе војводине // потпредседници рЛкв 
др боГдан никоЛић иЗ сомбора и др драГана ГвоЗдановић иЗ новоГ сада //

Председништво Скупштине РЛК Војводине новог сазива
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пр ва ре дов на сед ни ца скуп шти не рЛкв одр жа на је 24. 
сеп тем бра у но вом са ду, у ма стер цен тру но во сад ског сај
ма. на сед ни ци је био пред ло жен сле де ћи днев ни ред:

1.  усва ја ње за пи сни ка са кон сти ту тив не сед ни це скуп
шти не рЛкв

2. из бор пред сед ни ка и два пот пред сед ни ка рЛкв
3.  из бор пред сед ни ка, два пот пред сед ни ка и пет чла

но ва из вр шног од бо ра рЛкв
4.  из бор пред сед ни ка и два чла на над зор ног од бо

ра рЛкв
5. из бор чла но ва по себ них од бо ра рЛкв
6.  пред лог скуп шти не рЛкв за чла но ве ор га на и те ла 

Лкс (ди рек тор Лкс, два за ме ни ка ди рек то ра Лкс, 
уо Лкс, етич ки од бор Лкс, од бор за ме ђу на род ну 
са рад њу Лкс и над зор ни од бор Лкс) 

7. ра зно

по сту па ју ћи по днев ном ре ду, ко ми си ја за из бор и 
име но ва ње рЛкв је из ве сти ла скуп шти ну да је је ди
ну кан ди да ту ру за пред сед ни ка рЛкв под нео проф. др 
бра ни слав пе рин, др жав на прак са из но вог са да. про
фе сор др бра ни слав пе рин је јед но гла сно иза бран за 
пред сед ни ка ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не.
За пот пред сед ни ке рЛкв иза бра ни су др бог дан ни ко
лић, др жав на прак са из сом бо ра и др дра га на Гво зда
но вић, при ват на прак са из но вог са да

на кон из бо ра пред сед ни ка, скуп шти на регионалне 
лекарске коморе војводине је, у скла ду са пра вил ни

ком о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва 
чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре 
ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о
нал них ко мо ра у ње ном са ста ву, иза бра ла и осам чла
но ва из вр шног од бо ра рЛкв:

Зо ран бу ла то вић, при ват на прак са но ви сад
мар ко сен те, др жав на прак са су бо ти ца
мир ја на ан ђе лић, при ват на прак са но ви сад
јо сип Чи кош, при ват на прак са но ви сад
све тла на Чво кић, др жав на прак са но ви сад
ило на Чер не тић, др жав на прак са Чан та вир
Гор да на Га шпар, др жав на прак са вр шац
ра ди вој бо ре но вић, др жав на прак са ки кин да

Због кан ди да ту ре у из вр шни од бор, мир ја на ан ђе
лић је под не ла остав ку на члан ство у ко ми си ји за из
бор и име но ва ње рЛкв. у над зор ни од бор ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре вој во ди не иза бра ни су:

ве се лин бо јат, др жав на прак са из но вог са да
еми ли ја Гру јић, при ват на прак са из ста ре па зо ве
ти хо мир веј но вић, др жав на прак са из но вог са да

Због кан ди да ту ре за над зор ни од бор, еми ли ја Гру јић 
је под не ла остав ку на члан ство у ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње рЛкв. За члан ство у од бо ру за ме ди цин ску 
ети ку рЛкв ка ди да ту ру су под не ли сле де ћи ле ка ри:

Избори у Мастер центру Нови Сад

9 <
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дра ган ри стић, вр бас
сла ђа на јо ва но вић, но ви сад
дра га на Гво зда но вић, но ви сад
тон ка пе ри шкић, сом бор
љу би ша Гру јић, вр шац
ду брав ка Фле го, су бо ти ца
ми љан ма ле тин, но ви сад
вла ди мир ар се нић, Зре ња нин
сла ви ца Гу тић, бач ка па лан ка
Гро зда на пут ник, ин ђи ја
са ша пе тро вић, ру ма

скуп шти на је јед но гла сно при хва тла пред ло же ну ли
сту ка ди да та.

За члан ство у од бо ру за јав но здра вље и при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си рЛкв ка ди да
ту ру су под не ли сле де ћи ле ка ри:

вла ди мир бла ну ша, сом бор
ду шан Чо ку лов, Зре ња нин
бо шко су ба шић, срем ска ми тро ви ца
вла до ми ле тић, пан че во
до ри на бу га риу, вр шац
ја дран та чић, су бо ти ца
ма ја то би стри зо вић, но ви сад
дра ган ран ков, ки кин да
мир ја на Зр нић, бе чеј
ја дран ка јо вић, но ви сад
ми ли ца ра ше та, апа тин
бран ко не дић, ру ма

скуп шти на рЛкв је јед но гла сно при хва ти ла пред ло
же ну ли сту кан ди да та.

За члан ство у по себ ном од бо ру за се кун дар ну и тер
ци јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си кан
ди да ту ру су под не ли сле де ћи ле ка ри:

мир ја на ан ђе лић, но ви сад
Хра ни слав Ђо лић, но ви сад
рас ти слав Фил ко, но ви сад
Гор да на ко за ров, но ви сад
игор бр за ко вић, но ви сад
ја дран бан дић, пан че во
Ла сло тор де, Зре ња нин
пре драг ма те јин, Зре ња нин

скуп шти на рЛкв је јед но гла сно при хва ти ла пред ло
же ну ли сту кан ди да та.

кан ди да ту ру за члан ство у по себ ном од бо ру за јав
но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав
ној прак си под не ли сле де ћи ле ка ри:

бран ка бе но вић, Зре ња нин
све тла на ма ле ше вић, но ви сад
пре драг Фи ли пов, но ви сад
мир ја на мар ко вић Ла зић, пан че во
сне жа на тре ћа ков, но ви сад
све тла на дет ки, Зре ња нин
на да кар дум, но ви сад
ни ку ли на ми ју чић, но ви сад
ра до слав бе че јац, ки кин да

скуп шти на рЛкв је јед но гла сно при хва ти ла пред ло
же ну ли сту кан ди да та.

ка ди да ту ру за члан ство у по себ ном од бо ру за струч на 
пи та ња и над зор рЛкв под не ли су сле де ћи ле ка ри:

ми ро слав илић, др жав на прак са но ви сад
Ли ли Џил ви џи е ва, др жав на прак са но ви сад
јо жеф си рак, др жав на прак са, су бо ти ца

Гор да на ко зло вач ки, др жав на прак са, Зре ња нин
да ни је ла стан ко вић ба ри чак, др жав на прак са, но

ви сад
љер ка по пов, др жав на прак са, Зре ња нин
ја смин ка веј но вић, при ват на прак са, но ви сад
ван да пе ко вић дрин чић, др жав на прак са, сом бор
бо јан За рић, др жав на прак са, но ви сад
ни на сми ља нић, др жав на прак са, но ви сад

скуп шти на је јед но гла сно при хва ти ла пред ло же ну 
ли сту кан ди да та.

За члан ство по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци
јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си кан ди
да ту ру су под не ли сле де ћи ле ка ри:

та тја на стан ко вић, сом бор
ми лан ко ви ја нић, пан че во
сне жа на Га јић, сом бор
дра ган ма ло ба бић, срем ска ми тро ви ца
ауро ра Гај та, вр шац
Ђор ђе пе тро вић, но ви сад
со ња пр ћић, но ви сад

у члан ство по себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо
ва ње пред ло же ни су сле де ћи ле ка ри:

Зо ран ко ма зец, но ви сад 
ве сна пе ко вић Зр нић, но ви сад 
на та ша др ча, сом бор 
Го ран ве шо вић, вр шац 
ја дран ка ра вић, ру ма 
ма тилд Че ке, Зре ња нин 
де јан дај ко вић, Зре ња нин 
јо ван ка ко при ви ца, Зре ња нин
ол ги ца ју кић не ат ни ца, но ви сад 
пре драг ро гу лић, срем ска ми тро ви ца
дра га на мр ђе нов, сом бор 
не над ћет ко вић, но ви сад

скуп шти на је јед но гла сно при хва ти ла пред ло же ну 
ли сту кан ди да та.

на кон из бо ра по себ них од бо ра, скуп шти на рЛкв је, 
по сту па ју ћи у скла ду са днев ним ре дом, до не ла сле
де ће од лу ке:

– ис пред ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не, за 
ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре ср би је пред ло жен је проф. 
др ти хо мир веј но вић, др жав на прак са но ви сад. За ме
сто пот пред сед ни ка Ле кар ске ко мо ре ср би је пред ло жен 
је др дра ган дан куц, др жав на прак са но ви сад.

– За чла но ве управ ног од бо ра Лкс пред ла жу се бра
ни слав пе рин, др жав на прак са но ви сад и ја дран та
чић, при ват на прак са су бо ти ца. За чла на над зор ног 
од бо ра Ле кар ске ко мо ре ср би је пред ло жен је бран
ко ми ли че вић, др жав на прак са но ви сад. За чла но ве 
од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу пред ло жу се све тла
на са ра во лац сте фа но вић, др жав на прак са но ви сад 
и мир ја на мар ко вић Ла зић, др жав на прак са пан че
во. За чла но ве етич ког од бо ра Лкс пред ло же ни су јо
сип Чи кош, при ват на прак са но ви сад, јо жеф си рак, 
др жав на прак са су бо ти ца и сне жа на Га јић, др жав на 
прак са сом бор.

но во и за бра ни ор га ни рЛкв су одр жа ли сво је кон сти
ту тив не сед ни це и у на ред ном пе ри о ду за по че ће са сво
јим ак тив но сти ма у скла ду са ста ту том и дру гим оп
шти ма ак ти ма ко мо ре. //
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п
р ви део осни вач ке сед ни це скуп шти не рЛк бе
о гра да одр жан је 15 ју ла 2010. го ди не на ко јој 
су ве ри фи ко ва ни ман да ти сле де ћих де ле га та 
доктора: дра ган цве тић, бо јан ва сић, ми лош 

јо ва но вић, са ња та сић, дра га на Гој ши на, не над сте
пић, сне жа на пе тро вић, Лу кас ра су лић, мир ја на Лап
че вић, дра га на ма тић, ве сна Шу ља гић, ми ро слав ву
ко са вље вић, ни но сла ва ми хај ло вић, не бој ша Ла ђе вић, 
на да јо ва но вић – ва си ље вић, ма ри ја то шић, дра га на 
мар ти но вић, сне жа на ку зма но вић, вла ди мир ков чин, 
ср бо љуб ста јић, ја сми на ку ко бат, Ђор ђе алем пи је вић, 
бран ка Ла зић, алек сан дра ми ло са вље вић, је ле на ми
лић, са ра бе ле слин, мир ја на ми ћо вић, мир ја на ми
ли ће вић, дра ги ца бла жон, дра ган ман да рић, ми о драг 
вук че вић, ве сна мла ђе но вић, Го ри ца би шку пић, са ња 
Ђор ђе вић, пе тар ста но је вић, вла ди мир жу гић, ја сми на 
па вло вић, сер геј Ла за ров, игор ни ко лић, на да ба раћ, 
љи ља на ми лен ко вић – ата нац ко вић, ми о драг срећ
ко вић, Гор да на су ва јац, ми о драг ма ни го да, мир ја на 
дур ба ба, Зо ри ца Ђу мић, ми лан ка да вит ков, во ји слав 
жи ва нић, дра га на ми лу ти но вић, да ни је ла вра неш, 
дра га на ми ли во је вић, ми о драг то до ро вић, ми лан ди
нић, алек сан дар Ђо ко вић, ми ро сла ва Ша рац, сул та на 
ма ној ло вић и ана Ги финг – бра дић. 

два ме се ца ка сни је, 16. сеп тем бра одр жан је дру ги део 
осни вач ке сед ни це скуп шти не рЛк бе о гра да на ко јој 
су иза бра ни чла но ви ко ми си је за из бор и име но ва ње, 
и то: др мир ја на ми ћо вић, др ми лан ка да вит ков, др 
ива на пе тро вић, др. ни но сла ва ми хај ло вић и др во
ји слав жи ва нић.

Пред сед ник скуп шти не рЛк бе о гра да je др бран ка 
Ла зић, спец. оп ште ме ди ци не у дЗ ста ри Град док су 
пот пред сед ни ци скуп шти не рЛк бе о гра да из др жав
не прак се др вла ди мир жу гић, и из при ват не прак се 
др Гор да на пан те лић.

пе тог ок то бра одр жа на је дру га ре дов на сед ни ца 
скуп шти не рЛк бе о гра да на ко јој су иза бра ни сле де
ћи ор га ни: пред сед ник рЛк бе о гра да др спа со ан ђе
лић, прим. спец. аку шер ства и ги не ко ло ги је у Гак „на
род ни фронт“ док су за пот пред сед ни ке рЛк бе о гра да 
иза бра ни др ми о драг ста нић из при ват ног сек то ра и 
др ве ра ода но вић из др жав ног сек то ра.

Пред сед ник Над зор ног од бо ра рЛк бе о гра да су: ве
сна јо ва но вић, др жав ни сек тор, док су чла но ви над зор
ног од бо ра рЛк бе о гра да вла ди мир ков чин из др жав ног 
сек то ра и ми о драг срећ ко вић, из др жав ног сек то ра.

Чла но ви од бо ра за струч на пи та ња и струч ни над-
зор рЛк бе о гра да су: дра га на ма тић, ду шан сте фа но
вић, љи ља на со калјо ва но вић, Гор да на пан те лић, ми
о драг ма ни го да, дра ган ман да рић и ма ри ја то шић.

Чла но ва од бо ра за јав но здра вље и при мар ну здрав-
стве ну за шти ту у др жав ној прак си рЛк бе о гра да су: са ња 
та сић, сер геј Ла за ров, алек сан дра ми ло са вље вић, са ња 
Ђор ђе вић, ве ра ода но вић, ја сми на па вло вић, мир ја на 
ми ли ће вић, Го ри ца би шку пић и пе тар ста но је вић.

Чла но ви од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав-
стве ну за шти ту у др жав ној прак си рЛк бе о гра да су: 
ја сми на ку ко бат, на да ба раћ, Лу кас ра су лић, ми о драг 
вук че вић, дра ган цве тић, пе тар ва си ље вић и вла ди
мир жу гић.

Чла но ви од бо ра за при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си су: ми ро сла ва Ша рац, дан ка Гру
дић, сул та на ма ној ло вић, ми лан ди нић, Зо ри ца ди
нић, ми о драг ма ни го да и да ни је ла вра неш. Чла но
ви од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си су: дра ган ма ној ло вић, 
алек сан дар Ђо ко вић, Гор да на су ва јац, Зо ран ра о вић, 
ми о драг ста нић, мир ја на дур ба ба, ја сми на кне же вић, 
дра га на ми лу ти но вић, љи ља на ми ла ши но вић, ви о ле
та ско ро баћ и дра го љуб ман дић.

Чла но ви од бо ра за ме ди цин ску ети ку: сне жа на ку
зма но вић, је ле на ми лић, ми о драг то до ро вић, ма ри на 
дра го вић, ана Ги финг бра дић, пе тар да бић, За гор ка 
мак си мо вић, сне жа на пе тро вић, љи ља на ми лен ко
вићата нац ко вић и ву ка шин ка ри клић.

Чла но ви од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње: са ња 
Ђор ђе вић, ве ра ода но вић, је ле на ми лић, бо јан ва сић, 
јо ван ди ми три је вић, не бој ша Ла ђе вић, Зо ри ца Ђу мић, 
бо бан Ђор ђе вић, ми лош јо ва но вић, ол га по по вић, игор 
ни ко лић и дра га на Гој ши на

осниваЧка седница скупШтине 
реГионаЛне Лекарске коморе беоГрада 

иЗабрани 
председници 
// председник скупШтине рЛк беоГрада др бранка ЛаЗић, специјаЛиста 
опШте медицине у дЗ стари Град док су За потпредседнике скупШтине 
иЗабрани др вЛадимир жуГић иЗ државне праксе и др Гордана пантеЛић 
иЗ приватне праксе // председник рЛк беоГрада др спасо анЂеЛић, 
прим. спец. акуШерства и ГинекоЛоГије у Гак „народни Фронт“ док су 
За потпредседнике иЗабрани др миодраГ станић и др вера одановић //
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сле де ће не де ље, 11. ок то бра одр жан је на ста вак дру
ге ре дов не сед ни це скуп шти не рЛк бе о гра да на ко јој 
су иза бра ни сле де ћи ор га ни:

За чла но ве По себ ног од бо ра за јав но здра вље и при-
мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си рЛк 
бе о гра да, по ред де вет чла но ва ко ји су иза бра ни на сед
ни ци скуп шти не рЛк бе о гра да од 05. ок то бра 10.2010.го
ди не, иза бра ни су и љу би ша по по вић и дра га на мар
ти но вић

пред сед ник из вр шног од бо ра рЛк бе о гра да је др ол
га по по вић, спец.фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци
је осни вач ор ди на ци је „Physi cal“. пот пред сед ни ци из-
вр шног од бо ра рЛк бе о гра да су: др бо јан ва сић, спец. 
аку шер ства и ги не ко ло ги је из др жав не прак се за по слен 
у Гак „на род ни фронт“ и др сци. мед. мир ја на дур ба ба, 
прим. спец. ра ди о ло ги је, осни вач „FMMS On ko me di kus“. 
Чла но ви из вр шног од бо ра рЛк бе о гра да су: на да јо ва
но вићва си ље вић, ма ја то до ро вић, дра го љуб ман дић, 
сне жа на пе тро вић, ср бо љуб ста јић, мир ја на ми ли ће
вић, на да ба раћ, алек сан дар Ђо ко вић, је ле на ми лић, 
игор ни ко лић, Гор да на пан те лић, ми лан ди нић.

Чла но ви ко ми си је за по сре до ва ње су: је ле на ми лић, 
сул та на ма ној ло вић и ве сна јо ва но вић док су за чла но
ве ко ми си је Лкс за при пре му пред ло га Пра вил ни ка 
о ра ду етич ког од бо ра Лкс пред ло же ни: Ђор ђе алем
пи је вић, За гор ка мак си мо вић и ве сна мла ђе но вић. 

За чла но ве Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре ср би-
је пред ло же ни су: из др жав не прак се др спа со ан ђе лић 
и из при ват не прак се др дра га на ми лу ти но вић. За чла
но ве По себ ног од бо ра за јав но здра вље и при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си Лкс, пред ло
же ни су: сер геј Ла за ров и ја сми на па вло вић

За чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер
ци јал ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си Лкс, 
пред ло же ни су: ми о драг вук че вић и ја сми на ку ко бат. 
За чла но ве По себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер-
ци јал ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
Лкс,пред ло же ни су: дра га на ми лу ти но вић и љи ља
на ми ла ши но вић

За чла но ве По себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку 
Лкс,пред ло же ни су: ма ри на дра го вић и сне жа на пе
тро вић. За чла но ве По себ ног од бо ра за ме ди цин ско 
обра зо ва ње Лкс, пред ло же ни су: јо ван ди ми три је вић и 
бо бан Ђор ђе вић. За чла но ве По себ ног од бо ра за струч-
на пи та ња и струч ни над зор Лкс, пред ло же ни су: дра
га на ма тић и ми о драг ма ни го да

За чла но ве По себ ног од бо ра за при мар ну здрав стве-
ну за шти ту у при ват ној прак си Лкс пред ло же ни су: 
ми лан ди нић и дан ка Гру дић док су за чла но ве По себ-
ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу Лкс,пред ло же ни: 
на да ра дан ми ло ван чев и дра ган ман да рић.

 струч на слу жба рЛк бе о гра да

Клинички болнички центар Србије
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к
он сти ту тив не сед ни це скуп шти не ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну ср
би ју одр жа не су 16. ју ла и 13. сеп тем бра ове го
ди не, ко ји ма је пред се да вао др пре драг ми ја

и ло вић. том при ли ком изабра на је ко ми си ју за из бор 
и име но ва ње ко ју чи не:

1. ми лан па ре за но вић из кра ље ва, пред сед ник
2. Го ран об ра до вић из сме де ре ва, члан
3. сла ђа на ка у рин ми ле тић из Шап ца, члан
4. ми лан па у но вић из кра гу јев ца, члан
5. вла ди мир об ра до вић из ва ље ва, члан

За пред сед ни ка скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре за цен трал ну и за пад ну ср би ју иза бран је др ср
ђан ву ка ши но вић из кра ље ва.

скуп шти на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал
ну и за пад ну ср би ју на осно ву чла на 51. ста ту та ле кар
ске ко мо ре ср би је и чла на 55. пра вил ни ка о по ступ ку 
кан ди до ва ња на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва скуп
шти не и дру гих ор га на ле кар ске ко мо ре ср би је и чла но
ва скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра у ње ном са ста ву на сед ни ци одр жа ној 1. ок то бра 
до не ла је од лу ку о из бо ру пот пред сед ни ка скуп шти не 
рЛкцЗс из др жав не прак се. За пот пред сед ни ка скуп
шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за
пад ну ср би ју из др жав не прак се иза бра на је сне жа на 
ко ва че вић из Шап ца док је за пот пред сед ни ка скуп
шти не рЛкцЗс из при ват не прак се иза бран рај ко Ла
зић из кра гу јев ца.

За пред сед ни ка над зор ног од бо ра из при ват не прак
се иза бра н је бран ко ра ди во је вић из сме де ре ва. За чла
но ве над зор ног иза бра ни су: то ми слав ба шо вић, из ћу
при је и сне жа на ко ва че вић, из Шап ца.

За пред сед ни ка ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен
трал ну и за пад ну ср би ју иза бран је бран ко ри стић из 
кра гу јев ца док су за пот пред сед ни ке иза бра ни бран ко 
ми лен ко вић из Чач ка, из при ват не прак се и алек сан
дар жу нић из кра гу јев ца из др жав не прак се.

За чла но ве по себ ног од бо ра за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре за цен трал ну и за пад ну ср би ју иза бра ни су:

1. бран ка јо цић из ва ље ва
2. ве сна ва сић из ја го ди не

3. рај ко Ла зић из кра гу јев ца
4. ро до љуб јо ва но вић из кра ље ва
5. Зо ра ран ко вић из Шап ца
6. сми ља бан ко вић из кра гу јев ца
7. бо ри сав по по вић из па ра ћи на 

За чла но ве по себ ног од бо ра за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си иза бра ни су:

1. сне жа на трај ко ва ми лић из ја го ди не
2. ру жи ца сто јић из ари ља 
3. жа кли на ту ту но вић из Чач ка
4. љи ља на ба ња нац из кра ље ва
5. Гор да на Ђо кић из кра гу јев ца
6. ве ра тер зић из ва ље ва
7. ми ро слав ми ље шић из Шап ца
8. са ња Га јић из кра гу јев ца
9. са ша Ђур ђе вић из ћу при је

За чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си иза бра ни су:

1. вла ди мир об ра до вић из ва ље ва
2. вла до спи ро ски из ја го ди не 
3. се ад Ли чи на из но вог па за ра
4. то ми слав ба шо вић из ћу при је
5. ана илић из кра ље ва 
6. мит ко бра јић из Шап ца
7. алек сан дар жу нић из кра гу јев ца
8. сне жа на ко ва че вић из Шап ца
9. дра ган ра ди во је вић из сме де ре ва 

10. ве ра пе тро вић из Чач ка 

док су за чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
иза бра ни:

1. бран ко ми лен ко вић из Чач ка
2. бран ко кру ше вац из кра ље ва
3. ми о драг јар кин, из ја го ди не
4. ми ха ји ло јо ва но вић из Шап ца
5. а сна ко јић из ћу при је
6. Гор да на мир чић из кра гу јев ца 

За чла но ве по себ ног од бо ра за струч на пи та ња и 
струч ни над зор иза бра ни су:

1. сло бо дан Ђу рић из ва ље ва
2. вла дан ста кић из ја го ди не
3.  сне жа на да бе тић не дељ ко вић из нов. па за ра

иЗ ве Штај ре Ги о наЛ не Ле кар ске ко мо ре 
За цен траЛ ну и За пад ну ср би ју

иЗбор свиХ орГана 
скуп Шти не и коморе
// За пред сед ни ка скуп Шти не иЗа бран др ср Ђан ву ка Ши но вић 
иЗ кра ље ва док су пот пред сед ни ци мр сне жа на ко ва Че вић иЗ Шап ца 
и др рај ко Ла Зић иЗ кра Гу јев ца // За пред сед ни ка рЛкцЗс иЗа бран је 
др бран ко ри стић иЗ кра Гу јев ца док су За пот пред сед ни ке иЗа бра ни 
др бран ко ми Лен ко вић иЗ ЧаЧ ка и др аЛек сан дар жу нић иЗ кра Гу јев ца //
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4. мо мир јо ва но вић, из ћу при је
5. пре драг ми ја и ло вић, из ужи ца
6. дра ги ша ко стић из кра ље ва
7. вла ди мир Га јић из кра гу јев ца
8. ми ло рад ми ћић из Шап ца
9. Го ран об ра до вић из сме де ре ва

За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо
ва ње ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за
пад ну ср би ју иза бра ни су:

1. Зо ри ца Џи да из ва ље ва
2. сла ђа на илић из ћу при је
3. ма ри ја мар ко вић из ужи ца
4. љу бин ко ва си ље вић из но вог па за ра
5. стан ко бар лов из кра ље ва
6. вла дан се ку лић из Ло зни це
7. сла ђа на ка у рин ми ле тић из Шап ца
8. ра да пе тро вић, из Чач ка
9. ве сна пе тро вић из ја го ди не

10. вла ди мир то до ро вић из сме де ре ва

За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку 
иза бра ни су:

1. вла ди мир срећ ко вић из ва ље ва
2. са ња мар ко вић са ло у строс из ћу при је
3. Гор да на Лу чић из ужи ца
4.  сне жа на да бе тић не дељ ко вић 

из но вог па за ра
5. јор дан пе тро вић из кра ље ва
6. бран ко трај ко вић из де спо тов ца
7. Го ран ма ле тић из Шап ца
8. пре драг ра дој ко вић из ве ли ке пла не
9.  дра га на иг ња то вић ри стић 

из кра гу јев ца
10. ак сен ти је то шић из Чач ка

За чла но ве из вр шног од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре за цен трал ну и за пад ну ср би ју иза бра ни су:

1. се ад Ли чи на из но вог па за ра
2. сла ђа на илић из ћу при је

3. ра да пе тро вић, из Чач ка
4. мит ко бра јић из Шап ца
5. јор дан пе тро вић из вр њач ке ба ње
6. вла дан се ку лић из Ло зни це
7. ми ро слав се ла ко вић из ужи ца
8. Зо ри ца Џи да из ва ље ва
9. сне жа на трај ко ва ми лић из ја го ди не

10. ана илић из кра ље ва
11. стан ко бар лов из кра ље ва

скуп шти на ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал
ну и за пад ну ср би ју кан ди до ва ла је за чла на над зор
ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре ср би је бран ка ра ди во је ви
ћа из сме де ре ва док су кан ди да ти за чла но ве по себ ног 
од бо ра за ме ди цин ску ети ку Ле кар ске ко мо ре ср би је: 
Гор да ну Лу чић из ужи ца и дра га на иг ња то вић ри стић 
из кра гу јев ца. 

скуп шти на ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал
ну и за пад ну ср би ју кан ди до ва ла је за чла но ве по себ
ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње Ле кар ске ко мо
ре ср би је: стан ка бар ло ва из кра ље ва и ра ду пе тро вић 
из Чач ка. За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ђу на род ну 

са рад њу Ле кар ске ко мо ре ср би је кан дидо ва ни су бор
ка ми лев из кра гу јев ца и до бри ла дра жо вић, из Гор
њег ми ла нов ца.

скуп шти на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал
ну и за пад ну ср би ју кан ди до ва ла је за чла но ве управ
ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре ср би је бранкa ристићa из 
кра гу јев ца и сла ђа ну илић из ћу при је док је за пред
сед ни ка из вр шног од бо ра из др жав не прак се иза бран 
се ад Ли чи на из но вог па за ра.

скуп шти на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал
ну и за пад ну ср би ју пред ла жи ла је за чла но ве ко ми си је 
за при пре му пра вил ни ка о ра ду етич ког од бо ра Лкс:

– вла ди ми ра срећ ко ви ћа из ва ље ва
– жа кли ну ту ту но вић из Чач ка
– љу бин ка ва си ље ви ћа из но вог па за ра //

Конститутивна седница Скупштине РЛК за централну и западну Србију



16 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2010

н
а кон спро ве де них из бо ра за чла но ве скуп шти
на Лкс и рЛ кјис, одржанa je кон сти ту тив на 
сед ни ца скуп шти не рЛк за ју го и сточ ну ср би
ју и то у два на вра та: 15. ју ла 2010. го ди не и 15. 

сеп тем бра 2010.го ди не.
пред се да ва ју ћи је у скла ду са ак ти ма ко мо ре, био 

нај ста ри ји де ле гат скуп шти не др сте ван ба љо ше вић, 
спец. ин фек то ло ги је из кру шев ца. у окви ру пр вог де
ла кон сти ту тив не сед ни це ве ри фи ко ва ни су ман да ти 
иза бра ним де ле га ти ма скуп шти не рЛ кјис и усво јен 
из ве штај о ра ду из бор не ко ми си је рЛ кјис о спро ве де
ним не по сред ним из бо ри ма. у на став ку ове сед ни це, 
да на 15. 09. 2010.го ди не, иза бра на је ко ми си ја за из бор 
и име но ва ње скуп шти не рЛ кјис у са ста ву:

ма ја бо шко вић из ни шапред сед ник; 
ру жи ца аздеј ко вић из кру шев ца, члан; 
јо ван ко стић из Ле сков ца, члан;
Ли ди ја ри стић из ни ша, члан и
пе ри ца сто ја но вић из пи ро та, члан.

исто вре ме но је за чла на ко ми си је за из бор и име но
ва ње скуп шти не Лкс, де ле ги ра на аздеј ко вић ру жи ца 
из кру шев ца.

на по ме ну тој сед ни ци скуп шти не,пред ло же ни су, и 
иза бра ни пред сед ник и два пот пред сед ни ка скуп шти
не рЛ кјис. иза бра ни су они кан ди да ти ко ји су и пред
ло же ни, и то за пред сед ни ка скуп шти не иза бран је др 
Зо ран ди мић, спец. орЛ из ни ша а за пот пред сед ни ке 
скуп шти не из др жав не прак се иза бран је др са ша За
јић, спец.оп ште хи рур ги је из кру шев ца а за пот пред
сед ни ка из при ват не прак се др ми ро љуб Џи кић, спец.
ги не ко ло ги је и аку шер ства из вра ња.

За 4. ок то бар 2010. го ди не за ка за на је но ва сед ни ца на 
ко јој су иза бра ни сви оста ли ор га ни рЛ кјис. у ор га не 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну ср би ју на 
тој сед ни ци иза бра ни су сле де ћи де ле га ти 

За пред сед ни ка ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју
го и сточ ну ср би ју иза бран је др алек сан дар ра до са
вље вић,спец.оп ште ме ди ци не из ни ша ,док су за пот
пред сед ни ке рЛкјс иза бра ни : др дра га на ар сић, спец.
не у роп си хи ја три је из кру шев ца за др жав ну прак су и 
др дра ган сте фа но вић, спец.оп ште хи рур ги је из ни ша 
за при ват ну прак су.

За чла но ве по себ ног од бо ра за јав но здра вље и при
мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си, иза бра

ни су: алек сан дар ра до са вље вић, из ни ша, ма ја бо
шко вић, из ни ша – пред сед ник по, дра ган ки та но вић, 
из сур ду ли це, би сер ка ми тић из вла со тин ца, ја сми на 
иван че вић из Ле сков цапот пред сед ник по, сла ђа на 
ми лен ко вић, из ни ша, дра го слав илић из ни ша, сла
ви ша ан то ни је вић из со ко ба ње, Зо ран ми ло ше вић из 
ни ша, Го ран сто јиљ ко вић из ни ша, ко сов ка илић из 
вла со тин ца, не бој ша илић из ни ша

За чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци
јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си иза бра ни 
су: ма ри на де ља нинилић из ни ша – пред сед ник по, 
бра ти слав но цић из вра ња, иван илић из пи ро та, ра
ди во је Ла зић из по жа рев ца, жи во рад ди дић из не го
ти на, Зо ран ди мић из ни ша – пот пред сед ник, пе ри ца 
сто ја но вић из пи ро та, дра га на ар сић из кру шев ца.

За чла но ве по себ ног од бо ра за струч на пи та ња и 
струч ни над зор иза бра ни су: сте ва ста ни шић из ни
ша, сла ви ша ан то ни је вић из со ко ба ње, дра ган ки та
но вић из сур ду ли це, ми лан си мић из ни ша – пред сед
ник по, са ша За јић из кру шев ца, ми ро слав миљ ко вић 
из алек син ца, ср бо бран бран ко вић из алек син ца, дра
га на пе тро вић из по жа рев ца – пот пред сед ник по.

За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку 
иза бра ни су: сла ви ца мла де но вић из вра ња, ми ро
слав миљ ко вић из алек син ца, ја сми на иван че вић из 
Ле сков ца, сла ђа на ми лен ко вић из ни ша, дра го слав 
илић из ни ша, Зво ни мир пан тић из бо ра, дра го слав 
алек сић из Ле сков ца – пот пред сед ник по, сте ва ста
ни шић из ни ша – пред сед ник по, вла де та ми ло је вић 
из кру шев ца.

За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо
ва ње иза бра ни су: ма ри на де ља нинилић из ни ша, 
дра го слав илић из ни ша, ми лан си мић из ни ша, са
ша За јић из кру шев ца, сла ви ца мла де но вић из вра
ња, пе ри ца сто ја но вић из пи ро та, иван или ћа из пи
ро та, дра го слав алек сић из Ле сков ца, ра ди во је Ла зић 
из по жа рев ца – пред сед ник по, ср бо бран бран ко вић 
из алек син ца – пот пред сед ник по, сте ван ба љо ше вић 
из кру шев ца, су за на мла де но вић из по жа рев ца.

За чла но ве по себ ног од бо ра за при мар ну здрав стве
ну за шти ту у при ват ној прак си иза бра ни су: сне жа на 
јо ва но вић из ни ша – пред сед ник по, рад ми ла јан ко
вић из по жа рев ца – пот пред сед ник, су за на ми лу ти но
вић из про ку пља, Гор да на сто шићса ла тић из вра ња, 

иЗ ве Штај о ак тив но сти ма ре Ги о наЛ не Ле кар ске 
ко мо ре За ју Го и стоЧ ну ср би ју на кон иЗ бо ра

пред сед ни ци иЗ ни Ша 
// За пред сед ни ка скуп Шти не иЗа бран је др Зо ран ди мић иЗ ни Ша 
а За пот пред сед ни ке др са Ша За јић иЗ кру Шев ца и др ми ро љуб Џи кић 
иЗ вра Ња // пред сед ник рЛ кјис др аЛек сан дар ра до са вље вић 
иЗ ни Ша док су За пот пред сед ни ке иЗа бра ни др дра Га на ар сић 
иЗ кру Шев ца и др дра Ган сте Фа но вић иЗ ни Ша //
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ми о драг ран ђе ло вић из до љев ца, спо мен ка ко ва че вић 
из ни ша, ивај ло или јев из ни ша, ве сна ми шићни ко
лић из ни ша, да ни је ла не сто ро вић из кру шев ца, са ња 
мар ја но вић из ни ша, со ња Фи ли по вић из ни ша, Фи
лип пеј чић из пи ро та.

За чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци
јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си иза бра
ни су: дра ган сте фа но вић из ни ша – пред сед ник по, 
ми о драг Чу до ми ро вић из по жа рев ца, јо ви ца ста ној ко
вић из Ле сков ца, пре драг ни ко лић из ни ша, ву ко ји ца 
кља јић из кру шев ца, ми лан Ђо рић из до љев ца, ми о
мир мар ко вић из пи ро та – пот пред сед ник по.

За чла но ве по себ ног од бо ра за јав но здра вље и при
мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си Ле кар
ске ко мо ре ср би је пред ло же ни су: алек сан дар ра до са
вље вић из ни ша и не бој ша илић из ни ша. За чла но ве 
по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си Ле кар ске ко мо ре ср би
је пред ло же ни су: ма ри на де ља нинилић из ни ша и 
жи во рад ди дић из не го ти на.

За чла но ве по себ ног од бо ра за струч на пи та ња и 
струч ни над зор Ле кар ске ко мо ре ср би је пред ло же ни 
су: ми лан си мић из ни ша и ми ро слав миљ ко вић из 
алек син ца. За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин
ско обра зо ва ње Ле кар ске ко мо ре ср би је пред ло же ни 
су: иван илић из пи ро та и ра ди во је Ла зић из по жа
рев ца.

За чла но ве по себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку Ле
кар ске ко мо ре ср би је пред ло же ни су: сла ви ца мла

де но вић из вра ња и вла де та ми ло је вић из кру шев ца. 
За чла но ве по себ ног од бо ра за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си Ле кар ске ко мо ре ср би је 
пред ло же ни су: сне жа на јо ва но вић из ни ша и рад ми
ла јан ко вић из по жа рев ца.

За чла но ве по себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци
јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си Ле кар
ске ко мо ре ср би је пред ло же ни су: дра ган сте фа но вић 
из ни ша и јо ви ца ста ној ко вић из Ле сков ца. За чла но
ве из вр шног од бо ра иза бра ни су сле де ћи кан ди да ти: 
жи во рад ди дић из не го ти на, сла ви ша ан то ни је вић из 
со ко ба ње, дра ган ки та но вић из сур ду ли це, иван илић 
из пи ро та, пе ри ца сто ја но вић из пи ро та, би сер ка ми
тић из вла со тин ца, рад ми ла јан ко вић из по жа рев ца, 
ра ди во је Ла зић из по жа рев ца, сте ва ста ни шић из ни
ша, Зво ни мир пан тић из бо ра, су за на мла де но вић из 
по жа рев ца, Го ран сто јиљ ко вић из ни ша, дра га на ар
сић из кру шев ца, дра ган сте фа но вић из ни ша, сне жа
на јо ва но вић из ни ша.

За пред сед ни ка из вр шног од бо ра рЛ кјис иза бран је 
дГо ран сто јиљ ко вић из ни ша а за пот пред сед ни ка из
вр шног од бо ра рЛ кјис из др жав не прак се иза бран је 
сла ви ша ан то ни је вић из со ко ба ње, а за пот пред сед ни
ка из вр шног од бо ра рЛ кјис из при ват не прак се иза
бра на је рад ми ла јан ко вић из по жа рев ца.

За чла на над зор ног од бо ра Лкс пред ло жен је вла де та 
ми ло је вић из кру шев ца а за чла но ве по себ ног од бо ра 
за ме ђу на род ну са рад њу пред ло же ни су: сла ви ца мла
де но вић из вра ња и са ша За јић из кру шев ца.

 струч на слу жба рЛ кјис

Ниш
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у 
прет ход ном пе ри о ду, оба вље не су све из бор не 
рад ње и из бо ри за скуп шти ну ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре ко со ва и ме то хи је као и за чла
но ве Ле кар ске ко мо ре ср би је. За пред сед ни ка 

скуп шти не рЛк ко со ва и ме то хи је иза бран је др вла
сти мир цвет ко вић, спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је. пот пред
сед ни ци скуп шти не рЛк ко со ва и ме то хи је су др Ле на 
ра до са вље вић и др не бој ша мла де но вић.

За пред сед ни ка из вр шног од бо ра рЛк ко со ва и ме
то хи је иза бра на је др је ли ца крч ма ре вић, спе ци ја ли
ста ме ди ци не ра да, док су пот пред сед ни ци из вр шног 
од бо ра рЛк ко со ва и ме то хи је др Злат ко но ве ски и др 
ста ни сла ва ра до вић.

ЧЛа но ви иЗ вр ШноГ од бо ра рЛк ко со ва и ме то хи
је су:

ра ди сав пан тић,
да вид сто ја но вић,
сла ви ца Чан ко вић,
са ва ста но је вић,
ми лу тин ан дрић,
са ша мла де но вић,
не бој ша илић,
на та ша по по вић,
сла ви ша ми нић,
ра да трај ко вић.

За пред сед ник рЛк ко со ва и ме то хи је иза бран је 
др љу би ша не дељ ко вић, спе ци ја ли ста ин тер не ме ди
ци не. пот пред сед ник рЛк ко со ва и ме то хи је је мр сци. 
мед. љи ља на ми нић.

пред сед ник над Зор ноГ од бо ра рЛк ко со ва и ме
то хи је је:

иван ка не дељ ко вић.

Чла но ви над зор ног од бо ра рЛк ко со ва и ме то хи је су:

1. ни хат осма ни,
2. Зо ран бу ку ми рић.

по себ ни од бо ри рЛк ко со ва и ме то хи је:

За чла но ве по за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си иза бра ни су:

сЛа ви ца јо ва нић,
сЛа ви ца Чан ко вић,
ни Хат осма ни,
је Ли ца крЧ ма ре вић,
ста ни сЛа ва ра до вић,
до ста на Гр ко вић,
ми о драГ спа сић,
јор дан пе тро вић,
Зо ран спа со је вић,
ми Ли ца ву ка ди но вић.

Чла но ви по за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си су:

ми Ле ми Ла но вић,
са ва ста но је вић,
дра Ги ца ода Ло вић,
ми Лан Фи Ли по вић,
бо Го љуб сте Фа но вић,
бо Го љуб ми Лен ко вић,
на та Ша по по вић.

За чла но ве по за струч на пи та ња и струч ни над зор 
иза бра ни су:

ра ди сав пан тић,
љу би Ша не дељ ко вић,
оЛи ве ра бу Ла то вић,
љу бо мир Фи Ли јо вић,
Зо ри ца мар ко вић,
аЛек сан дар се ку Лић,
ЗЛат ко но ве ски,
вЛа сти мир цвет ко вић.

Чла но ви по за ме ди цин ско обра зо ва ње су:

ср би сЛа ва ми Ли нић,
да вид сто ја но вић,
на та Ша по по вић,
сЛа ви Ша ми нић,
дра Ган ива но вић,

иЗборна скупШтина реГионаЛне 
Лекарске коморе косова и метоХије 

нови саЗив скупШтине
// За председника скупШтине рЛк косова и метоХије иЗабран 
је др вЛастимир цветковић, специјаЛиста радиоЛоГије док су 
потпредседници скупШтине др Лена радосављевић и др небојШа 
мЛаденовић // председник рЛк косова и метоХије је др љубиШа 
недељковић, специјаЛиста интерне медицине док је 
потпредседник мр сци. мед. љиљана минић //
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не бој Ша ви де но вић,
ми Лу тин ан дрић.

Чла но ви по за ме ди цин ску ети ку су:

ми Лу тин ан дрић,
мир ја на ку Зма но вић,
вЛа дан ми Ха и Ло вић,
во ји сЛав ка ми Лић,
Зо ран пе тро вић,
Звон ко Ђур Ђе вић,
са ва ста но је вић,
ра да трај ко вић,
љу би Ша не дељ ко вић.

ко ми си ја за по сре до ва ње:

1. вла ди мир аџић – пред сед ник ко ми си је,
2. не шко не дељ ко вић – члан,
3. мом чи ло мир ко вић – члан.

исто вре ме но иза бра ни су и сле де ћи кан ди да ти за:

кан ди да ти За ЧЛа но ве управ ноГ од бо ра Лкс из 
ре до ва чла но ва скуп шти не ко мо ре су:

1. са ва ста но је вић,
2. Злат ко но ве ски.

кан ди дат за чла на над зор ног од бо ра Лкс из ре до ва 
чла но ва скуп шти не ко мо ре је: 

1. сла ви ца Чан ко вић, 

кан ди да ти за чла но ве од бо ра за ме ђу на род ну са рад
њу су:

1. вла сти мир цвет ко вић,
2. алек сан дар ва сић.

кан ди да ти За ЧЛа но ве по себ ниХ од бо ра Лкс су:

по за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти
ту у др жав ној прак си

1. сла ви ца Чан ко вић,
2. Зо ран спа со је вић.

по за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти
ту у др жав ној прак си

1. са ва ста но је вић,
2. на та ша по по вић.

по за струч на пи та ња и струч ни над зор

1. ра ди сав пан тић,
2. љу би ша не дељ ко вић.

по за ме ди цин ско обра зо ва ње

1. ср би сла ва ми ли нић,
2. да вид сто ја но вић.

по за ме ди цин ску ети ку

1. ми лу тин ан дрић,
2. вла дан ми ха и ло вић.

 струч на слу жба рЛк ко со ва и ме то хи је

Косовска Митровица
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у 
про шлом бро ју ГЛа сни ка оп шир но је на
ја вље на ова стра те шка кон фе рен ци ја. на 
ра дост ор га ни за то ра и на ве ли ко за до вољ
ство свих нас пр ва кон фе рен ци ја срп ске 

ме ди цин ске ди ја спо ре 2010 „За јед но – спрем ни за 
бу дуц ност“ одр жа на је ве о ма ус пе шно од 2. до 4. 
сеп тем бра ове го ди не.

За ми сао о оку пља њу ко ле га из ди ја спо ре за че
ла се још у вре ме упи са ле ка ра у ко мо ру 2007. го
ди не. иде ја о кон фе рен ци ји је по др жа на од стра
не скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је у фе бру а ру 
2010. го ди не и оства ри ва њу ове иде је се убр зо при
кљу чи ло ми ни стар ство ди ја спо ре вла де ре пу бли
ке ср би је, као су ор га ни за тор и Њкв принц алек
сан дар и прин це за ка та ри на ка ра ђор ђе вић као 
по кро ви те љи. ве ли ку ак тив ну по др шку у ор га ни
зо ва њу ску па и оку пља њу ле ка ра из ди ја спо ре су 
да ли ма ти ца исе ље ни ка, асо ци ја ци ја срп ских ле
ка ра и сто ма то ло га из не мач ке, срп скоаме рич ко 
удру же ње ле ка ра и сто ма то ло га, као и ху ма ни тар
на ор га ни за ци ја „Lifeline“ из Чи ка га.

циљ кон фе рен ци је био је да се упо зна мо с ис ку
стви ма ко ле га из ди ја спо ре и да на осно ву тих са
зна ња по по тре би ути че мо на здрав стве не си сте

ме у ср би ји. же ле ли смо да се на пра ви мре жа и 
ре ги стар ле ка ра у ра се ље њу, да се оства ри бли жа 
са рад ња са њи ма у ви ше до ме на, да нам они за
хва љу ју ћи сво јим по зи ци ја ма и ис ку ством по мог
ну да се ство ре мо сто ви стал не са рад ње, као што 
су на при мер уса врша ва ња на ших ле ка ра у ино
стран ству, сти пен ди је за мла де ле ка ре, го сту ју ћа 
пре да ва ња по по зи ву.

же ле ли смо да се оства ри ак тив ни ја ко му ни ка ци ја 
и ко ор ди на ци ја из ме ђу срп ске ме ди цин ске ди ја спо
ре и ма ти це ср би је. у то ме смо у мно го ме ус пе ли.

у бе о град је до пу то ва ло око 200 на ших ле ка ра из 
ра се ја ња, до шли су са сво јим при ја те љи ма, ко ле га
ма на ви со ким дру штве ним и по ли тич ким функ
ци ја ма, аме ри кан ци ма, нем ци ма, аустри јан ци ма, 
ита ли ја ни ма ... у до са да шњем бо га том и успе шном 
ра ду асо ци ја ци је срп ских ле ка ра и сто ма то ло га 
ср би је (GSA eZ) ве о ма зна ча јан удео има њи хов са
рад ник и при ја тељ проф. др Ханс јоахим сајтц из 
ин сти ту та за би о хе ми ју и мо ле ку лар ну би о ло ги
ју уни вер зи тет ске кли ни ке Хамбург – епендорф. 
он ула же на по ре и већ ду жи низ го ди на успе шно 
про ду бљу је и обо га ћу је са рад њу из ма ђу уни вер зи
те та бе о гра да и Хам бур га.

Заједно за будућност

Идеја Лекарске коморе Србије о Конференцији српске медицинске дијаспоре 
подржана је од Министарства дијаспоре Републике Србије

прва конФеренција српске медицинске дијаспоре           2010. одржана од 2. до 4. септембра у беоГраду >>>
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Конференција за штампу у току скупа

прва конФеренција српске медицинске дијаспоре           2010. одржана од 2. до 4. септембра у беоГраду >>>

у ра ду кон фе рен ци је уче ство ва ли су из ме ђу 
оста лих и dr матијас висмар, екс пертана ли ти чар 
за здрав стве не си сте ме у тран зи ци ји ис пред свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је и еу, проф. др тери 
месон из се кре та ри ја та за здрав ство Чи ка га, мр 
пјетро ди, струч њак за кон ти ну и ра ну ме ди цин
ску еду ка ци ју из ита ли је и мно ги дру ги.

као до ма ћи ни има ли смо при ли ке да чу је мо 
број на струч на пре да ва ња на ших у ино стран ству 
ис так ну тих струч ња ка из ви ше обла сти ме ди ци
не, а го сти су ужи ва ли у оном што смо им ми као 
до бри до ма ћи ни ор га ни зо ва ли.

тре ћи дан био је ве о ма са др жа јан ка ко у струч
ном та ко и у дру штве ном по гле ду. Го сти су по се
тли ли у бе о гра ду при ват ну бол ни цу Bel me dic и 
кбц „бе жа ниј ска ко са“, бол ни цу у срем ској ми
тро ви ци, где су об и шли и ар хе о ло шка на ла зи шта, 
за тим бол ни цу у срем ској ка ме ни ци и но ви ур
гент ни цен тар у но вом са ду. у чу ве ној Гим на зи ји 
„бран ко ра ди че вић“ у срем ским кар лов ци ма го сте 
је пре струч них пре да ва ња по здра вио рек тор бо го
сло ви је, а кру на зби ва ња је био при јем у вла ди чи
ном дво ру, у згра ди, би се ру ар хи тек ту ре срем ских 
кар ло ва ца. Го сте су до че ка ли и по здра ви ли гра до

на чел ник мр ми лен ко Фи ли по вић и до ма ћин вла
ди ка срем ски ва си ли је. по сле ужит ка у див ном 
по ја њу му шког хо ра у ве ли чан стве ном про сто ру 
дво ра вла ди ка је за све го сте при ре дио ру чак.

ми ни стар за ди ја спо ру ср ђан срећ ко вић је то
ком кон фе рен ци је на ја вио да ће то ми ни стар ство 
у са рад њи са Ле кар ском ко мо ром ср би је и дру гим 
ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма по кре ну ти ини ци ја
ти ву за ства ра ње стал ног ин тер ди сци пли нар ног 
те ла, ко је ће ко ор ди ни ра ти све ак тив но сти др жа
ве са на шом ме ди цин ском ди ја спо ром. ми ни стар 
је ис та као, да ће у скло пу но ве по ли ти ке пре ма ра
се ја њу ми ни стар ство на ста ви ти да по раз ли чи тим 
осно ва ма оку пља све сло је ве на ших исе ље ни ка са 
по себ ним на гла ском на на уч ни ке, ме на џе ре и екс
пер те свих про фи ла ко ји же ле и мо гу да да ју до
при нос раз во ју ср би је.

ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре ср би је је на ја ви ла, 
да уско ро по чи њу при пре ме за кон грес ле ка ра ди
ја спо ре, ко ји је пла ни ран за 2012.го ди ну.

уве ре ни смо да је кон фе рен ци ја би ла ве о ма ус
пе шна. и да ће ње ни ре зул та ти ве о ма бр зо би ти 
при мет ни.

 Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев
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Скуп је по здра ви ла ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је др Та тја на Ра до са вље вић

Пред сед ни ца Скуп шти не Ср би је др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић
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п
р ва кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2010. „За јед но – 
спрем ни за бу дућ ност“ одр жа на је у бе о гра ду од 2. до 4. сеп тем бра 
ове го ди не уз при су ство ви ше од две сто ти не на ших и стра них ко
ле га из ево пе и аме ри ке. 

све ча но отва ра ње кон фе рен ци је одр жа но је у бе лом дво ру на де ди њу. 
скуп су по здра ви ли ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре ср би је др та тја на ра
до са вље вић, Њкв принц алек сан дар, пред сед ни ца скуп шти не ср би је др 
сла ви ца Ђу кићде ја но вић, др мир ја на ан дре је вић – кри (не мач ка) и др 
дра га на Чу пић (сад)

по че так струч ног ра да на ред ног да на по здра ви ли су по ред ди рек тор ке 
Ле кар ске ко мо ре ср би је и ми ни стар ди ја спо ре мр ср ђан срећ ко вић, се кре
тар у ми ни стар ству здра вља др пе ри ша си мо но вић и Њкв принц алек
сан дар, ко ји је узео и ак тив но уче шће у то ку кон фе рен ци је по ста вља ју ћи 
го сти ма пи та ња из обла сти здрав стве ног си сте ма њи хо вих зе ма ља. //

Скуп је по здра ви ла ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је др Та тја на Ра до са вље вић

ЊКВ принц Алек сан дар са гостима из Чикага

Учесници Конференције испред Бе лог дво ра
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Др Матијас Висмар старији аналитичар здравствене политике

ПрВа коНФереНЦија срПске меДиЦиНске ДијасПоре 
Др матијас Висмар, ексПерт зДраВстВеНе ПоЛитике 

о миграЦији зДраВстВеНих раДНика У еУ

на крају сви оду 
у сад иЛи канаду
// неки Здравствени системи се у веЛикој мери осЛаЊају 
на радну снаГу иЗ иностранства: Чак 36,8 одсто радне снаГе 
у в. британији је доШЛо иЗ иностранства, и обуЧено у иностранству. 
у Шпанији 12,5 процената, у беЛГији 9 одсто //
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др ма ти јас ви смар обра тио се ко ле га ма с уве ре
њем да ди ја спо ра пру жа огром ну мо гућ ност за 
раз ме ну зна ња с об зи ром на то да на ши струч
њај ци из ве ли ке бри та ни је, не мач ке, Швај

цар ске, сада, пред ста вља ју од ли чан спој за пре мо
шћа ва ње ја за из ме ђу ака дем ских кру го ва и оних ко ји 
утвр ђу ју здрав стве ну по ли ти ку. 

– Го во ри ћу о мо бил но сти здрав стве не про фе си је, о мо
бил но сти ле ка ра, ко ја пред ста вља са му срж ди ја спо ре и 
по ку ша ћу да од го во рим на че ти ри јед но став на пи та ња: 
ко ји су обра сци мо бил но сти ле ка ра у евро пи, шта зна мо 
о мо бил но сти из ср би ји, ко ли ко је ква ли тет но на ше зна
ње и ана ли зе, од но сно, по да ци ко ји ма рас по ла же мо у тој 
обла сти и шта тре ба да се ура ди – об ја снио је ви смар.

кад го во ри мо о исто ри ја ту, зна мо да у евро пи сви го
во ре о рад ној сна зи, јер рад на сна га је из у зет но ва жно 
пи та ње. европ ска ко ми си ја је из да ла Зе ле ну књи гу. бел
ги ја је пре у зе ла функ ци ју пред се да ва ју ћег европ ским 
са ве том од про шлог ле та, а у бли зи ни бри се ла одр жа
ва се ве ли ка ми ни стар ска кон фе рен ци ја о рад ној сна
зи, док се ма ђар ска нај ве ро ват ни је при пре ма да се од 
сле де ће го ди не усред сре ди на мо бил ност про фе си је. 

не ки од вас су мо жда већ чу ли за Гло бал ни ко декс 
прак се етич ког за по шља ва ња сЗо. не же лим да ула
зим у де та ље, али са мо да на гла сим да су они ко ји до
но се по ли ти ку на ра зним ни во и ма ве о ма ан га жо ва ни 
на пи та њу бу дућ но сти рад не сна ге и да су усре дсре ђе
ни на по бољ ша ва ње и ја ча ње рад не сна ге у бу дућ но
сти. Го вор ћу на осно ву по да та ка из јед ног про јек та ко ји 
је фи нан си ра ла еу где је об у хва ће но 17 зе ма ља, од но
сно, сту ди ја слу ча је ва. дра го ми је што ов де ви дим ко
ле гу и при ја те ља ива на ми ки ћа, ко ји је ра дио на сту
ди ји у ве зи са ср би јом. 

Образац мобилности

да кле, ми смо об у хва ти ли 15 зе ма ља еу, но вих и ста
рих и две зе мље ко је ни су чла ни це, а то су ср би ја и тур
ска, јер сма тра мо да су ве о ма ин те ре сант не у сми слу 
обра сца мо бил но сти ко ји пред ста вља ју, а ка да је реч о 
усло ви ма мо бил но сти љу ди, оне су ве о ма ин те гри са
не са европ ском уни јом.

сту ди је за сва ку зе мљу су већ ура ђе не, ма да смо још 
увек у фа зи ана ли зе по да та ка, али већ има мо пре ли
ми нар не на ла зе. на при мер, не ки здрав стве ни си сте ми 
се у ре ла тив но ве ли кој ме ри осла ња ју на рад ну сна гу 
из ино стран ства. по гле дај мо в. бри та ни ју. Чак 36,8 од
сто рад не сна ге у в. бри та ни ји је до шло из ино стран
ства, и об у че но у ино стран ству. у Шпа ни ји, 12,5 про
це на та при че му нај ви ше њих до ла зи из ј. аме ри ке. у 
бел ги ји, 9 од сто, а и то је при лич но. у аустри ји, је још 
увек те шко утвр ди ти број ке, али из гле да да се зе мља 
све ви ше осла ња на рад ну сна гу из ино стран ства, али 
има зе ма ља ко је се осла ња ју на сво је сна ге и не за по
шља ва ју рад ну сна гу из дру гих зе ма ља. 

из раз ли чи тих раз ло га не ке зе мље, су су о че не са чи
ње ни цом да љу ди та мо не до ла зе. на при мер сло ве ни ја, 
је у вре ме при сту па ња еу сма тра ла да има фан та стич
не усло ве, сма тра ли су да има ју при лич но до бре при хо
де и да ће љу ди из бал тич ке ре ги је до ла зи ти та мо, али 
ни ко ни је до шао. слич но је и са Фин ском и Швед ском. 

>>> тенденција је да лекари одлазе 
у суседне земље. Немачка аустрија, 
Немачка Швајцарска, белгија холандија, 
белгија Немачка, Немачка Француска, 
италија Француска, естонија Финска ... <<<
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Ше ме кре та ња

– 15 зе ма ља чла ни ца:
– Ста ре: Аустри ја, Бел ги ја, Фин ска, Фран цу ска, Не-

мац ка, Ита ли ја, Спа ни ја и Ен гле ска
– но ве: есто ни ја, ма дјар ска, Ли тва ни ја, пољ ска, ру

му ни ја, сло вац ка и сло ве ни ја
– две зе мље ко је ни су Чла ни це еу: ср би ја и тур ска

ES

FR

DEBE

IT

AT

PL

EST

LIT

SK

HU RO

Turkey

FI

UK

Serb

SL

Ска ла кре та ња 
здрав стве них рад ни ка

Пре ли ми нар ни ре зул та ти:
• Ре ла тив но ве ли ко осла ња ње на стра ну рад ну сна гу
– ен гле ска ( 36,8% шко ло ва ни у иностран ству у 2008.
– Шпа ни ја (12,5% стра на ца шко ло ва них у ино стран

ству у 2008)
– бел ги ја (9% стра на ца шко ло ва них у ино стран ству 

у 2005)
– аустри ја (?) (3,3% шко ло ва ни у ино стран ству (2007) 

пре ма 8,6 % стра на ца шко ло ва них у ино стран ству 
(2007), пре ма 14,2 % ро ђе них у ино стран ству (2001)

• Зе мље са ре ла тив но за до во ља ва ју ћом до ма ћом ран
дом сна гом

– <3% есто ни ја (0,1 % шко ло ва них у ино стран ству у 
2008.

– Ли тва ни ја (са мо не пре ци зни бро је ви, пољ ска, сло
вач ка, ру му ни ја, ср би ја, тур ска)

DE

5.7%
9%

IT

tbc

3-8-
14%

PL

2,2%

0,1%

n/a

0,7%

3,6% RO n/a

Turkey 
n/a

FI

6-7%

ES

12,5%

Serb

SL

UK

36%

FR

4,5%
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али мо же те ви де ти да има мно го зе ма ља где је про це
нат стра них рад ни ка при лич но ма ли. 

украт ко про фил мо бил но сти је: као пр во, ода кле до
ла зе евро пља ни? по ку ша ли смо да об је ди ни мо це ло
куп ну мо бил ност у окви ру евро пе и у прав цу евро пе 
да би смо утвр ди ли где је глав ни из вор и утвр ди ли смо 
да је он у евро пи. 

као што ви ди те 2007. го ди не од укуп не мо бил но сти, 
82 од сто је по те кло из евро пе, афри ка је ту од и гра ла 
са мо ма лу уло гу, ју жна и ис точ на ази ја и аме ри ка та
ко ђе са мо ма ле уло ге.

ка ква је да кле ше ма мо бил но сти? мо жда ће вам ово 
би ти из не на ђе ње али тен ден ци ја је да ле ка ри од ла
зе у су сед не зе мље. не мач ка аустри ја, не мач ка Швај
цар ска, бел ги ја Хо лан ди ја, бел ги ја не мач ка, не мач ка 
Фран цу ска, ита ли ја Фран цу ска, есто ни ја Фин ска итд. 
и то у ве ли ким бро је ви ма. ин те ре сант но је то да у не
ким од ових зе ма ља, пла та и при ход не мо гу игра ти 
зна чај ну уло гу у мо бил но сти, јер су раз ли ке у пла та
ма ма ле. оно што је зна чај но су рад но окру же ње, мо
гућ ност за раз вој ка ри је ре, мо гућ ност за спе ци ја ли
стич ку обу ку итд. 

Зна чи су сед не зе мље су ја ко бит не у по гле ду мо бил
но сти ме ди цин ске про фе си је, ме ђу тим, по сто је и дру
ги прав ци кре та ња, као на при мер са ју га на се вер и са 
ис то ка на за пад. то су, да кле, три глав на кре та ња, су
сед не зе мље, из не ких зе ма ља на ју гу ка се ве ру, на ро
чи то из Шпа ни је и ита ли је у Фран цу ску, из ита ли је у 
ве ли ку бри та ни ју, али та ко ђе са ис то ка на за пад, а ту 
раз ли ке у пла та ма игра ју зна чај ни ју уло гу. 

али, в. бри та ни ја као и Шпа ни ја су до не кле из у зе ци. 
бри та ни ја је у про шло сти за по шља ва ва ла ве ли ку рад ну 
сна гу из ин ди је и па ки ста на и дру гих зе ма ља, а Шпа
ни ја и да ље из ј. аме ри ке. као што ви ди те, ве о ма ша
ро ли ка ма па на пра вље на на ба зи по да та ка до би је них 
од европ ске ко ми си је. то су по да ци о при хва та њу сер
ти фи ка та. ако же ли те да ра ди те у еу, мо ра те до ста ви
ти од го ва ра ју ће по твр де а ако их ме ди цин ски ор га ни 
при хва те, ша љу их ко ми си ји ко ја их при ку пља. 

ви ди те број до не тих од лу ка и ве ли чи ну та ча ка ко је 
од го ва ра ју бро ју до но си ла ца од лу ка. ви ди те да је нај
ве ћи број у в. бри та ни ји и у не мач кој. Зе ле но озна ча
ва по зи тив ни не то би ланс а цр ве но су они са ма њим 
број ка ма. 

постоји при каз то ко ва мо бил но сти у евро пи из дру
гог аспек та. као што ре че мо је ко ле га, жил ди со, ува

же ни екс перт за здрав ство, на кра ју сви сти же мо у сад 
или ка на ду, а ово су по да ци из пу бли ка ци је сЗо из 2009, 
из ко је се ви ди да је сад огром но тр жи ште са ве ли ким 
по тре ба ма где су вра та за за по сле ње отво ре на и они за
по шља ва ју ве ли ки број пред став ни ка ме ди цин ске про
фе си је, не са мо ле ка ре већ и ме ди цин ске тех ни ча ре из 
европ ских зе ма ља.

Превелика понуда у Србији

ово је пре глед ко ји је об ја вио оебса из 2006. го ди не. 
број об у че них стра них ле ка ра по зе мља ма где је пру же
на обу ка и мо же те ви де ти да је ве ли ки број ле ка ра оти
шао из ита ли је, Шпа ни је, не мач ке, в. бри та ни је, пољ
ске  да се за по сли у саду, а ви ди те да је в. бри та ни ја, 
иако је за по сли ла мно го ле ка ра из дру гих зе ма ља, исто 
та ко из гу би ла ве ли ки број ле ка ра ко ји је оти шао.

исто је слу чај у не мач кој, Шпа ни ји и дру гих зе мља
ма. ка да је реч о ср би ји и мо бил но сти ме ди цин ске про
фе си је, она је ду го вре ме на зе мља из во ра ме ди цин ских 
струч ња ка – већ 40  50 го ди на. ме ди цин ска про фе си
ја од ла зи из ср би је у дру ге европ ске зе мље и сад због 
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Про фил кре та ња Ин декс стра них 
ле ка ра по за мља ма

13.928 док то ра ме ди ци не се се ли по Евро пи у 2007.

Europe*
11436, 82%

Africa
713, 5%

America
196, 1%

South Asia
1400, 10%

East Asia
101, 1% Australia New Zealand

82, 1%

Ше ме кре та ња 
у Европ ском ре ги о ну II

– плус: ис ток-за пад/се вер-југ ке ре та ње
– Ен гле ска – зе мља ве ли ка де сти на ци ја
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ве ли ких раз ли ка у пла та ма из ме ђу ср би је и зе ма ља за
пад не евро пе. то ме до при но си и пре ве ли ка по ну да на 
тр жи шту здрав стве не про фе си је у ср би ји. 

на жа лост, не ма мо пот пу не по дат ке, та ко да је те
шко го во ри ти пре ци зно о оби му тог кре та ња у прав
цу дру гих зе ма ља. та ко ђе, те шко је кла си фи ко ва ти 
по дат ке о ми гран ти ма по ре пу бли ка ма бив ше ју го
сла ви је због је дин стве не еви ден ци је у про шло сти. ова 

кре та ња су де лом ко ре спон ди ра ла са по тре ба ма за 
од ре ђе ним спе ци ја ли за ци ја ма у ин со стран ству, ана
сте зи ја, ра ди о ди јаг но сти ка, па то ло ги ја и дру ге спе ци
ја ли за ци је из хи рур ги је, али ле ка ри су та ко ђе од ла
зи ли на рад у ино стран ство на кра ћи пе ри од, ре ци мо 
шест ме се ци.

бу ду ћи да се ра ди о стал ном од ли ву ме ди цин ске про
фе си је из ср би је, тај тренд се то ком вре ме на ме њао. на 
при мер у пе ри о ду по сле дру гог свет ског ра та, све је би
ло јед но став но јер су ди пло ме би ле при зна те у ве ћи ни 
зе ма ља у евро пи, ни су би ле по треб не ви зе, а нај по пу
лар ни је де сти на ци је у том пе ри о ду су би ле не мач ка и 
Швај цар ска, а раз ло зи због ко јих су љу ди од ла зи ли су 
би ли раз ли ка у пла ти, мо гућ ност за обу ку, спе ци ја ли
за ци ју, за до би ја ње по сла, ме ђу тим, ово се про ме ни
ло с из би ја њем ра та и еко ном ским рас па дом, ди пло
ме ви ше ни су би ле ауто мат ски при зна ва не, те шко је 
би ло до би ти ви зу, усло ви за под но ше ње зах те ва су по
ста ли ри го ро зни у за пад ним европ ским зе мља ма, та
ко да је европ ска ле кар ска ко мо ра по че ла да из да је по
твр де о члан ству, на зах тев сво јих чла но ву, да би им се 
олак ша ло да до би ју за по сле ње у евро пи и при зна ва
ње ди пло ма. 

Годинама финансирате здравствене 
системе у Европи и свету

ово се, на да мо се, по но во ме ња, зна мо да је ви зни ре
жим ли бе ра ли зо ван, али се и да ље из да је око 130 170 
по твр да го ди шње, што ни је огро ман број, али по ну да 
ле кар ске про фе си је је и да ље пре ве ли ка, мо жда ви то 
не осе ћа те, али то је си ту а ци ја ко ја се на ста вља. ви то 
мо ра те са гле да ти у кон тек сту чи ње ни це да ви већ го
ди на ма фи нан си ра те здрав стве не си сте ме у евро пи и 
с.а.д.у, јер као што зна те обу ка ле ка ра ко шта ја ко мно
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– кре та ње угла вом у европ ском ре ги о ну 
– са из у зе ци ма: Ен гле ска и Шпа ни ја
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го, а чу ли смо прет по став ке да се ра ди о из но си ма  у 
ви си ни од ви ше ми ли јар ди до ла ра. 

да кле, ко ли ко нам је ово уоп ште по зна то. ре кох да су 
по да ци за ср би ју до ста не по вољ ни из ра зних раз ло га, 
али ни су бо љи ни у дру гим зе мља ма, а има мо и до ста 
ве ли ку за бу ну због ин ди ка то ра. ту су бит на три ин ди
ка то ра. то су на при мер обу ка у ино стран ству, ро ђе ње 
у ино стран ству и стра но др жа вљан ство. 

об ра дио сам европ ске зе мље, ко је при ку пља ју по
дат ке на ба зи раз ли чи тих ин ди ка то ра, од но сно, ба рем 
два од ових ин ди ка то ра. мо же те ви де ти ве ли ке раз ли
ке. ако по гле да мо мал ту и од лу ке на ба зи ин ди ка то ра 
обу ка у ино стран ству, ви ди мо да је про це нат у од но су 
на це ло куп ну рад ну сна гу 17,4 од сто, док су оне на ба
зи ин ди ка то ра стра но др жа вљан ство 8,9 од сто, што је 
ве ли ка раз ли ка и оте жа ва по ре ђе ње, али и пла ни ра ње 
ко јим број ка ма да ба ра та те. 

у не ким зе мља ма еви ден ти ра ју са мо ин ди ка тор обу
ка у ино стран ству, у дру ги ма да ли је осо ба стра ни др
жа вља нин, та ко да је због то га те шко са гле да ти си ту
а ци ју. Знам да је ово до не кле тех нич ко пи та ње, ви сте 
Ле кар ско удру же ње, то су ва ши по да ци и ми слим да је 
бит но да рас по ла же те од го ва ра ју ћим по да ци ма не са
мо за ср би ју већ и евро пу јер мно ге зе мље има ју про
бле ме око по да та ка у ве зи са про фе си о нал ном мо бил
но сти.

ово су по да ци у ве зи са свим ле ка ри ма оп ште прак
се у од но су на оне ко ји ак тив но ра де. ак тив ни здрав
стве ни рад ни ци су они ко ји ствар но ра де у здрав ству 
за раз ли ку од оних ко ји су са мо ре ги стро ва ни као ле
ка ри оп ште прак се. ви ди мо да у не мач кој по сто ји ве
ли ка раз ли ка у овом сми слу где је 77,1 од сто ле ка ра оп
ште прак се ак тив но. 

Сви хоће да раде у великим 
градовима

то не би био про блем кад се ра ди о по ре ђе њу, ка да би 
све зе мље има ле исти при ступ. у пољ ској ви ди мо да је 
та број ка 93,9 од сто. про блем је у то ме што не ке зе мље 
во де по дат ке са мо за ак тив не ле ка ре оп ште прак се, не
ке за све за јед но, не ке и јед не и дру ге због че га је те шко 

из ве сти за кључ ке о ре ал ној си ту а ци ји а има мо ову раз
ли ку од два де се так про це на та, што ни је за не мар љи во, 
та ко да је те шко утвр ди ти о ко јим се број ка ма ак ту ел но 
ра ди и то оте жа ва до но ше ње од лу ка и пла но ва. 

имамо по да тке оебса где ср би ја ни је укљу че на, што 
ни је из не на ђу ју ће, али ми слим да ни је до бро. ука зао 
бих вам на две ства ри. ов де има мо по дат ке из 2008. го
ди не или по след ње рас по ло жи ве. ови по да ци су об ја
вље ни у де цем бру 2009. као нај но ви ји по да ци оебса. 
мо рам да ка жем да су до ста фраг мен тар ни јер пред
ста вља ју са мо не ко ли ко зе ма ља. 

ка ко из њих да са гле да мо мо бил ност или за ви сност 
од стра не рад не сна ге. на при мер, за пољ ску и Фран
сцу ску по да ци по ти чу из 2005, док су за пор ту га ли ју и 
Че шку из 2004. да кле, ка ко да пла ни ра те и да про це ни
те си ту а ци ју на осно ву ова ко фраг мен тар них и за ста
ре лих по да та ка, за ко је се мо же ре ћи да су прак тич но 
из пе ри о да пре при сту па ња европ ској уни ји. 

сле де ће пи та ње је ко ли ко је ре ле вант но пи та ње мо
бил но сти ме ди цин ске про фе си је. јер мно ги сма тра ју 
да ова мо бил ност ни је до бра за ваш здрав стве ни си
стем, да ће те има ти ве ли ке про бле ме. ме ђу тим, ви де ли 
смо да има слу ча је ва, као што су Шпа ни ја и в. бри та
ни је, где го ди на ма ни су мо гли да по пу не мно га упра
жње ња ме ста у овом сек то ру у зе мљи и да пру же услу
ге ста нов ни штву, што зна чи да је ова мо бил ност би ла 
ко ри сна за њи хо ве зе мље. али ни је би ла до бра за оне 
зе мље из ко јих је ме ди цин ска про фе си ја од ла зи ла. то 
је би ло ло ше јер су из гу бље на ве ли ка сред ства ко ја су 
уло же на у обра зо ва ње. то је гор ка чи ње ни ца, али ту не 
мо же те ни шта. 

ме ђу тим, до ка зи о ште ти ко ју ово на но си тим зе
мља ма ни су то ли ко убе дљи ви  и из гле да да мо бил ност 
здрав стве не про фе си је ни је глав ни про блем у евро пи, 

већ је про блем то што не ке зе мље има ју ве ли ки не до
ста так ове про фе си је, ма ли обим про дук ци је ове про
фе си је, са свим су прот но ср би ји. у ве ћи ни зе ма ља у 
евро пи је при сут на ја ко ло ша ди стри бу ци ја ове про
фе си је. сви хо ће да ра де у ве ли ким гра до ви ма, а ни ко 
не ће да ра ди у уда ље ним кра је ви ма у про вин ци ји. 

наш ко ле га ми клош соф ка, ко ји је са да ми ни стар 
здра вља у ма ђар ској, био је укљу чен у овај про је кат о 
ко јем са да го во рим, чи ји су ре зул та ти об ја вље ни пре 
не ко ли ко не де ља, у окви ру ко јег је сту ден ти ма ме ди
ци не по ста вље но пи та ње да ли би би ли спрем ни да ра
де ван бу дим пе ште, на шта је ви ше од 80 од сто њих од
го во ри ли не га тив но – уз то да ће ако не мо гу да ра де у 
бу дим пе шти оти ћи не где дру го. 

Кре та ње европ ских док то ра 
ме ди ци не у Европ ској За јед ни ци

По да так: ЕУ при зна је ди пло ме у зе мљи 
до ма ћи ну 2008.

Број стра на ца шко ло ва них ле ка ра 
по зе мља ма шко ло ва ња САД 2006.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Esto
nia

La
tvi

a
Malt

a

Lit
hua

nia

Finl
an

d

Denm
ark

Port
ug

al

Ice
land

Swede
n

Bulg
ari

a

Aus
tria

Netherl
and

s

Cze
ch

 R
ep

ub
lic 

 

Fran
ce

Belg
ium

Hung
ary

Gree
ce

Roman
ia

Ire
land

Pola
nd

Unite
d K

ingd
om

Germ
an

y
Spa

in
Ita

ly



28 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2010 ОКТОБАР 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 29

ср би ја и кре та ње здрав стве них рад ни ка:

• Ср би ја је би ла из вор ле ка ра по след њих 4050 го
ди на

• Ве ли ка раз ли ка у пла та ма из ме ђу Ср би је и дру гих 
зе мља За пад не евро пе

• Пре за си ће ност тр жи шта ле ка ри ма
• Не пот пу ни по да ци
• Те ско ће да се кла си фи ку ју Ју го сло вен ске ми гра ци

је по ре пу бли ка ма због ра ни јих по сто ја ња је дин стве
них по да та ка

спе ци ја ли за ци је ко је се тра же у иносyтран ству:

– ане сте зи о ло ги ја
– ра ди о ло ги ја
– па то ло ги ја
– и раз не хи рур шке гра не
– та кођ е крат ко тра јан рад у ино стран ству

три фа зе исе ља ва ња:

– 1960–1989 ди пло ме су се при зна ва ле, ни су би ле по
тре еб не ви зе, нај по пу лар ни је де сти на ци је не мач ка и 
Швај цар ска

– 1990–1999. раз ло зи: пла та, спе ци ја ли за ци је, не а де
кват ни по сао, ди пло ме се ни су при зна ва ле, те шко до
би ја ње ви за, ри го ро зни кри те ри ју ми при ја вљи ва ња.

– сЛд по че ло са из да ва њем сер ти фи ка та о члан ству 
од 2000. Го ди шње се из да ва ло од 130 до 170 сер ти фи
ка та.

то ком го ди на ср би ја је обез бе ди ла евро пи и сад зна
ча јан број док то ра ме ди ци не.

Вре мен ско кре та ње 
и на до ве зи ва ње по да та ка

Шко ло ва ни у ино странству и стран ци ле ка ри 
у од ре ђе ним зе мља ма оеб са у 2008. 

кре та ње здрав стве них рад ни ка: ко ли ко је то ре ла
тив но?

• Кре та ње у по ре ђе њу са дру гим пи та њи ма ве за ним 
за рад ну сна гу: 

– не до ста так
– Ло ша ре ги о нал на ди стри бу ци ја
– од лив
– си стем обра зо ва ња
– пен зи о ни са ње/де мо граф ски по да ци
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то је да кле про блем. оси па ње. ка ко да спре чи те да 
љу ди од ла зе да ра де у дру гој про фе си ји, у не ком дру
гом сек то ру. наш обра зов ни си стем че сто пру жа обра
зо ва ње по гре шним љу ди ма. а у мно гим зе мља ма је 
при су тан про блем све ста ри је рад не сна ге и оче ку је се 
ве ли ки по раст бро ја пен зи о не ра у европ ских зе мља ма. 
у ср би ји је, ко ли ко ми је по зна то, си ту а ци ја друк чи ја. 

Мо ти ва ци ја: Де мо граф ски иза зов, 
ста ро сна пи ра ми да ита ли јан ског 

здрав стве ног си сте ма, пла ће не 
ме ди цин ске се стре по гла ви
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Мо ти ва ци ја_Ге о граф ска 
ди стри бу ци ја ме ди цин ских се ста ра 

и ба би ца у Ли тва ни ји

За кључ ци:

• Ска ла кре та ња се раз ли ку је дра стич но
• Кре та ње – три глав не чи ње ни це
1. из мен ђу су сед них зе ма ља 
2. тренд ис ток/За пад се вар/југ 
3. углав ном у европ ском ре ги о ну (са ве ли ким из у зе

ци ма ен гле ска и Шпа ни ја) 
• Ко ра ци на пред:
– пра ће ње раз во ја рад не сна ге
– но ви на чи ни при ку пља ња по да та ка
– са ста вља ње ин ди ка то ра де фи ни ци ја.
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Конференција за штампу у Холидејину

29 <
Знам да ви има те мо гућ ност за ме не ве ли ког бро ја оних 
ко ји од ла зе у пен зи ју сле де ћих де сет го ди на. 

али у мно гим европ ским зе мља ма не ма за ме не за 
оне ко ји ће на пу сти ти рад на ме ста на ред них де сет го
ди на и за раз ли ку од оно га што се ра ди у ср би ји и не
ким европ ским зе мља ма, та мо се уво ди ду жи рад ни 
стаж. то је у ве зи са де мо краф ским по да ци ма. ево, ви
ди те из при ме ра ита ли је, ка ко се бр зо то ме ња. ен гле ска 
– ви ди мо ве ли ки дис па ри тет код по ну де и по тра жње. 

углавном имамо по раст стент ин тер вен ци ја, ка те те
ри за ци ја и не хи рур шких ин тер вен ци ја, а показатељи 
говоре да не ма по тре бе за то ли ким бро јем спе ци ја ли
ста. Зна чи те шко је по сти ћи же ље ни број. имамо при
каз ло ше ди стри бу ци је у Ли тва ни ји из че га ви ди те да 
је си ту а ци ја у ср би ји мно го бо ља. ми слим да, за пра
во, ни је уоп ште ло ша, јер има зе ма ља где је та си ту а
ци ја мно го го ра. 

да из не сем не ко ли ко за кљу ча ка. обим мо бил но сти 
у евро пи ва ри ра у ве ли кој ме ри. кре та ње про фе си је 
се од ви ја углав ном из ме ђу су сед них зе ма ља, ју га и се

ве ра и ис то ка и за па да и углав ном у окви ри ма евро
пе, ши ре евро пе, али не то ли ко из афри ке, ази је, јер 
по сто ји при лич на за бри ну тост да бо га те европ ске зе
мље про у зро ку ју од лив мо зго ва из афри ке, ме ђу тим, 

ја ми слим да је то ма ње про блем са ме евро пе, а ви ше 
не ких дру гих зе ма ља. 

ми слим да у бли ској бу дућ но сти тре ба да пра ти мо 
раз вој ме ди цин ске про фе си је, да бу де мо бо ље упо зна
ти са ре ле вант ним по ли ти ка ма у зе мља ма, да обез бе
ди мо ве ћу раз ме ну у по гле ду пла ни ра ња рад не сна ге 
и ме то да ма ко је дру ге зе мље при ме њу ју у тој обла сти 
да би иза шли на крај са не до у ми цама, на при мер, ка ко 
уно се из ме не о бро ју спе ци ја ли ста ко ји им је по тре бан, 
ка ко утвр ђу ју број сту де на та ко ји ће мо ћи да се упи ше 
сле де ће го ди не. 

Доћи до прецизних 
података

та ко ђе тре ба да ре ви ди ра мо си стем при ку пља ња 
по да та ка. по сто ји не ко ли ко си сте ма ко ји ни су до бри. 
сЗо има ком пли ко ван си стем, та ко ђе оебс и еу. ове 
го ди не су по че ли за јед нич ки да ра де на уни фи ка ци
ји си сте ма, али ни смо си гур ни ко је по дат ке ће при ку
пља ти. рас по ла же мо раз ли чи тим по да ци ма јер има
мо екс пер те у на шим зе мља ма ко ји ра де на њи хо вом 
при ку пља њу, та ко да по сто је ве ли ке раз ли ке у по да
ци ма за ба зе по да та ка ме ђу на род них ин сти тут ци ја 
од зе мље до зе мље и за на ше ба зе, на ро чи то кад је 
реч о фе де рал ним зе мља ма, због че га је те шко по ре
ђе ње по да та ка. 

Зна чи, по треб но је ускла ђи ва ње де фи ни ци је ин ди
ка то ра у ве зи са здрав стве ном про фе си јом укљу чу ју
ћи и ин ди ка то ре: об у чен у ино стран ству, ро ђен у ино
стран ству, итд. то би био кра так пре глед ове огром не 
ма те ри је ко ја је бит на за вас, ко ји мо же да вам по мог
не да са гле да те у ко јој ме ри сте ви већ у окви ру европ
ских зе ма ља и европ ске уни је. //

>>> Неке земље, су суочене са чињеницом 
да људи тамо не долазе. На пример 
словенија, је сматрала да има фантастичне 
услове, и да ће људи из балтичке регије 
долазити тамо, али нико није дошао, 
слично је и са Финском и Шведском <<<
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ПрВа коНФереНЦија срПске меДиЦиНске ДијасПоре 
проФ. др тери месон, доскораШЊи секретар За Здравство Града ЧикаГа

новац није ЗЛатни кљуЧ
// центар За медицинске усЛуГе утроШио је 781 миЛијарду доЛара на 
медицинску неГу у саду и те бројке расту, а ми сваке Године у америци 
утроШимо око две Хиљаде миЛијарди доЛара на Здравство, који доЛаЗе 
иЗ ФедераЛноГ буЏета // иницијатива да се преиспита како се троШе 
средства и како да се користе тако да се свима пружи приЛика //

п
ри ли ком оби ла ска бол ни ца у ср би ји, хтео сам 
да бу дем си гу ран да вр ши мо ис прав на по ре ђе
ња. пре ви ше че сто оби ла зи мо бол ни це и упо
ре ђу је мо их са бол ни ца ма као што су оне у сје

ди ње ним др жа ва ма ко је су ве ће и бо ље фи нан си ра не, 
ме ђу тим, не вр ши мо по ре ђе ње ме ђу др жав ним бол ни
ца ма, та ко да сам ја хтео да се упо ре де си сте ми ко ји 
функ ци о ни шу на ба зи др жав них сред ста ва, а та кви си
сте ми у не ким зе мља ма пру жа ју услу ге сви ма, док у сје
ди ње ним др жа ва ма др жав не бол ни це пру жа ју услу ге 
пре те жно си ро ма шни ма – об ја снио је проф. др те ри ме
сон, доскорашњи се кре тар за здрав ство Гра да Чи ка га.

Хтео сам та ко ђе да на гла сим да по сти же те од лич не 
ре зул та те упр кос ва шој оце ни. ви сте на од ре ђе ни на
чин тек по че ли, ако се има ју у ви ду сва де ша ва ња од 
пре де се так го ди на, а ко ли ко ви дим до ста до бро на
пре ду је те, а си гур но је да ту ства ри мо гу да се по бољ
ша ју, ме ђу тим, на дам се да ће те до кра ја мог из ла га
ња мо ћи да уви ди те да је си ту а ци ја код вас бо ља не го 
што мо жда ми сли те. 

да кле, че сто се чу ју по ре ђе ња са сје ди ње ним др жа
ва ма, ме ђу тим, ми тро ши мо око две хи ља де ми ли јар
ди до ла ра на здрав ство. ја бих у ве зи са тим имао до
ста пи та ња да по ста вим. јер, ако по гле да мо по дат ке о 
оче ки ва ном жи вот ном ве ку ко је је об ја ви ла CIA у сво
јим ин фор ма ци ја ма о све ту, ви де ће те да су сад 49. на 
спи ску од укуп но 224 зе мље, што зна чи да ни су ни ме
ђу пр вих 25 са тог спи ска. тро ши мо ве ли ке сво те нов
ца али не по сти жи мо оно ли ко ко ли ко мно ге дру ге зе
мље ко је тро ше мно го ма ње. 

ово на гла ша вам јер се го во ри о сред стви ма. она је
сту зна чај на али је по тре бан ефе кат оно га што ра ди те 
а сред ства су по не кад пре це ње на кад се го во ри и пи
та њи ма ква ли те та. ако по гле да мо пр вих де сет зе ма ља 
на спи ску ове пу бли ка ци је CIAе, ви де ће те да ту ни су 
ни сад ни ти не ке од зе ма ља ко је би сте оче ки ва ли. Чак 
је и бо сна и Хер це го ви на бо ље ран ги ра на ка да се ра
ди о оче ки ва ном жи вот ном ве ку, а то све ука зу је на то 
да је у том сми слу по треб но пред у зе ти не ке ме ре. да
кле, ово је од су штин ски зна ча ја, на ро чи то ка да го во
ри мо о ква ли те ту. 

био сам се кре тар за здрав ство Гра да Чи ка га, а у скло
пу те функ ци је био сам над ле жан за све здрав стве не ак
тив но сти у це лом гра ду. са те функ ци је сам оти шао пре 
де вет ме се ци и пре шао у си стем Co ok Co unty – окру га 
кук. Град Чи ка го је у са ста ву окру га кук, а бол нич ки 
си стем у окви ру окру га кук и Чи ка га је др жав ни бол
нич ки си стем за све ста нов ни ке овог окру га ко ји укљу
чу је и Чи ка го. 

као и ва ше бол ни це, бол нич ки си стем у окру гу кук 
има ду гу исто ри ју. она је по че ла 1866. ка да је си стем 
отво рен ка да је имао са мо 12 па ци је на та ко ји су при па
да ли углав ном ка то лич кој ми си ји и ин сти ту ци ји Mer
cy ко ја је би ла у скло пу овог си сте ма. де сет го ди на ка
сни је 1876. отво ре на је пр ва бол ни ца са 300 по сте ља. до 
1910. из гра ђе на је још јед на бол ни ца са око три ми ли
о на до ла ра сред ста ва, ка па ци те та 656 кре ве та, на кон 
че га је 1928. до да та јед на де чи ја бол ни ца, мр твач ни ца, 
још згра да, ве ли ка ин фра струк ту ра и на кра ју смо до
сти гли број од три хи ља де и че ти ри сто ти не по сте ља. 
не ћу вас за ма ра ти овим де та љи ма осим да на гла сим 
да је пр ва бан ка кр ви отво ре на ту, 1937. го ди не, а 2002. 
је отво ре на но ва бол ни ца 464 кре ве та.

а ако упо ре ди мо број кре ве та ви ди мо да то илу стру је 
ути цај јав ног здрав стве ног оси гу ра ња на др жав ни бол
нич ки сyстем. ово је но ва др жав на бол ни ца John Stro
ger, јав на до бро твор на бол ни ца, то је ме сто ко јем сви 
има ју при ступ, али у сва ком слу ча ју ту до ла зе они ко
ји не мо гу да до би ју ни ка кву ме ди цин ску не го ни на 
јед ном дру гом ме сту. 

Како контролисати 13.000 лекара

пра вим раз ли ку из ме ђу пој ма ме ди цин ска и здрав
стве на не га. док то ри у бол ни ца ма пру жа ју ме ди цин
ску не гу а не здрав стве ну не гу. то су со ци јал не од ред
ни це. За ви си од то га где, жи ви те, ко је шко ле по ха ђа те, 
ко ји по сао има те, ка кву без бед ност има те и ка кву хра
ну мо же те да кон зу ми ра те – то све од ре ђу је здрав стве
ну не гу, а ми ко ји ра ди мо у бол ни ца ма ле чи мо обо ље
ња и ста ња ко ја че сто на сту па ју упра во због не до стат ка 
ових усло ва. да кле, ово је бол нич ки си стем укљу чу ју ћи 
и бол ни цу из 2002. го ди не. као са став ни део кам пу са у 
окру гу кук, ми има мо и број не дру ге оба ве зе. 

пру жа мо сву ме ди цин ску не гу за кри вич ни и пра во
суд ни си стем у окру гу кук. има мо око 10.000 при тво ре
них ли ца – не за тво ре ни ка, ми их зо ве мо при тво ре ни
ци ма у За во ду за ко рек тив не ме ре у окру гу кук. то је 
ујед но и нај ве ћа пси хи ја триј ска бол ни ца у це лом Гра ду 
Чи ка гу. то ни је по да так ко ји ра ду је јер је пси хи ја три ја 
ве ли ки про блем ко ји ни је ре ша ван ка ко тре ба и ве ли ки 
из нос сред ста ва од ла зи на пси хи ја триј ско ле че ње и за 
по сле ди це зло у по тре бе нар ко ти ка у саду и Чи ка гу. 

та ко ђе има мо и кам пус на не ких 365 ари по вр ши не 
ко ји рас по ла же про сто ром од око 350.000 ква драт них 
ме та ра. то је цен тар где ле чи мо обо ле ле од AIDSа. сва
ке го ди не има мо око 1000 но вих слу ча је ва у Гра ду Чи
ка гу. без об зи ра да ли има ју мо гућ но сти да пла те услу
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ге ко је тра же, ове уста но ве су ме сто где сви мо гу да се 
обра те и за тра же по моћ. 

кад је реч о те ми о ко јој да нас тре ба да го во ри мо, а то 
је кон тро ла ква ли те та и ме ре ња, као се кре тар за здрав
ство био сам над ле жан за све ак тив но сти ко је се ти чу 
одр жа ва ња ква ли те та у це лом си сте му. мо же те прет
по ста ви ти ко ли ки је то за да так. над ле жан сам за око 
13.000 ле ка ра и око 725 ре дов но за по сле них ко ји су на 
плат ном спи ску, не где око 6500 тех ни ча ра, ме ди цин
ских тех ни ча ра и оста лих. мо же те прет по ста ви ти да 
се ра ди о ве ли ком за дат ку али не раз ли ку је се од оно
га што сам ви део да ви има те ов де у ва шој зе мљи или 
што ће те тек има ти.

Густо инспекцијско сито

да кле, пр во пи та ње ко је се по ста вља је сте шта је ква
ли тет. има не ко ли ко де фи ни ци ја. пр ва ко ја упа да у очи 
је сте да је то сте пен из ван ред но сти – ко ли ко мо же те би
ти до бри, од но сно, нај бо љи у оно ме што ра ди те. на рав
но, у овом сми слу су бит на ме ре ња. ако би ло ко од вас 
во ли да чи та но ћу због то га што не мо же да за спи, ево, 
има те при ли ку да про чи та те ове стан дар де ква ли те та 
ко је је из да ла За јед нич ка ко ми си ја у сад  у. 

ка ко ми при сту па мо ре ша ва њу овог про бле ма? ве
ро ват но ће вам би ти ја сни је из са мих по да та ка, али 
оно што је бит но је сте да ми све са гле да ва мо у кон тек
сту ква ли те та и сва ко је од го во ран за ква ли тет. пи та
ње ква ли те та не тре ба са мо да се пре пу сти не ко ли ци
ни љу ди у не ком оде ље њу ми ни стар ству и да се сма тра 
да је то са мо њи хо ва над ле жност. ква ли тет је над ле
жност свих љу ди, да кле, свих 6500 за по сле них у ор га
ни за ци ји.

у аме ри ци има мо број не ор га ни за ци је али су три 
ме ђу њи ма глав не ор га ни за ци је, ко је су за и ста над ле
жне, по ред са ме др жа ве, а то је За јед нич ка ко ми си ја за 
акре ди та ци ју бол ни ца. све бол ни це ко је же ле да до би
ју или да на ста ве да до би ја ју др жав на сред ства мо ра ју 
да до би ју одо бре ње ове За јед нич ке ко ми си је на осно
ву ин спек циј ског по ступ ка. 

ове ин спек ци је се вр ше пе ри о дич но, нај ма ње јед ном 
у три го ди не, та ко да је нео п ход но оба ви ти до ста по
сла да бу де те си гур ни да ће ва ша бол ни ца до би ти одо
бре ње ове ко ми си је. не ка да сте мо гли да оба ви те све 
што је по треб но да бу де те спрем ни за ко ми си ју. да
нас то ви ше ни је слу чај. тра жи се це ла го ми ла ства ри 
и ме ре ња, а то не мо же те ура ди ти са мо та ко што ће те 

ура ди ти не ке гра фи ко не. да нас је то пот пу но но ва ме
то до ло ги ја и ми слим да да ле ко бо ље илу стру је ствар
ну си ту а ци ју. 

ко ри сти се ме тод ко ји се зо ве Tra cer. мо ра те да пла
ти те да се то оба ви. нас то ко шта, ко шта нас око 35.000 
до ла ра, да та аген ци ја до ђе у на шу бол ни цу и да из вр
ши пе ри о дич не ин спек ци је бол ни це. при ме њу је се Tra
cer ме то до ло ги ја, а у окви ру те ме то до ло ги је, они мо
гу за у ста ви ти би ло ко га, ме ди цин ску се стру или не ког 
пре во зни ка и од њих тра жи ти да од го во ре о по ли ти
ка ма, о про це ду ра ма у ве зи са њи хо вим по слом, шта 
тре ба да ура де ако на и ђу на про блем, ко га да кон так
ти ра ју, где се на ла зе све уред бе и про це ду ре ко је су ре
ле вант не за да ту си ту а ци ју. 

по сто ји низ раз ли чи тих си сте ма за упра вља ње учин
ком и ве ли ке ак тив но сти се спро во де у ве зи са кон

тро лом ква ли те та. ми ра ди мо на ре ша ва њу ра зних 
пи та ња, а ту су укљу че ни ра зни су бјек ти, фе де рал ни 
др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је за ко ле ги јал но пре и спи
ти ва ње, за тим ор га ни за ци је за без бед ност па ци је на та. 
ове ор га ни за ци је пред ста вља ју оквир за оку пља ње ви
ше бол ни ца. не знам ка ква је си ту а ци ја ов де у ср би ји, 
али у сје ди ње ним др жа ва ма ми мо ра мо да па зи мо о 
че му го во ри мо и где се то чи ни. 

на при мер, ако до ђе до гре шке или не же ље них си
ту а ци ја, од ре ђе не ин фор ма ци је мо гу да се за др же ван 
су да у од ре ђе ним др жа ва ма, уко ли ко се раз ма тра ју у 
кон тек сту ак тив но сти на по бољ ша њу ква ли те та, ме
ђу тим, на ни воу фе де рал них су до ва у сје ди ње ним др
жа ва ма, ни је дан део тих ин фор ма ци ја не мо же да се 
за др жи ван су да и по не кад се оне ко ри сте у суд ском 
по ступ ку про тив ле ка ра. 

Зна чи, по сто ји је дан број ор га ни за ци ја ко је су се оку
пи ле у на сто ја њу да спро ве ду од го ва ра ју ћу фор му, с об
зи ром на то да ми сви мо же мо да учи мо јед ни од дру
гих. ка да има мо фор му мо же мо ла ко да раз ма тра мо 
про бле ме ко је има мо јер шта год да се де ша ва у јед
ној бол ни ци, то ни је бит но дру га чи је од зби ва ња у не
кој дру гој бол ни ци, та ко да за хва љу ју ћи овој ини ци ја
ти ви ми сви има мо мо гућ ност да раз ме ни мо ис ку ства. 
ове ор га ни за ци је за без бед ност па ци је на та та ко ђе ра
де на то ме.

бит но је то да да нас по сто је ор га ни за ци је за хва љу ју ћи 
ко ји ма док то ри, ка да до ђе до гре шке, мо гу од мах да се 
обра те по ро ди ци и да при зна ју гре шку и да за поч ну ди
ја лог са по ро ди цом, уз по моћ прав ног за ступ ни ка, јер 
че сто на ста је ве лик про блем за то што љу ди зна ју да је 
до шло до гре шке али да је ми при кри ва мо. на овај на
чин, ако ни шта дру го, љу ди ма је ма ло лак ше јер зна ју 
да ни шта не кри јемо, а мно ги од ових слу ча је ва се мо
гу ре ши ти ван су да уз по моћ дру гих ме ха ни за ма. 

Горуће питање реформе

овај ме ха ни зам је та ко ђе фо ку си ран на пи та ње ква
ли те та. да кле, ови на ци о нал ни фо ру ми су ор га ни за ци
је ко је утвр ђу ју на ци о нал не при о ри те те и ци ље ве у ве
зи са по бољ ша њем на шег ра да. оне та ко ђе уна пре ђу ју 
по сти за ње на ци о нал них ци ље ва кроз про гра ме обра
зо ва ња на на ци о нал ном ни воу. Че сто се де ша ва да се 
у си ту а ци ја ма не до вољ ног бу џе та сма њу ју обра зов ни 
про гра ми. а то је нај ва жни је што мо ра мо да обез бе ди
мо. стал но обра зо ва ње не са мо за док то ре већ и стал
но обра зо ва ње за ме ди цин ске се стре, тех ни ча ре и све 
оста ле ...

Чу ће те до ста то га о аген ци ји за ис тра жи ва ње у обла
сти здрав стве не не ге и ква ли те та, скра ће но арк. то је 
глав на аген ци ја у сје ди ње ним др жа ва ма чи ја је над
ле жност да обез бе ди да ми ура ди мо све што је нео п
ход но за по бољ ша ње без бед но сти, ефи ка сно сти и де
ло твор но сти здрав стве не не ге. 

ви сте ве ро ват но мно го то га чу ли у ве зи са ре фор мом 
си сте ма здрав ства у саду. во ди ла се ве ли ка де ба та о 
ком па ра тив ној де ло твор но сти, од но сно, да ли мно ги од 
ме то да има ју ика кав ефе кат. то је би ло го ру ће пи та ње у 
саду на ро чи то за то што се ту по ста ви ло пи та ње ме то
да за ле че ње ра ка и хе мо те ра пи је. спро ве де не су број не 
сту ди је. у јед ној од њих је утвр ђе но да се 38 од сто сред
ста ва здрав стве ног бу џе та утро ши на по след њих шест 
ме се ци жи во та па ци јен та, та ко да мно ги по ста вља ју 
пи та ње да ли тре ба да се на ста ви тим пу тем. 

цен тар за ме ди цин ске услу ге, по знат као CMS, утро
шио је 781 ми ли јар ду до ла ра на здрав стве ну од но сно 
ме ди цин ску не гу у саду. те број ке ра сту, а ми сва ке 
го ди не у аме ри ци утро ши мо око две хи ља де ми ли јар
ди до ла ра на здрав ство, ко ји до ла зе из фе де рал ног бу

>>> трошимо велике своте новца 
али не постижимо онолико колико многе 
друге земље које троше много мање <<<
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џе та. да кле, по ја ви ла се ини ци ја ти ва да се пре и спи та 
ка ко се тро ше сред ства, а ми ће мо мо ра ти да ви ди мо 
ка ко да се та сред ства из бу џе та ко ри сте та ко да се сви
ма пру жи при ли ка. 

по сто ји је дан низ осно вих ме ра ко је тре ба да при ме
ни те и да до ста ви те од го ва ра ју ће из ве шта је. да кле, о 
ко јим ме ра ма се ра ди? има мо низ, тзв. основ них ме ра. 
то су ме ре о ко ји ма сви мо ра ју да из ве шта ва ју. те по
дат ке учи та ва те у ба зу по да та ка и до би ја те ин фор ма
ци је на осно ву ко јих ви ди те ка ко ва ша бол ни ца сто ји 
у по ре ђе њу са дру ги ма. ме ре су иза бра не и ве ри фи ко
ва не од стра не аген ци ја. 

има мо овај си стем озна ча ва ња ко ји зо ве мо се ма фор 
– цр ве но, жу то, зе ле но. цр ве но озна ча ва да не ра ди те 
ка ко тре ба, жу то да сте на до бром пу ту али да још ни
сте сти гли та мо где тре ба, а зе ле но да ра ди те ка ко тре
ба. не знам да ли вам је овај си стем по знат, али ми, да

кле, има мо основ не ме ре ко је се при ме њу ју у слу ча ју 
ин фарк та ми о кар да, ср ча ног за сто ја, пне у мо ни је... ми 
то на зи ва мо про јек том по бољ ша ња на осно ву пре ска
ка ња хи рур шке ин тер вен ци је, Ast ma ca re, бол нич ка и 
кли ни ка оде ље ња, услу ге на ли цу ме ста, вен ска и ар
те риј ска тром бо за и пе ри на тал на не га... 

Електронска евиденција

то су основ не ме ре о ко ји ма во ди мо ра чу на, а те ме
ре, ево, ре ци мо зе ле на озна ча ва да су аген ци је пре гле
да ле те ме ре и одо бри ле их као ме ре ко је се про пи
сно при ме њу ју у кон крет ној обла сти. то су ме ре ко је 
су по слу жи ле као осно ва фе де рал ним ор га ни ма а ко
је се при ме њу ју на све и сви мо ра ју да из ве шта ва ју у 
скла ду са њи ма. по ка за ћу вам по дат ке ко ји се од но
се на на шу ин сти ту ци ју, да ви ди те шта ра ди мо. сле

Проф. др Тери Месон, пренео вишегодишња искуства америчког здравственог система
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де ћих пет го ди на За јед нич ка ко ми си ја ће би ти ве о
ма ак тив на. 

Чу ли сте ве ро ват но о мно гим кам па ња ма и де ба ти о 
елек трон ској еви ден ци ји. то је не што што ће те и ви јед
ног да на мо ра ти да спро ве де те. као пред се да ва ју ћем 
ме ди цин ске ко ми си је у бол ни ци Mercy у јед ном пе ри
о ду, мо рам да ка жем да ми је је дан од нај те жих за да та
ка био да про чи там ру ко пи се док то ра, јер не кад не мо
гу да про чи там ни соп стве ни. Зна чи, оно што до би ја те 
за хва љу ју ћи елек трон ској еви ден ци ји је чи так, аутен
ти чан текст, зна те тач но ко га је на пи сао, где, вре ме, да
тум. а то су бит ни по да ци, по го то во у сје ди ње ним аме
рич ким др жа ва ма, где љу ди че сто по кре ћу ту жбе и где 
је увек бит но да има те ја сну хро но ло ги ју слу ча ја. 

Фе де рал ни ор га ни са да же ле да се ми оспо со би мо 
да им по дат ке ша ље мо елек трон ским пу тем. не ка да 
смо мо ра ли да пре тра жу је мо гра фи ко не и ва ди мо по
дат ке, уко ли ко су уоп ште би ли упи са ни, а ако је су, он
да, уко ли ко су уоп ште мо гли да се про чи та ју, да би смо 
те по дат ке по сла ли ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма. овај 
по сту пак је по чео да об у хва та и дру ге вр сте здрав стве
не не ге, на ро чи то ду го роч ну не гу, не гу код ку ће, не
гу бе ба, ам бу лант ну не гу. ми има мо не са мо бол ни це 
већ и 19 кли ни ка ко је та ко ђе под ле жу ин спек ци ји За
јед нич ке ко ми си је. 

Помоћ незапосленима

да кле, мо ра да се из вр ши низ ак тив но сти, а тре ба 
обез бе ди ти да се то све од ви ја без ве ли ког оп те ре ћи ва
ња док то ра, ме ди цин ског осо бља и са ме ин сти ту ци је. 
по да ци са ми за се бе мо гу би ти ве ли ко оп те ре ће ње, а 
ми да нас има мо око 50 за по сле них на том по слу. да нас 
вам се обра ћа ју број не ор га ни за ци је ко је тра же раз не 
по дат ке. Због то га се За јед нич ка ко ми си ја тру ди да из
на ђе на чин ка ко да ми ово све при ку пи мо, да би CMS и 
дру ге ин сти ту ци је мо гле да до би ју по треб не по дат ке. 

ви сте при мо ра ни да при ку пи те те по дат ке јер, ако 
то не учи ни те, не мо же те до би ти сред ства. то је ве ли ки 
про блем у саду. по го то во кад има те си стем Me di ca re 
и Me di caid. Me di ca re је про грам за ста ри ја ли ца. ако сте 
ра ди ли у сје ди ње ним др жа ва ма до вољ но ду го да стек
не од го ва ра ју ћи број по е на, са 65 го ди на има те пра во на 
Me di ca re, а Me di caid је про грам за гра ђа не у сје ди ње ним 
др жа ва ма ко ји функ ци о ни ше на ба зи др жав них суб вен
ци ја, а на ме њен је си ро ма шном де лу ста нов ни штва. 

на при мер, у др жа ви или но ис где ја жи вим, ако не ко 
ни је за по слен, тим про гра мом су на при мер об у хва ће
не све труд ни це, де ца и ли ца са по себ ним по тре ба ма. 
у скло пу тог про гра ма, сва ка др жа ва мо ра да упла ти 
до при нос од 50 цен ти, на ко је фе де рал ни ор га ни до да
ју сво јих 50 цен ти и то су сред ства из ко јих се пла ћа ју 
услу ге у окви ру тог про гра ма. ако го во ри мо о стра те
шком пла ну фе де рал не вла де у ве зи са про гра мом Me
di ca re и Me di caid, ци ље ви су да се обез бе ди од го ва ра
ју ће по кри ће за Me di ca re и де ло твор не услу ге за дру ге 
ко ри сни ке, ме ђу тим, у су шти ни, циљ је да се здрав стве
ни си стем тран сфор ми ше и мо дер ни зу је, а дру ги циљ 
је да се сма њи обим по тро шње ис под 780 ми ли јар ди 
до ла ра, та ко да се ула жу на по ри да се ви ди по сто ји ли 
не ка мо гућ ност, јер као и би ло где дру го, по сто је мо гућ
ност да се сма ње ти ве ли ки бу џе ти, јер љу ди увек из на
ла зе на чи не да за о би ђу оно што је по треб но, та ко да је 
бит но утвр ди ти да ли по сто је мо гућ ност, да ли ту има 
пре ва ра и зло у по тр ба и да се на кра ју љу ди ма обез бе
ди да до би ју тач но оно што тре ба да до би ју. 

утвр ђе ни су не ки на чи ни и ме ре. на при мер, ако је 
не ко хо спи та ли зо ван због не ког обо ле ња, они ви ше не 
обез бе ђу ју сред ства за то. ако по гле да мо овај спи сак 
са пет кључ них ци ље ва ко ји су из ло же ни у стра те шком 

пла ну за пе ри од од 2008–2010. го ди не, ви де ће те да су 
то до бри ци ље ви ко је др жа ва же ли да по стиг не. рад на 
сна га пред ста вља ве ли ки иза зов у саду с об зи ром на 
ви со ку сто пу ста ре ња ста нов ни штва. на ша рад на сна
га је све ста ри ја, а на рав но да има мо про бле ме и са ло
шом ди стри бу ци јом, као и оста ли. број ли ца ко ји је по
тре бан да би се си стем одр жао, све се ви ше сма њу је, а 
сег мент ста рог ста нов ни штва је све ве ћи. 

ево, ја ћу, на при мер, сле де ће го ди не да на пу ним 60, а 
пред ста вљам нај мла ђу ге не ра ци ју тог сег мен та, да кле, 
да би смо обез бе ди ли си стем ко ји ће мо ћи да оп ста не и 

да пру жа тра же не услу ге, мо ра мо да обез бе ди мо и да 
по тро ша чи бу ду оба ве ште ни, зна чи сви ови ин ди ка то ри 
мо ра ју би ти јав ни. ви као гра ђа нин мо ра те има ти мо гућ
ност да пре ко ин тер не та по гле да те све ове ин ди ка то ре 
и да до не се те од лу ку на осно ву из ло же них ин ди ка то ра 
о то ме да ли ће те оти ћи у не ку бол ни цу или не. 

на овај на чин се ства ра ко ла бо ра тив но парт нер ство. 
ми смо у окру гу кук по ку ша ли да ово све ре ши мо кроз 
кон текст одр жа ња ква ли те та. да кле, сва ко оде ље ње у 
бол ни ци, ди јаг но сти ка, апо те ка, ра чу нар ски цен тар, 
ад ми ни стра тив на по др шка и сви оста ли има ју ин ди
ка то ре укљу чу ју ћи и на шу ит и то ка ко вр ши мо на бав
ке и ка ко на ба вља мо ра зну опре му. 

на при мер, не ко ће мо жда пи та ти за што нам тре ба 
ин ди ка тор ква ли те та за уго ва ра ње и ди стри бу ци ју, али 
за ми сли те си ту а ци ју где сте ви хи рург, а не ма те апарат 
за ком пре си ју за то што не ко ни је ис пу нио на лог за на
ба вку ка ко тре ба – има ће те, да кле, про блем. ово је и пи
та ње људ ских ре сур са, а то је зна чај но пи та ње. За по сле
ни мо ра ју да до ла зе на вре ме, мо ра да се во ди ра чу на 
о жи вот ној сре ди ни јер ће За јед нич ка ко ми си ја за ин
спек ци ју пре гле да ти це лу згра ду у сва ком сми слу. 

Сукоб с традиционалним

да ли је си стем за га ше ње по жа ра на ме сту, да ли су 
сви кон струк циј ски еле мен ти ва ше згра де ка ко тре ба, 
итд. да кле, ка ко да упра вља мо тим по да ци ма ко ји су 
њи ма по треб ни? по да ци пред ста вља ју про блем. мно ги 
ни су вољ ни да уно се про ме не, јер су на ви кли да ства
ри оба вља ју на од ре ђе ни на чин до тог тре нут ка, зна
чи, то је про блем, на ро чи то кад је реч о ме ди цин ским 
тех ни ча ри ма и док то ри ма. 

да кле, ка ко се при ку пља ју по да ци? то се ра ди на све 
мо гу ће на чи не. обич но де ле ги ра ни чла но ви ти ма над
ле жног за ква ли тет до ста вља ју по дат ке елек трон ским 
пу тем. да кле, ка ко се фор ми ра ју елек трон ске ме ди цин
ске еви ден ци је? ми тро ши мо до ста нов ца на раз вој тог 
си стем, 3,2 ми ли о на до ла ра го ди шње од ла зи на одр жа
ва ње тог си сте ма. у сва ком слу ча ју, ти по да ци се при
ку пља ју елек трон ски ка ко би се лак ше на пи са ли из
ве шта ји, а да не мо ра те да тра жи те по је ди не еле мен те 
по да та ка. 

>>> Водила се велика дебата 
о компаративној делотворности, 
било је то горуће питање у саД-у нарочито 
јер се поставило питање метода за лечење 
рака и хемотерапије јер је у једној 
од студија утврђено да се 38 одсто 
средстава здравственог буџета утроши 
на последњих шест месеци живота 
пацијента, тако да се многи питају да ли 
треба да се настави тим путем <<<
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по не кад има мо про блем у то ме што мно ги ра де до
ста ства ри ко је ра ди и дру ги, што до во ди до не е фи ка
сног ис ко ри шћа ва ња њи хо вог вре ме на, та ко да мо ра те 
да обез бе ди те да љу ди бу ду до бро рас по ре ђе ни. а по не
кад нам и фа ли љу ди, али због то га су и бит не ма три це 
ква ли те та. Че сто се де ша ва да мо ра те да ре ди зај ни ра
те про цес, а у бол ни ца ма, ка да има те рад ну сна гу ко
ја 20 или 30 го ди на ра ди на од ре ђе ни на чин, про ме не 
мо гу би ти те шке. 

упра вља ње ин фор ма ци ја ма је ре ла тив но но во у це
лом про це су, а та ко ђе има мо и пи та ње пра ва па ци је на
та и дру ге ре гу ла тор не аспек те ко је сам по ми њао. још 
јед на од ства ри о ко јој мо ра мо да до ста вља мо из ве штај 
у сми слу одр жа ва ња ква ли те та је сте ни во за до вољ ства 
па ци је на та, а ако бол ни ца не ма љу де ко ји спро во де то 
ис пи ти ва ње, то зна чи да мо ра мо да ан га жу је мо спољ
ну аген ци ју ко ја ће из вр ши ти ис пи ти ва ње па ци је на
та. они нам да ју де таљ не од го во ре. За хва љу ју ћи то ме, 
има мо све по дат ке о сва ком оде ље њу, о сва кој сме ни 
и о све му што се де си ло. ра ди се ана ли за тих по да та ка 
и ми има мо ве ли ке се то ве до ку ме на та ко ји се од но се 
на сва ки де таљ ко ји се ти че па ци је на та. 

Свакодневна трка у борби за стандард

има мо, да кле, ове основ не ме ре ко је су од су штин
ског зна ча ја и сва ка бол ни ца мо ра о њи ма да из ве шта
ва. ово су ме ре у слу ча ју ин фарк та ми о кар да. да ли је 
па ци јент до био аспи рин ка да је до ве ден, да ли га је до
био пре не го што је от пу штен. да ли смо им ре кли да 
не пу ше. да ли је до био бе та бло ка тор. да ли га је до
био пре от пу шта ња. ко ли ко вре ме но је про те кло пре 
не го што је па ци јент до био тром бо ли ти ке. За од ре ђе на 
ста ња по сто ји утвр ђен вре мен ски оквир од 90 ми ну та 
од кад се па ци јент по ја ви у бол ни ци до тре нут ка ка да 
тре ба да бу де збри нут. то је не ко ли ко на ших кључ них 
ме ра у на шој ин сти ту ци ји. сви мо ра мо да из ве шта ва
мо о њи ма. ти по да ци сви мо гу да се упо ре ђу ју и ло
кал но и на на ци о нал ном ни воу. 

а ка да је реч о овој кон крет ној бол ни ци, реч је о бол
ни ци за ду го роч ну не гу чи ја је на ме на до не кле пре и
на че на, имамо показатеље да смо ра ди ли ка ко тре ба и 
да смо би ли на ни воу про се ка или из над про се ка у др
жа ви. ова кви из ве шта ји се пи шу сва ког квар та ла. они 
се ша љу на шем управ ном од бо ру и глав ном ди рек то
ру. ако је реч о пнеумонији: да ли смо из вр ши ли ана
ли зу крв не кул ту ре, да ли смо пред у зе ли све дру ге нео
п ход не ме ре? код не ких еле ме на та би ли смо на ни о ву 

ко ји се тра жи, код дру гих смо би ли ис под то га. Зна чи 
по треб но је пре гле да ти сву еви ден ци ју, ви де ти шта не
до ста је и обез бе ди ти да се то ко ри гу је. 

ми се тру ди мо да пре ма ши мо стан дар де за др жа ву 
и за зе мљу, ка да се ра ди о овим ин ди ка то ри ма. ка да 
се ра ди о про јек ту за по бољ ша ње хи рур шке не ге, он да 
има мо ин ди ка то ре, ре ци мо, да ли је ан ти би о тик дат у 
ро ку од сат вре ме на од ин тер вен ци је. да кле, има те по
дат ке о вре ме ну ка да је ан ти би о тик дат, на сат вре ме
на од хи рур шког за хва та. има мо еви ден ци ју са по да
ци ма о ме ди ка ци ји, та ко да се тач но зна да ли је осо ба 
до би ла ан ти би о тик сат вре ме на пре хи рур шког за хва
та. или је сте или ни је, не ма ни шта из ме ђу. да ли је осо
би дат од го ва ра ју ћи про фи лак тич ки ан ти би о тик, да ли 
је пре ки ну то да ва ње 24 са та на кон ин тер вен ци је. да

кле, то су на ци о нал не ме ре ко је сви кон тро ли шу та ко 
да се сви тру де да ис пу не зах те ве. 

али ово све не ко мо ра да за пи ше уко ли ко не ма те елек
трон ски си стем. та ду жност мо ра би ти де фи ни са на. исто 
та ко, да ли је осо ба до бро из бри ја на, да ли је при ме ње на 
од го ва ра јуч ка ан ти тром бо ем бо лиј ска про це ду ра, да ли 
је до би ла про фи лак су у од го ва ра ју ћем ро ку пре хи рур
шке ин тер вен ци је. то су, да кле, основ не ме ре. ако би сте 
же ле ли да до би је те ове ме ре за ва ше ин сти ту ци је, би ће 
ми дра го да вам их до ста вим. на кра ју, же лим да вам 
по ка жем да по ред ових ме ра, та ко ђе има мо и ме ре ко
је ре флек ту ју ни во за до вољ ства па ци је на та и то су све 
јав ни по да ци ко ји се до би ја ју од па ци је на та.

ми их пи та мо да ли сте ко му ни ци ра ли са док то ром 
са ме ди цин ском се стром, да ли је аде кват но ре а го ва но 
на њи хов про блем, на бол, да ли је бол ни ца би ла чи ста, 
да ли је ти ха, да ли сте до би ли по треб не ин фор ма ци
је при ли ком от пу шта ња, да ли би сте пре по ру чи ли ову 
бол ни цу и дру ги ма. 

ка да се ра ди о ко му ни ка ци ја ма са док то ри ма, ту има 
про бле ма, јер се че сто де ша ва да се док тор по ја ви док 
па ци јент спа ва, та ко да па ци јент ни је имао при ли ку 
да раз го ва ра са док то ром. Зна чи, то су те основ не ме
ре, а оне су број не, а ово је са мо је дан ма ли сег мент ко
ји вам илу стру је шта све пред у зи ма мо и ка ко сто ји мо 
ка да се ра ди о по ре ђе њу са дру ги ма. ми се не упо ре
ђу је мо са мо на ни воу др жа ве у це ли ни, већ од бол ни
це до бол ни це. сва ка ин сти ту ци ја има свој скуп основ
них ме ра и ми те ме ре упо ре ђу је мо да би смо утвр ди ли 
где су про бле ми. на ро чи то ка да се ра ди о док то ри ма, 
а ја сам над ле жан и за ко му ни ка ци је са док то ри ма и 
спе ци ја ли сти ма по пи та њу чи сто ће, исто та ко и са тех
нич ким осо бљем, да ли су пред у зе те ме ре да се сме ће 
из не се на вре ме, да се во ди ра чу на о чи сто ћи, јер се ти
ме спре ча ва по ја ва ин фек ци ја.

САД је тек на 49. месту

на кра ју, же лим да ка жем да ка да вр ши ти по ре ђе
ње се бе са оста ли ма, а знам да мно ге те фру стри ра, ви 
ов де у др жав ном сек то ру, ако се упо ре ди те са јав ним 
сек то ром у сје ди ње ним др жа ва ма, мо же те за кљу чи
ти да од лич но функ ци о ни ше те, с об зи ром на то чи ме 
рас по ла же те. Зна мо да је сви ма по треб но ви ше сред
ста ва. ми има мо исте про бле ме у саду. Го ди не 2002. 
из гра ди ли смо но ву бол ни цу, а са да већ по чи ње мо да 
за ме њу је мо не ке ства ри ко је су ин ста ли ра не пре око 
де сет го ди на. 

Зна чи, на ста ви те овим пу тем ко јим сте кре ну ли јер 
сма трам да има те очи гле дан ен ту зи ја зам да по бољ ша
те си ту а ци ју. али ква ли тет је ту нај бит ни ји. исто та ко 
без бед ност па ци је на та и ис ход ин тер вен ци ја. има мо 
и це ли низ ме ра у ве зи са ис хо дом. а кад го во ри мо о 
ква ли те ту по треб но је има ти на уму да је то оно што 
же ли мо за на шег оца, мај ку, су пру гу, де те и се бе. ако 
је то до вољ но до бро за њих, он да је до вољ но до бро и 
за па ци јен те ко ји ма пру жа мо услу ге. то је то глав но 
ме ри ло. 

исто та ко мо ра мо да са чу ва мо на ше до сто јан ство и 
ин те гри тет као ле ка ри, наш ен ту зи ја зам да бо ље ра ди
мо, а на ро чи то ка да ис кр сну кон флик ти, до ко јих че
сто до ла зи, на ро чи то у ве зи са нов цем, а у при ват ном 
сек то ру, у по ре ђе њу са јав ним, ја сам ина че уро лог по 
про фе си ји и ра ди ли смо скри нинг за рак про ста те, а 
да нас уро ло зи има ју вла сти те цен тре за ра ди о ло ги ју. 
мо ра те би ти па жљи ви да не скли зне те у не ке обла сти 
где не же ли те да се на ђете. а, ево, још да ка жем и то да, 
иако тро ши мо око две хи ља де ми ли јар ди до ла ра, ми 
смо тек 49. на све ту.  //

>>> ако би сте же ле ли да до би је те ове ме ре 
за ва ше ин сти ту ци је, би ће ми дра го да вам 
их до ста вим <<<
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ПрВа коНФереНЦија срПске меДиЦиНске ДијасПоре 
отрежњУјУће изЛагање Др х. ј. сајтЦ, ПроФесора из хамбУрга

покЛониЛи сте нам 
миЛијарде евра
// ЗаХваЛни смо србији Што је посЛаЛа 5000 медицинскиХ сестара 
и 1500 Лекара, Што је посЛаЛа и тоЛики број Зубара и Фармацеута 
у европу. ако уЗмемо у обЗир да обраЗоваЊе једноГ Лекара коШта 
око миЛион евра, ви сте За нас у европи утроШиЛи иЗнос од 3000 пута 
по миЛион евра. ХваЛа вам најЛепШе //

Др Ханс Јоахим Сајтц, професор Универзитета у Хамбургу
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З
а хва љују ћи се Ле кар ској ко мо ри ср би је на по зи ву 
а по себ но ње го вој не мач кој и срп ској ко ле гиници, 
док то рки ан дре је ви ћкри др Ханс јоахим сајтц, 
про фе сор универзитетске клинике из Хам бур га 

ни је за бо ра вио да по ме не је дан по се бан по клон ко ји 
го ди нам сти же из ср би је.

– ми смо, за пра во, ве о ма за хвал ни ср би ји што је по
сла ла 5000 ме ди цин ских се ста ра и 1500 ле ка ра, што је 
по сла ла и то ли ки број зу ба ра и фар ма ко ло га у евро
пу. све ску па ви ше од 3000 њих. ако узме мо у об зир да 
обра зо ва ње јед ног ле ка ра ко шта око ми ли он евра, ви 
сте за нас у евро пи утро ши ли из нос од 3000 пу та по ми
ли он евра. Хва ла вам нај леп ше. ви сте очи глед но бо га
та зе мља – ре као је др сајтц.

мо же те ви де ти да  на ста вио је он – ка да је реч, о ле
ка ри ма, од око 2000 њих, 200 су про ве ли от при ли ке го
ди ну да на. нај ви ше је про ве ло од две до пет го ди на или 
од шест до де вет, њих око 400 и 300, а ви ше од 14 го ди
на про ве ло је око 400 и то у нај бо љем пе ри о ду свог жи
во та, ка да су мла ди и пу ни сна ге – та да до ла зе у на шу 
зе мљу. још јед ном, хва ла вам. 

ра дим у уни вер зи тет ској бол ни ци у Хам бур гу. ми 
смо јед на од нај мо дер ни јих бол ни ца у не мач кој са око 
1000 ле ка ра и 3000 ме ди цин ских тех ни ча ра. има мо ве
о ма те сну са рад њу са бе о гра дом, та ко да се ми не ба
ви мо при чом о то ме шта ће мо да ра ди мо убу ду ће – јер 
то је ти пич на бал кан ска ка рак те ри сти ка, већ шта кон
крет но ра ди мо са да. раз ме њу је мо сту ден те ме ди ци не 
и сту ден те ко ји по ха ђа ју клин чку обу ку док сту ди ра ју. 
реч је о раз ме ни у окви ру ко је је 12 сту де на та упу ће но 
у бе о град, а 70 у Хам бург, у по след њих осам го ди на. 

по зва ли смо ви ше од 60 ле ка ра у Хам бург на на ше 
ин сти ту те или кли ни ке, а не ки су ту би ли са мо два или 
три да на да оба ве не ке ве о ма уз бу дљи ве екс пе ри мен те, 
а дру ги су про ве ли ви ше од шест ме се ци и то укљу чи
ли у сво је док то ра те. ор га ни зо ва ли смо три ра ди о ни
це у бе о гра ду и уна пре ди ли ме ди цин ски про грам на
ста ве, за јед но са про фе со ром Ђу ри чи ћем и Ла ли ћем и 
дру ги ма. по зи ва ли смо број не ле ка ре на ме ди цин ске 
кон фе рен ци је, не знам тач но број, али си гур но ви ше 
од сто ти ну њих, на ме ђу на род не лет ње шко ле у окви
ру ме ђу у ни вр зи тет ског цен тра у ду бров ни ку. 

Ми не причамо – него радимо

сле де ћи са ста нак ће се одр жа ти 1. ок то бра на те му 
иму но ло ги је, а ор га ни зу је га европ ска асо ци ја ци ја за 
иму но ло ги ју. ми смо ве о ма срећ ни што су бе о град ски 
ле ка ри по но во ин те гри са ни у све ак тив но сти. по ред 
то га, пре две го ди не има ли смо де ле га ци ју ве о ма ис
так ну тих ле ка ра ко ја је по се ти ла на шу бол ни цу да ви
ди ка ко је ор га ни зо ва на и ка ко ми упра вља мо на шом 
ин сти ту ци јом и ка ко обез бе ђу је мо фи нан си ра ње. Зна
чи, ми не при ча мо, не го ра ди мо. 

ако по гле да мо где се на ла зи ср би ја, то је за и ста те
шко. европ ска уни ја је одр жа ла кон фе рен ци ју у Ли са
бо ну пре осам и де вет го ди на, а циљ је био да европ ска 
уни ја по ста не нај ра зви је ни ја еко но ми ја у све ту за сно
ва на на зна њу. да мо же мо да ка же мо – ево, ми смо ту 
и ми то та ко ра ди мо у кон ку рен ци ји са бра зи лом, ки
ном и дру ги ма. а ако по гле да мо ранг ли сту, а об ја сни
ћу вам ка ко се вр ши бо до ва ње, мо же мо да ви ди мо да 
је 2010. го ди не Швед ска до би ла оце ну 5,8, не мач ка 5,39, 
сје ди ње не др жа ве 5,27. 

реч је о по ду гач ком спи ску. бу гар ска је до би ла 3,2, а 
ако са да по гле да те где је ср би ја – 3,5, а то је бли зу ал
ба ни је. Зар је то мо гу ће?! то је ствар но ја ко ту жно јер 
ви ди те да су чак и ма ке до ни ја, па чак и азер беј џан из
над ср би је. бо до ва ње об у хва та ин фор ма ци о но дру штво, 

ино ва ци ју, ли бе ра ли за ци ју, фи нан сиј ске услу ге и та ко 
да ље. то је све об је ди ње но у окви ру овог бо до ва ња. та
ко да, као што ви ди те, ср би ја ту мо ра мно го то га да ура
ди. ево ви ди те, ово су ста ре број ке, али ов де ср би ја ни
је чак ни на ве де на. ко со во је ни же на та бе ли. 

да ви ди мо шта са да ср би ја ра ди? бу џет ске ало ка
ци је за на уч но и стра жи вач ки рад и тех но ло шки раз вој 
2007. из но си ле су све у куп но сто ти ну ми ли о на евра. то 
је ма ње од 0,3 одсто од ва шег бру то до ма ћег про из во
да, за ис тра жи ва ње. од тог бу џе та од 100 ми ли о на, ви 
сте за ме ди цин ске на у ке из дво ји ли 3,6 од сто, а то је око 
3.600.000 евра. мо рам да ка жем да је то ли ко из но сио 
бу џет мог ин сти ту та. бу џет јед ног ин сти ту та у не мач
кој био је јед нак це ло куп ном бу џе ту за ме ди цин ске на
у ке и ис тра жи ва ња у ср би ји. 

Обезбедите 5500 сати образовања

мо гли би смо да ка же мо – па, до бро, ства ри су без на
де жне, да не при ча мо ви ше, не го да по пи је мо по јед ну 
ра ки ју, па ће мо он да да на ста ви мо. али не, ја не де лим 
та кав став, ја сам по зван да из ло жим је дан по зи ти ван 
пре глед, ме ђу тим ја из но сим сво је ми шље ње у ко је сам 
уве рен, а то је да се ра ди о то ме да мно ге ства ри не ко
шта ју ни шта и да мо гу да се ура де од мах. ра ди се са мо 
о мен тал ном ста ву и по тре би да се про ме ни при ступ. 
дао бих вам две или три пре по ру ке. 

ово је за ме ди цин ске сту ди је, ово је за док тор ске сту
ди је, а ово је за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју, а 
по чео бих од сту ди ја ме ди ци не. у ва шој зе мљи – а ов
де су про фе сор Ђу ри чић и мно ги дру ги – ми слим да би 
ваш циљ тре ба ло да бу де да ва ши мла ди што пре до би
ју европ ски ни во обра зо ва ња ко ји ће ауто мат ски би ти 
ве ри фи ко ван и при хва ћен, да ни во ва ше ме ди цин ске 
еду ка ци је бу де та ко ви сок да о ње му не мо же би ти ни
ка кве ди ску си је, она ко као што је то био слу чај 50их и 
60их го ди на и по чет ком 70их, ка да се ни је по ста вља
ло пи та ње стан дар да ва ших ме ди цин ских струч ња ка, 
зу ба ра, фар ма це у та и њи хо вог обра зо ва ња. 

ура ди те то – са да! као пр во, тре ба обез бе ди ти 5500 са
ти ме ди цин ског обра зо ва ња. ва ши сту ден ти мо гу да се 
об у ча ва ју из ур гент не ме ди ци не, де фи бри ла ци је, јер ту 
се не ра ди о нов цу већ о тру ду, као и о кли ни ча ри ма. 
мо лим вас да по зо ве те ва ше ко ле ге ко ји су на пред кли
нич ком ни воу да им об ја сни те осно ве он ко ло ги је, јер 
оно што мно ги кли ни ча ри го во ре је за ста ре ло.

ме ђу тим, ва ше ко ле ге ко је се на ла зе од мах ту по ред 
вас то зна ју. За што их не по зо ве те и одр жи те им пре да
ва ње од де се так ми ну та? ја не знам. то је са да стан дард 
на мно гим ме сти ма. још јед на ја ко бит на ствар на осно
ву бо лоњ ске де кла ра ци је је то да сва ки сту дент са да 

мо ра да про ве де је дан се ме стар ва ни. учи ни те то. али 
то зна чи да ви и ја тре ба да упу ти мо по зи ве. би ће по
треб не спа ва о ни це, не ко ле по ме сто, би ће вам по треб
на ка фе те ри ја и та ко да ље, јер не ће те мо ћи да по ша
ље те две или три хи ља де сту де на та ван зе мље на та кав 
на чин. то мо ра те ор га ни зо ва ти на ба зи ре ци про ци те
та, а то поч ни те већ су тра.

ја знам да ви то мо же те, ви сте не кад би ли на ши љу
ба зни сту ден ти, а ми зна мо од на ших сту де на та ко ји 
су би ли у бе о гра ду да су би ли ви ше не го оду ше вље ни 

>>> од буџета од 100 милиона, ви сте 
за медицинске науке издвојили 3,6 одсто, 
а то је око 3,6 милиона евра колико 
износи буџет мог института <<<
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ва шим го сто прим ством, ва шом исто ри јом, ва шим зна
њем и гра дом бе о гра дом.

сле де ће, тре ба да уве де те стан дар ди зо ва не ис пи те. 
За што да не, мо же те уве сти стан дард као у сје ди ње ним 
др жа ва ма усмцЛ, или као код нас у не мач кој, усме не, 
не за ви сне, ано ним не ис пи те. та да мо же те да уве де те 
усме не ис пи те са при су ством свих про фе со ра, уме сто 
да има те ис пи те где је дан про фе сор ис пи ту је три сту
ден та. Знам шта ту мо же да се де си, а то зна те и ви. 

сле де ћа по ен та се од но си на док то рат. искре но го во
ре ћи, не ка да, 80их го ди на, док то рат с уни вер зи те та у 
бе о гра ду био је ве о ма ува жен. али, на кон то га до шло 
је до рас па да це лог на уч ног сек то ра. а са да сте су о че
ни са рас па дом ме ди цин ских на у ка за сту ден те ме ди
ци не, би о хе ми је, фар ма ци је и та ко да ље, већ 20 го ди
на. то је огро ман не до ста так. 

ствар је у то ме да поч не те од мах. да не узи ма те но вац 
од сту ден та већ да му га да је те. то је нај вред ни ји пе ри од 
жи во та – из ме ђу 24. и 27. годи не. они су жељ ни да вр
ше екс пе ри мен те, да на пор но ра де ви ше од 60 са ти не
дељ но. да га је ће лиј ске кул ту ре, оба вља ју све што је по
треб но. као про фе сор, у мом оде ље њу сам имао пет,шест 
или се дам мла дих љу ди ко ји су оба вља ли исра жи ва ња, 
док сам ја био у За гре бу, при шти ни, ду бровн и ку. они 

су би ли ти ко ји су сва ко днев но вр ши ли ис тра жи ва ња 
– га ји ли ће лиј ске кул ту ре, ра ди ли на ми кро  био ло ги ји, 
а ја сам их у то ме под сти цао. 

на рав но, они су има ли сти пен ди је, што зна чи да тре
ба да им да те сти пен ди је, да ја сно утвр ди те пред мет ис
тра жи ва ња, да ор га ни зу је те сво је сту ден те. ве руј те ми, 
на у ка је, да нас, то ли ко ком пли ко ва на да њо ме не мо же
те ви ше да се ба ви те на по след њем спра ту ва ше бол ни
це или у по друм ским про сто ри ја ма. не мо же те на тај 
на чин ви ше би ти кон ку рент ни. мо ра те се кон цен три
са ти и по ста ти ефи ка сни, а за тим ја сно утвр ди ти про
грам, ре ци мо три го ди не и ни дан ду же. 

Екстерна ревизија

кад је реч о док то ри ма ме ди ци не, у не мач кој смо 
уве ли кра ће про гра ме, јер док то ри ме ди ци не во ле да 
иду на спе ци ја ли за ци ју али кад им ка же те три го ди не 
на у ка, три го ди не хи сто ло ги је, они се обес хра бре. Због 
то га да нас по сто је про гра ми где је то све ком би но ва но, 
у окви ру ко јих се тра жи је дан ре фе рат го ди шње, а на 
кра ју пр ве го ди не док тор ских сту ди ја они већ мо гу да 
при су ству ју ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, где мо гу 
да ви де где се на ла зе и шта се до га ђа. 
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са да смо уве ли и пре по ру ке за оба вља ње док тор ских 
сту ди ја ко је се мо гу про чи та ти. са да сту ден ти ме ди ци
не мо гу да напр а ве па у зу од де вет ме се ци то ком ко јих 
тре ба да се ба ве екс пе ри мен ти ма. они то во ле да ра де. 
с дру ге стра не, про грам до ди плом ских сту ди ја је та
кав да мо же да се на пра ви од го ва ра ју ћа ком би на ци ја 
ме ди цин ских сту ди ја, ме ди цин ске спе ци ја ли за ци је и 
док тор ских сту ди ја. 

по ку ша вам да вам пре до чим ка ква је си ту а ци ја у не
мач кој. по след њих ме се ци, а ово је не што при лич но но
во, на ша бол ни ца је би ла под врг ну та екс тер ној ре ви зи ји 
ко ја је би ла при лич но же сто ка. ре кли су нам – ви има те 
бу џет од 700 ми ли о на евра. ме ђу тим, да би сте би ли кон
ку рент ни на европ ском ни воу, не мо же те има ти 10 или 12 
ис тра жи вач ких пред ме та, као што смо не ка да има ли.

мо ра те се кон цен три са ти на не у ро ло шке на у ке, ин
фла ма ци је, он ко ло ги ју, јав но здрав ство, а у окви ру јав
ног здрав ства са мо јед ну те му, а што се ти че оста лог, то 
све за бо ра ви те, та ко да ми ви ше не ма мо ис тра жи вач
ких де лат но сти у обла сти ис хра не, ди ја бе те са итд, јер 
ви ше не ма мо мо гућ но сти да до би ја мо сред ства, што 
зна чи да чак и кад се ра ди о бол ни ци ко ја је та ко бо га
та као што је на ша у Хам бургу, не ма мо гућ но сти да се 
из ла зи ван од ре ђе них обла сти. 

то на ро чи то ва жи за ма ње не мач ке по кра ји не, као 
што су оне на ис то ку, где мо ра ју да се фо ку си ра ју са мо 
на од ре ђе не те ме да би до би ли сред ства. ако се ра ди о 
не ким обла сти ма у окви ру оних ко је су про гра ми ра не 
има те мо гућ но сти, а у обла сти ма ван тог окви ра, не
ма те ни ка квих мо гућ но сти. 

Без доказа о КМЕ нема осигурања 
од лекарске грешке

вра ћа мо се на те му кон ти ну и ра ног ме ди цин ског 
обра зо ва ња. ту се не ра ди о нов цу. кон ти ну и ра на ме ди
цин ска еду ка ци ја не зна чи спе ци ја ли за ци ју. она пред
ста вља кон стант ну обу ку ле ка ра да би мо гли да се одр
жа ва ју на од ре ђе ном ни воу. За што не мач ка то ра ди? 
пре 10–15 го ди на до шло је до мно гих ка та стро фал них 
ис хо да због ло ших ле ка ра. па ци јен ти су се обра ћа ли 
адво ка ти ма, адво ка ти би по кре та ли суд ски по сту пак и 
на рав но, ле ка ри су мо ра ли да по тро ше мил ли он, два и 
ви ше ми ли о на да то ис фи нан си ра ју. 

оси гу ра ње ле ка ра је са да про блем. са да мо ра те да 
пла ти те ве ли ки из нос нов ца за ва ше про фе си о нал но 
оси гу ра ње. ако не ма те кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду
ка ци ју, оси гу ра ње ће ре ћи – ми не же ли мо да вас оси гу
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ра мо. то је ва ша бри га. Због то га су ле ка ри при мо ра ни 
да се би обез бе де кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци
ју. дру ги раз лог је то што, у не ким зе мља ма, као што су 
сје ди ње не др жа ве, има те си стем ли цен ци ра ња на сва
ких 6 или 7 го ди на.

Ле кар ских ко мо ра у немачкој размишља о увођењу 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је ко ја ће би ти на 
та ко ви со ком ни воу да не ће би ти по тре бе за по нов ним 
ли цен ци ра њем. ка да смо уве ли и по кре ну ли кон ти ну

и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју, ни смо уве ли си стем обу
ке из обла сти ме ди ци не, већ си стем за стал ну обу ку ле
ка ра из обла сти ко је их ин те ре су ју. 

ре ци мо, за ле ка ре оп ште прак се, уна пре ђе ње зна ња 
из он ко ло ги је, кар ди о ло ге, пе ди ја три је итд. ова обу ка 
је под кон тро лом ле кар ских ко мо ра. не мој те то пре
да ти у над ле жност ми ни стар ства. ми ни стар ство је ту 
смао по сма трач. ми, у не мач кој, смо ве о ма по но сни 
што све оба вља мо са ми у са рад њи са ле кар ским ко мо
ра ма. ми ни стар ство не ма ту шта да нам ка же. ми смо 
над ле жни за ни во спе ци ја ли за ци је. 

на рав но, на ба зи за кљу ча ка до ко јих до ла зи мо кроз 
ди ску си је са ме ђу на род ним гру па ци ја ма. ми и на ше 
ле кар ске ко мо ре смо над ле жни за кон ти ну и ра ну ме ди
цин ску еду ка ци ју. на рав но, др жав ни се кре тар мо же да 
оба ви свој део по сла, да обез бе ди сред ства, али он нам 
не ће го во ри ти о то ме ка ко кон ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја тре ба да из гле да. у на шим ле кар ским ко мо
ра ма има мо од бор ко ји се по ста вља на ту функ ци ју са 
ман да том од че ти ри го ди не. ми га овла шћу је мо. има
мо бу џет на ше ко мо ре за ту свр ху. има мо го ди шњи про
грам и на рав но, има мо и про це ду ру ева лу а ци је пре
да ва ча и број ки као и свих до га ђа ња и има мо та ко ђе 
бо до ве ко ји се до де љу ју ле ка ри ма. 

Нема болнице која сваке недеље 
не одржи КМЕ

сва ки ле кар има кар ти цу, та ко да ка да се при ја ви за 
кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју, то се учи та ва у 
ком пју тер. не бих знао ко ли ко бо до ва мо ра те да при ку
пи те на го ди шњем ни воу, али у сва ком слу ча ју мно го. 
Зна чи мо ра те да при ку пља те те бо до ве. ја вас под сти
чем да од мах уве де те си стем кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је и да по зо ве те док то ре из ино стран ства, ко ји су 
чла но ви ове по зна те ле кар ске асо ци ја ци је. има те спи сак 
не ка да шњих сту де на та ко ји су да нас по зна ти ле ка ри... 

ви ће те би ти од го вор ни за ва ше ис пи те, про це ду ре, 
лин цен ци ра ње. то вас не ће ни шта ко шта ти. да ћу вам 
је дан до бар при мер. ра ди се о се дам обра зов них ску по
ва кра јем ав гу ста и по чет ком сеп тем бра у две ма бол
ни ца ма. не ма бол ни це ко ја не одр жа ва кон ти ну и ра ну 
ме ди цин ску еду ка ци ју сва ке сед ми це. Зна чи, ми у Хам
бур гу сва ко днев но има мо по не ки до га ђај ове вр сте. 

још јед на бит на ствар у ве зи са по ди за њем стан дар
да, а ко ја не ко шта ни шта, је сте уво ђе ње ом буд сма на. 
ми у сва кој бол ни ци има мо ом буд сма на за при го во ре 
па ци је на та. ка да се ом буд сман обра ти ди рек то ру бол
ни це, овај од мах зна да је не што ис кр сло. ом буд сман 
ни је адво кат, ом буд сман је по сред ник. он омо гу ћа ва да 
се по стиг не до го вор, ка да док тор на пра ви не ку гре шку. 
та да мо же да се по стиг не од го ва ра ју ћи до го вор. 

мо же те има ти ом буд сма на за мла де на уч ни ке. мно
ги мла ди на уч ни ци су из ну ре ни због глу пих иде ја не
ких про фе со ра. жао ми је. у том слу ча ју мо гу да се обра
те ом буд сма ну и из ло же шта им про фе сор ра ди. мо гу 
да ка жу, ево ра дим без пре стан ка, а не по сти жем ни
ка кве ре зул та те. не мам ни ме сто, ни па пи ре. по тре
бан вам је мо де ра тор да по мог не сту ден ти ма, а исто 
та ко и да по мог не про фе со ру ако је у пи та њу не ки ша
ша ви сту дент.

ом буд сма ни то ра де из љу ба ви. они до би ја ју не ка 
сим бо лич на сред ства. Че сто су то пен зи о ни са ни про фе
со ри или док то ри ко ји во ле да бу ду ом буд сма ни. са да 
је то, на осно ву на ших про пи са, по ста ла оба ве за да се 
по ста ве ом буд сма ни, ка ко би се обез бе ди ло да сред ства 
за ис тра жи ва ња бу ду утро ше на за оно за шта су на ме
ње на. ако по гле да мо свет ску бан ку, они су на пра ви ли 
ана ли зу здрав стве ног си сте ма у ср би ји и на бал ка ну и 
утвр ди ли ко ји су не до ста ци. не до ста так је у не по сто ја
њу спе ци фич них при о ри те та. ви има те све, али има ти 
све ни је кон ку рент но. има те ве о ма ма ло или ско ро ни
ма ло за јед нич ког ис тра жи вач ког ра да из ме ђу ин сти
ту та и при вре де у ва шој зе мљи. 

Имате све, али имати све 
није конкурентно

не до ста ју вам ис тра жи вач ки про гра ми ко је фи нан
си ра европ ска уни ја. на рав но, не мо же те да се при ја
ви те јер вам је стан дард на ни ском ни воу. не ма те ве
шти не за при ја вљи ва ње за та кве про јек те јер не зна те 
да упра вља те та квим про јек ти ма, не пру жа те по др шку 
мла дим ис тра жи ва чи ма, а то је ја ко ло ше, а ва ша ин
фра струк ту ра је ја ко ло ша – иако мо же те да се при ја
ви те за то. 

ре кли су вам да је нео п ход но да оп ти ми зи ра те на
пла ту при хо да, обез бе ди те по ре зе, ра ци о на ли зуј те рас
по де лу сред ста ва из па ке та бе не фи ци ја, мо дер ни зуј те 
си стем пру жа ња услу га у здрав ству, што под ра зу ме
ва кон цен тра ци ју, од но сно да бу де те нај бо љи у не ким 
обла сти ма. мо дер ни зуј те си стем на пла та, по бољ шај
те по дат ке ко ји од ра жа ва ју ква ли тет. да кле, ка ко да се 
то по стиг не? ви сте, на је дан на чин, у јед ној див ној си
ту а ци ји. сви ва ши док то ри су ван зе мље. сви су на пу
сти ли сво ју зе мљу. они су, ме ђу тим, спрем ни да вам 
од мах по мог ну и то зна чај но. они мо гу да по зо ву мла
де док то ре на кли нич ку обу ку још да нас, са мо им се 
обра ти те. обез бе ди ће им спа ва о ни це, сме сти ће их и 
код ку ће. они зна ју где су нај бо ља ме ста у бол ни ца
ма. Зна ју да је за њи хо ве ко ле ге из ср би је, ре ци мо, од
лич но не ко од ре ђе но ме сто. до ћи ће у бе о град да одр
же пре да ва ња. 

Знам да је ле ка ри ма у дијаспори ве о ма дра го да их 
по зо ве те и би ће спрем ни чак и да пла те ави он ску кар
ту. је ди но што ће вам мо жда тра жи ти је је дан леп сер
ти фи кат. је дан баш леп сер ти фи кат. а зна те да то ко шта 
ма ње од пет евра. исто та ко и ле па по зив ни ца, скуп где 
ће би ти одр жа на и ве че ра, што мо же ко шта ти до дат них 
25 или 30 евра. а има те то ли ко од лич них док то ра ван 
зе мље. они ће сви до ћи и по ка за ти да ни је кон фликт 
ако сте ван зе мље, а из ср би је сте. по ка за ће вам да је то 
исто. као што ме да ља има две стра не, та ко и они има ју 
сво ју ме ђу на род ну и на ци о нал ну стра ну. Зна чи, ис ко
ри сти те љу ба зност свих тих ле ка ра. а ја сам са свим си
гу ран да ће – уко ли ко се кон цен три ше те и поч не те већ 
су тра да ра ди те на ово ме, са но вим иде ја ма – ср би ја и 
бе о град по но во за у зе ти оно слав но ме сто ко је су има
ли не ка да  и то уско ро! срећ но – за кљу чио је сво је из
ла га ње др Х. ј. сајтц, про фе сор универзитета из Хам
бур га. //

>>> Наука је, данас, толико компликована 
да њоме не можете више да се бавите 
на последњем спрату ваше болнице 
или у подрумским просторијама <<<

39 <



40 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2010 ОКТОБАР 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 41

у 
ру ми се планира 
отво ре ње пр ве, 
ин те гри са не ва
тро га сноса ни

тет ске ста ни це. то је мо
дел ко ји се у не мач кој. 
као са ни тет скова тро га
сна, од но сно ва тро га сно
са ни тет ска спа си лач ка 
слу жба већ ду ги низ го
ди на са успе хом прак ти
ку је.

у не мач кој се де ца ина
че вр ло ра но ани ми ра ју 
да уђу у раз не па и спа си
лач ке ор га ни за ци је. то се 
ра ди на је дан за де цу вр
ло ин те ре сан тан на чин: 
да ју им се шмр ко ви, уни
фор ме, шлем чи ћи, ала ти 
и ка ко би та ко кроз игру 
ушли у свет пра вих ак
тив них спа си ла ца ка да 
од ра сту. 

око 23 ми ли о на не ма ца учла ње но је у до бро вољ не 
ор га ни за ци је. мно ги од њих, ме ђу ко ји ма је и при ли
чан број жен ских чла но ва, ра де ћи у овим ор га ни за
ци ја ма и уче ству ју ћи у ак ци ја ма ши ром све та сти чу 
упо тре бом нај са вре ме ни јих тех нич коме ха нич ких и 
елек трон ских уре ђа ја ис ку ства ко ја мо гу ка сни је да 
ко ри сте и на соп стве ном рад ном ме сту. рад на ин тер
на ци о нал ном ни воу да је им мо гућ ност да на је дан не 
ту ри стич ки на чин упо зна ју свет на свим ме ри ди ја
ни ма. ту је ја сно и  по го то во код  мла ђих уче сни ка. 
же ља за аван ту ром.

Др Н. р. м.

ор Га ни За ци ја 
спа си ЛаЧ киХ сЛу жби у 
не маЧ кој

Georg – August – Universität 
Göttingen / Deutschland
Klinik für Unfallchirurgie, 
Plastische und 
Wiederherstellungschirurgie

Си стем спа си лач ке слу жбе

ин Фор ма ци ја са ме ста де ша ва ња (по зив: 112)
цен тра Ла при је ма по зи ва 112

упу ћи ва Ње од го ва ра ју ће еки пе
по моћ на ли цу ме ста
три ја жа 
тран спорт у од го ва ра ју ћу здрав стве ну 
уста но ву уз са ни тет ску прат њу

• ИН ФОР МА ЦИ ЈА са ме ста уде саде ша ва ња (су да ра, 
об ру ша ва ња, да вље ња, па да, ра ња ва ња, по жа ра, ср ча
ног уда ра, ко лап са, за тр па ва ња, тро ва ња итд)

• Сред ства ин фор ми са ња: мо бил ни те ле фо ни, кла сич
ни те ле фо ни, ра дио ве за, те ле фо ни уз ауто пу те ве, аларм
ни апа ра ти у ви ду огр ли це, руч ног са та, или бро ша.

цен тра Ла 
по зи вом бро ја 112 ус по ста вље на је ди рект на ве за са 

нај бли жом цен тра лом – тј. са
– ин те гри са ним ва тро га сноса ни тет ским, одн, са ни

тет скова тро га сним цен тром. 
– спе ци јал но об у че но осо бље.
– ци ља на пи та ња.
– Фил тра ци ја од го во ра. 
– ве зе отво ре не 24 ча са.

DRK – Deutsches Rotes Kreuz – не мач ки цр ве ни крст

JOHANNITER –, одн. MALTESER KREUZ – јо ха ни тер –, 
или мал те шки ви те шки ред)

FEUERWEHR – ва тро га сна слу жба

тHWTECHNISCHER HILFSDIENST – слу жба тех нич
ке по мо ћи

BERGWACHT – пла нин скоалп ска слу жба 

ASB Arbeiter Samariter Bund – рад нич ки са ма ри ћан
ски са вез

DRLGDeutsche Lebensrettungsgesellschaft –не мач ко 
дру штво за спа са ва ње жи во та 

у руми по немаЧком модеЛу пЛанира се прва, 
интеГрисана ватроГасносанитетска станица

воЛонтера – 99 одсто 
// око 23 миЛиона немаца уЧЛаЊено је у добровољне орГаниЗације 
ADAC // опШти немаЧки ауто кЛуб има 17 миЛиона ЧЛанова 
// у 2009. Години 42.000 спасиЛаЧкиХ акција //

Проф. др Па вле 
Стан ко вић 
из Гетингена

> 42
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ADAC аLLGEMEINER DEUTSCHER AUTOKLUB (оп шти 
не мач ки ауто клуб)

GIFTZENTRALE цен тра ла за по моћ у слу ча је ви ма тро
ва ња.

еки па
1)  ле кар спе ци ја ли ста за ане сте зи ју / тра у ма то ло ги

ју / хи рур ги ју
2) спе ци ја ли зант
3) са ни тет ски тех ни чар
4) ва тро га сци
5) тех нич ко осо бље
6)  ко њич ка еки па и пси тра га чи ( у по себ ним слу

ча је ви ма)

Не мач ки Цр ве ни Крст
– 17.000 за по сле них у спа си лич кој слу жби
– 1.500 осо ба у ци вил ној слу жби
– 2.300.000 спа си лач ких ин тер вен ци ја го ди шње

дрк не мач ки цр ве ни 
крст – Ге тин ген

• 58 за по сле них у 2009. 
го ди не оба ви ло је 7445 ур
гент них ин тер вен ци ја

JOHANNITERMALTESER ORDEN – кр ста шки ви те шки 
ред осно ван у 11. ве ку у је ру са ли му

• Цен тар у Ри му
• Во зни парк: те рен ска во зи ла и хе ли коп те ри 
• По себ на на ме на: ко њич ка еки па и пси тра га чи 
• 1.300.000 под по ма жу ћих чла но ва
• 18.000 у ак тив ној спа си лач кој слу жби

• FEUERWEHRВа тро га сци у Ге тин ге ну при сут ни од 
1335. го ди не

• Опре ма: са вре ме ни уре ђа ји у окви ру ин те гри са ног 
ва тро га сноса ни тет ског, одн. са ни тет скова тро га сног 
спа си лач ког си сте ма

• Цен тра ла: 9 по зив них је ди ни ца
• Ва тро га сноса ни тет ска обу ка

ва тро га сна слу жба у Ге тин ге ну рас по ла же са:
– 14 во зи ла за спа са ва ње
– 4 во зи ла са ле кар ском еки пом
– 4 хе ли коп те ра

THWTECHNISCHER HILFSDIENST – слу жба тех нич
ке по мо ћи

• Спа си лач ке ак ци је: за тр па ва ња, по пла ве, са о бра ћај
не и ин ду стри ске ка та стро фе, вре мен ске не по го де 

• Ка рак те ри сти ка: тех нич ка опре ма и во зи ла за са
вла ђи ва ње свих те ре на

THW
нај ве ћа не мач ка ор га

ни за ци ја за ци вил ну за
шти ту и за шти ту у слу
ча ју ка та стро фе 82.000 
чла но ва

THWTechnisches Hilfswerk – слу жба тех нич ке по мо
ћи – бу џет 2009. го ди не – 176,000.000 евра за одр жа ва
ње опре ме, шко ло ва ње ка дро ва и др.

ак тив на и у ино стран ству од Ха и ти ја, тај лан да, су да
на, ита ли је, до мек си ка и до дру гих ме ста ка та стро фа.

• BERGWACHT – Пла нин
скоал пи ска спа си лач ка 
слу жба – скон цен три са на 
у ју жним, ју го и сточ ним 
и ју го за пад ним ре ги о ни
ма др жа ве у те сној ве зи 
са ски ја шким цен три ма 
и окол ним бол ни ца ма. 

• 3го ди шње шко ло ва ње
• 12.000 ин тер вен ци ја го ди шње 
• 4400 до бро во ља ца

ASBArbeiter – Sаmariter – Bund – рад нич ко са ма ри
ћан ски са вез – ор га ни за ци ја укљу че на и у слу жбу спа
са ва ња са про фе си о нал ци ма, ве ли ким бро јем до бро во
ља ца, од го ва ра ју ћом опре мом и во зним пар ком

DRLG – DEUTSCHE LEBENSRETTUNGSGESELLSCHAFT 
– не мач ко дру штво за спа са ва ње жи во та

•  Спа си лач ке је ди ни це у при о бал ним зо на ма мо ра, 
ре ка и је зе ра и свих ло ка ци ја на ко ји ма по сто ји опа
сност да вље ња 

41 <



42 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2010 ОКТОБАР 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 43

•  Број чла но ва 2009: 
49.000

•  Број до бро вољ них са ти 
у спа си лач кој слу жби 
на во ди: 2.220.400

•  Број спа се них жи во
та: 723

•  ADACALLGEMEIN
ER DEUTSCHER AU
TOCLUB – оп шти не
мач ки ауто клуб – 17 
ми ли о на чла но ва. ак
тив на спа си лач ком 
слу жба: 48 хе ли коп те
ра и ави о на 

•  2009. го ди не 42.000 
спа си лач ких ак ци ја

• GIFTZENTRALE – Са
ни тет ска слу жба за слу
ча је ве тро ва ња са по себ
ним цен тром за се верну, 
односно ју жну не мач ку – 
да но ноћ но де жур на. 

– све еки пе на пу ту до 
од ре ди шта оста ју на ра
диове зи са цен тра лом.

– хе ли коп тер да је до дат
не ин фор ма ци је о про ме
на ма ло кал не си ту а ци је. 

– у слу ча ју ма сов них са о бра ћај них уде са, об ру ша ва
ња или си ту а ци ја као 24. 7. 2010. ове го ди не на Love pa
rade у ду ис бур гу са 21 мр твим и око 500 по вре ђе них 

по моћ на Ли цу ме ста

– ста би ли за ци ја од но сно ко рек ци ја кар ди о ва ску лар
ног ста ња и ди сај них пу те ва 

– аде кват на имо би ли за ци ја
– За шти та по вре ђе ног/обо ле лог
– стал на ве за са цен тра лом одн. бол ни цом

три ја жа

бит на три ја жа на ли цу ме ста

• ТРАН СПОРТ у за ви сно сти од слу ча ја 
• Тран спорт се оба вља сред ством ко је је за до тич ну 

осо бу нај по вољ ни је узи ма ју ћи у об зир те рен ске и вре
мен ске усло ве као и од ре ди ште.

• Ле кар у ра диове зи са цен тра лом – је оба ве штен 
о ка па ци те ту од го ва ра ју ћих уста но ва и од ре ђу је пра
вац тран спор та.

боЛ ни це / кЛи ни ке

Збри ња ва ње

• Grundvesorgung – основно збињавање
• Regelversorgung – збри ња ва ње по по себ ним пра ви

ли ма
• Maximalvesorgung – максимално збрињавање
• Spezialversorgung – специјално збрињавање

при мо пре да ја

бит на при пом пре да ја до ку мен та ци је

бит но Шко Ло ва Ње под мЛат ка

са рад Ња ца стра ним ор Га ни За ци ја ма

ме Ђу соб на – и са рад Ња са ино стра ним 
спа си ЛаЧ ким сЛу жба ма и по Ли ци јом

ка рак те ри сти ке не маЧ ке 
спа си ЛаЧ ке сЛу жбе

1. ор га ни за ци ја и ме ђу соб на са рад ња
2. број ност члан ства
3. тех нич ка опре ма
4. мно го стра ност
5. ак тив ност и у ино стран ству
6. ве ли ки број до бро во ља ца

спа си ЛаЧ ке сЛу жбе не маЧ ке

укуп ни го ди шњи тро шко ви – 2.837.000.000 евра

мо же Ли бо ље? еФи ка сни је?

1. RufAn ! – System/си стем – по Зо ви!
2.  Шан са за пре жи вља ва ње од 3–5 од сто 

на 20–45 од сто
3. објек тив ни је ин фор ма ци је
4. ин ди ви ду ал не књи жи це 
5. уса вр ша ва ње ка дро ва
6. Зна ње стра них је зи ка
7. сред ства за пре ци зни ју ло ка ли за ци ју

до бро вољ ци

• на пр. од пре ко 80.000 чла но ва ТХВа
• са мо 800 тј. око 1 од сто до би ја нов ча ну на док на ду
• 23.000.000 тј. 28,00 од сто гра ђа на Не мач ке до бро вољ

но ра ди у ра зним дру штве ним ор га ни за ци ја ма
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а
со ци ја ци ја мла дих ле ка ра ср би је (амЛс) осно
ва на је 27. ја ну а ра ове го ди не у но вом са ду и 
пред ста вља не вла ди ну, не про фит ну, стру ков ну 
ор га ни за ци ју мла дих ле ка ра ср би је. Чла но ви 

амЛса мо гу би ти мла ди док то ри оп ште ме ди ци не, ле
ка ри на ста жу, ле ка ри на спе ци ја ли за ци ји, ле ка ри ко
ји су за по сле ни у др жав ним и при ват ним уста но ва ма, 
не вла ди ном сек то ру, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
на фа кул те ти ма, у фар ма це ут ским ком па ни ја ма, ло
кал ној са мо у пра ви и дру гим ин сти ту ци ја ма као и не
за по сле ни ле ка ри. 

асо ци ја ци ја је упи са на у ре ги стар удру же ња аген
ци је за при вред не ре ги стре под ма тич ним бро јем 
28005989. 

основ ни ци ље ви ор га ни за ци је су:
• еду ка ци ја, уна пре ђе ње пост ди плом ских уса вр ша ва

ња и раз ме на ис ку ста ва ме ђу мла дим док то ри ма ме
ди ци не 

• за шти та дру штве них, ма те ри јал них, со ци јал них и 
про фе си о нал них пра ва и ин те ре са мла дих ле ка ра 

• по бољ ша ње оп штих усло ва жи во та и ра да док то
ра ме ди ци не 

• оства ри ва ње на че ла со ли дар но сти, ме ђу соб но као 
и са чла но ви ма дру гих удру же ња, ор га ни за ци ја и син
ди ка та 

• до при нос раз во ју на шег здрав стве ног си сте ма 
се ди ште амЛса на ла зи се у но вом са ду, а у пла ну је 

осни ва ње огра на ка амЛса и у оста лим гра до ви ма и 
по зи ва мо све за ин те ре со ва не мла де ле ка ре да се укљу
че у рад асо ци ја ци је.

Wеb пре зен та ци ја се на ла зи на адре си: 
www.juniordoctors.rs

ра дом амЛса ру ко во ди управ ни од бор. пред сед ник 
управ ног од бо ра је мр сци мед не бој ша ву ли кић из но
вог са да. план амЛса је да по ста не пу но прав на чла
ни ца европ ске асо ци ја ци је мла дих ле ка ра „PWG Euro
pean Junior Doctors“ и на ста ви де ло ва ње у са рад њи са 
Ле кар ском ко мо ром ср би је.

на по зив Ле кар ске ко мо ре ср би је, асо ци ја ци ја мла
дих ле ка ра ср би је је уче ство ва ла на кон фе рен ци ји срп
ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2010. „За јед но у бу дућ ност“, 
3. сеп тем бра 2010. у бе о гра ду

осно ва на асо ци ја ци ја мЛа диХ Ле ка ра ср би је 

од еду ка ци је до раЗ во ја
// ра дом амЛса ру ко во ди управ ни од бор // пред сед ник 
управ ноГ од бо ра не бој Ша ву Ли кић иЗ но воГ са да //

Чланови Асоцијације младих лекара Србије
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Пише: Проф. др Слободан Ковачевић 
председник Удружења за медицинско право Србије 

(УМПС) и председник Врховног суда части ЛКС

с
вет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во (сумп), 
прав ни и ме ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та 
у За гре бу, ор га ни зо ва ли су 18. свет ски кон грес 
ме ди цин ског пра ва од 8–12 ав гу ста 2010. го ди не. 

у пред го во ру књи ге штам па них ап стра ка та, а би ло их 
је 436 ра до ва и 50 по сте ра  од штам па ни су са мо иза
бра ни ра до ви – ко ри стим при ли ку да вам ци ти рам део 
тек ста проф. др. ам но на кар ми ја, пред сед ни ка сумпа, 
као и проф. др. јо си па кре га ра, пред сед ни ка 18. свет
ског кон гре са ме ди цин ског пра ва.

проф. др ам нон кар ми: „За греб нас је об је ди нио са 
све че ти ри стра не све та, због на ше по све ће но сти ме
ди цин ском пра ву, здрав стве ном пра ву, би о лек со ло ги
ји, ети ци и би о е ти ци. на ше кул ту ре су раз ли чи те, ве
ру је мо у раз ли чи те бо го ве, на ша пра ви ла ме ди цин ског 
пра ва ни су уни форм на, на ше нор ме ме ди цин ске ети
ке су раз ли чи те, али по др жа ва ју ћи и раз ви ја ју ћи ме
ди цин ско пра во, ми смо сви исто ми шље ни ци. ми схва
та мо и убе ђе ни смо да је вла да ви на пра ва, укљу чу ју ћи 
ме ди цин ско пра во, нео п ход на ком по нен та дру штве не 
хар мо ни је, где љу ди жи ве јед ни уз дру ге. 

Шта ви ше, би о е ти ка, укљу чу ју ћи ме ди цин ску ети ку 
обез бе ђу је ка мен те ме љац на ко ме по на ша ње сва ке ин
ди ви дуе дру штва мо ра би ти чвр сто уте ме ље но. на ши 
и кон гре си ко ји се одр жа ва ју сва ке две го ди не, пред
ста вља ју чла но ве ме ди цин ске, прав не и етич ке про фе
си је, са ве ли ким мо гућ но сти ма да се оја ча ју иде је ко је 
ми за јед но де ли мо, да се уса гла се кон тра дик тор на гле
ди шта и да ус по ста ви то ле ран ци ја и схо ла стич ка спо
соб ност. циљ овог кон гре са је ин тер пер со нал на ко ле
ги јал на ко му ни ка ци ја, ко му ни ка ци ја из ме ђу ста рих и 
мла дих, ста рих и нај ста ри јих, и уна пре ђе ње и по пу ла
ри за ци ја ме ди цин ског пра ва у мно гим зе мља ма.

осам на е сти кон грес сумпа је кон грес ко ји удру жу
је во де ће екс пер те на по љу ме ди цин ског пра ва, здрав
стве ног пра ва, ети ке и би о е ти ке, не са мо прав ни ке и 
ле ка ре, већ екс пер те из свих здрав стве них про фе си ја, 
ети ча ре, со ци о ло ге, фи ло зо фе и др. осим пре зен ти ра ња 
но вих до стиг ну ћа у ме ди цин ском пра ву и ди ску то ва
ња о раз ли читм ре ше њи ма здрав стве не за шти те, при су

ство на овом кон гре су је ве ли ка шан са за раз ме ну иде ја 
са екс пер ти ма из це лог све та, и из обла сти здрав стве ног 
пра ва. Глав не те ме 18. кон гре са су људ ска пра ва и здра
вље, за кон, ети ка, по што су људ ска пра ва и здрав стве но 
пра во нео дво ји ви. та ко ђе, на кон гре су се ди ску ту је о те
ку ћим пи та њи ма код ле кар ске гре шке и од го вор но сти 
и оси гу ра ња, би о е ти ке, прав них аспе ка та, ре про дук тив
не тех но ло ги је и ге не ти ке, ме ди цин ским ис тра жи ва
њи ма, елек трон ском здрав ству, прав ним пи та њи ма у 
јав ном здрав ству, би о е ти ци и прав ним аспек ти ма, пси
хи ја триј ској не зи, прак си ме ди цин ских се ста ра, ал тер
на тив ним и ком пле ме тар ним те ра пи ја ма и би о лек со
ло ги ји – на гла сио је проф. др јо сип кре гар“

су шти на ра да кон гре са у окви ру за да те те ме под на сло
вом „осврт на 18. свет ски кон грес ме ди цин скмог пра ва 
мо же се са гле да ти у на сло ви ма по гла вља и под по гла вља 
ме ди цин ског пра ва, на у ке од огром ног зна ча ја за пра во и 
ме ди ци ну, у ин тер ди сци о пли нар ној са рад њи у ци љу за
шти те људ ских пра ва у обла сти здра вља и по ди за ња стан
дар да и ква ли те та у пру жа њу ме ди цин ских услу га.

1.  Здрав стве но пра во и људ ска пра ва, 
 нео дво ји ва си нер Ги ја:

• Ре гу са ње пра ва па ци је на та као људ ских пра ва
• Пред став ни ци пра ва па ци је на та
• Пра ва и оба ве зе па ци је на та 
• Здрав стве но осо бље и људ ска пра ва 
• Ра њи ве осо бе
• Пра ва де це
• Пи та ња људ ских пра ва у здрав стве ном пра ву 
2.  Здрав стве но пра во и 

ме ди цин ске ин сти ту ци је 

осврт на 18. светски конГрес медицинскоГ права 
одржан од 8. до 12. авГустA 2010. у ЗаГребу 

људска права 
и Здравље
// наШе куЛтуре су раЗЛиЧите, верујемо у раЗЛиЧите боГове, наШа 
правиЛа медицинскоГ права нису униФормна, наШе норме медицинске 
етике су раЗЛиЧите, аЛи подржавајући и раЗвијајући медицинско право, 
ми смо сви истомиШљеници – рекао проФ. др јосип креГар, председник 
18. светскоГ конГреса медицинскоГ права //

> 46
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3. Ле кар ске Гре Шке и од Го вор ност Ле ка ра 
4.  Ле кар ске Гре Шке и 

ин сти ту ци о на Ла на од Го вор ност 
5. ме ди цин ска од Го вор ност и За Шти та
6. ин Фор ми са ни при ста нак 
7.  би о е тиЧ ки и прав ни аспек ти 

ре про дук тив не теХ но Ло Ги је и Ге не ти ке 
8. абор тус 
9. од Лу ке о кра ју жи во та 

10. тран спЛан та ци ја ор Га на 
11.  Здрав стве но пра во и 

ме ди цин ско ис тра жи ва Ње 
12. прав на пи та Ња у јав ном Здрав ству 
13.  би о е тиЧ ки и прав ни аспек ти бри Ге 

о мен таЛ ном Здра вљу 
14. прав ни при ступ еЗдра вљу 
15.  прав на пи та Ња ве За на 

За Фар ма це ут ску ин ду стри ју
16. ме ди цин ске се стре
17.  аЛ тер на ти ви и ком пЛе мен тар ни 

по ступ ци (те ра пи је)
18. оси Гу ра Ње  и Здрав стве на За Шти та
19.  ме ди цин ско пра во; Здрав стве но пра во; 

би о Лек со Ло Ги ја; обра Зов ни аспек ти

на кра ју кон гре са одр жа на је и го ди шња скуп шти на 
сумп и из ра же но огром но по што ва ње и за хвал ност до
са да шњем пред сед ни ку сумпа проф. кар ми ју, јед ном 
од уте ме љи ва ча ме ди цин ског пра ва у све ту. За но вог 
пред сед ни ка иза бран је проф. др то мас на гу чи, про фе
сор еме ри тус, про фе сор суд ске ме ди ци не усцЛа, свет
ски по знат фо рен зи чар ви ше де це ниј ски члан сумп.

и по ред све га из не тог, у окви ру освр та на 18. свет
ски кон грес ме ди цин ског пра ва, одр жа ног у ав гу сту 
у За гре бу, и кон ста та ци је ви ше де це ниј ског по сто ја ња 
сумп, не мо же мо да бу де мо ла жно скром ни и да не 
ис так не мо по сто ја ње у бе о гра ду удру же ња за ме ди цин
ско пра во, и ње го ву ак тив ност у про те клих 13 го ди на, на 
по љу кон ти ну и ра не еду ка ци је прав ни ка, ле ка ра, сто ма
то ло га, фар ма це у та и дру гих за ин те ре со ва них ли ца.

из на шег удру же ња за ме ди цин ско пра во ср би је 
(умпс), на 18. свет ском кон гре су ме ди цин ског пра ва 
би ли су при сут ни: др сци. мед та тја на ра до са вље вић, 
ди рек тор Лкс и члан удру же ња умпс, др Хај ри ја му јо

вићЗор нић, цен тар за прав на ис тра жи ва ња ин сти ту та 
дру штве них на у ка и ген. се кре тар умпс, ми лан мар
ко вић, дипл. прав ник, цен тар за прав на ис тра жи ва ња 
ин сти ту та дру штве них на у ка и члан умпс и проф. др 
сло бо дан ко ва че вић, пред сед ник умпс и пред сед ник 
вр хов ног су да ча сти Лкс. та ко ђе, у ра ду кон гер са су 
узе ли су че шће и дру ги ле ка ри и прав ни ци, про фе со ри 
дру гих ме ди цин ских и прав них ин сти ту ци ја.

при су ство и ак тив но уче шће у ра ду свет ског кон гре са 
углед них и во де ћих чла но ва на шег нај ве ћег стру ков ног 
ме ди ци сног удру же ња ка кво је Лкс, не та ко број ног по 
члан ству, али зна чај ног, по су шти ни кон ти ну и ра не еду
ка ци је ка кво је удру же ње умпс, би ло је вр ло ко ри сно. 

скуп шти на сумпа је на го ди шњем за се да њу у За гре
бу од лу чи ла, а на све ча но сти за тва ра ња кон гре са са оп
шти ла, да ће се сле де ћи свет ски кон грес ме ди цин ског 
пра ва одр жа ти 2012. го ди не у бра зи лу. мо то ак тив но сти 
умпса гла си: „људ ски жи вот и здра вље су про ла зни, 
али су ме ди ци на и пра во ко је њи ма слу же веч ни“. //

свет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во (WамЛ) осно
ва но је 1967. го ди не ка ко би под ста кло из у ча ва ње здрав
стве ног пра ва, прав не ме ди ци не и би о е ти ке, и ис пи ти
ва ње на чи на на ко је се ове обла сти мо гу упо тре би ти за 
до бро бит чо ве чан ства и уна пре ђе ње људ ских пра ва
 у 21. ве ку, ови кон цеп ти има ју мно го ве ћи зна чај не
го што су има ли го то во по ла ве ка ра ни је

 Здрав стве но пра во, би о е ти ка и прав на ме ди ци на у 21. 
ве ку ну жно ће се раз ли ко ва ти од истих обла сти у про
шлом ве ку ка ко у по гле ду су шти не, та ко и у по гле ду под
руч ја при ме не, али ће фи ло зо фи ја на ко јој је уте ме ље но 
свет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во у са да шњо сти 
за др жа ти исту ва жност ка кву је има ла и он да

 ква ли фи ко ва ни љу ди су кључ ни за фор му ли са ње но
вих кон це па та и пру жа ње са ве та у ве зи са њи хо вом 

при ме ном у обла сти ма ме ди ци не, пра ва и би о е ти ке, 
ко је се кон стант но раз ви ја ју

 да на шњи ли де ри има ју ду жност не са мо да из гра
де струк ту ру и уста но ве про це ду ре ко је ће са чи ња ва
ти ме ди цин ско пра во и прав ну ме ди ци ну бу дућ но сти, 
већ и да по шту ју и уна пре ђу ју људ ска пра ва. ова по
тре ба се ни је, ни ти ће се про ме ни ти 

 уло га свет ског удру же ња за ме ди цин ско пра во оста је 
оправ да на да нас у јед на кој ме ри у ко јој је то би ла 1967. 
го ди не. свет по ста је све ма њи, ка па ци те ти за раз ме ну 
иде ја све ве ћи, а ме ди цин ска и прав на са зна ња ра сту 
све ве ћом бр зи ном 

 свет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во исто ми шље
ни ци ма ну ди мо гућ ност да се са ста ну на ме ђу на род
ном ни воу ка ко би ис пу ни ли по тре бе за јед ни ца чи ји 
су пред став ни ци и по де ли ли сво ја ис ку ства и му дрост 
у ци љу ме ђу соб не по мо ћи

ЦИ ЉЕ ВИ УДРУ ЖЕ ЊА

сВет ско УДрУ же ње за ме Ди ЦиН ско 
Пра Во је ор га Ни зо Ва Ло са стаН ке 

Ши ром сВе та

Гент, бел ги ја (1967)
ва ШинГ тон ди стрикт (1970)

Гент, бел ги ја (1973)
ма ни Ла, Фи ли пи ни (1976)
Гент, бел ги ја (1979) до (1991)
је ру са Лим, изра ел (1994)

сан си ти, ју жна афри ка (1996) 
је Зе ро ба Ла тон, ма ђар ска (1998)

ХеЛ син ки, Фин ска (2000)
ма стриХт, Хо лан ди ја (2002)

сид неј, аустра ли ја (2004)
се уЛ, ко ре ја (2005)*

ту ЛуЗ, Фран цу ска (2006)
пе кинГ, ки на (2008)

За Греб, Хр ват ска (2010)
 * ме ђу на род ни кон грес
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Проф. др Ам нон Кар ми, Проф. др Томас На гу чи, Проф. др Рој Бе ран

 Члан ство у свет ском удру же њу за ме ди цин ско пра
во зна чи би ти део нај пре сти жни је про фе си о нал не ор
га ни за ци је, бли ско по ве за не са свет ском здрав стве ном 
ор га ни за ци јом. Чла но ви ма се омо гу ћа ва да бу ду део 
ме ђу на род них зби ва ња у обла сти ма здрав стве ног пра
ва, прав не ме ди ци не и би о е ти ке

 уче шће у ак тив но сти ма и функ ци ја ма ко је ор га
ни зу је свет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во, као и 
рад у ко ми те ти ма и уче ство ва ње у гру па ма за оба вља
ње ис пи ти ва ња, омо гу ћа ва ју истин ско по ве зи ва ње са 
ко ле га ма на ме ђу на род ном ни воу и шан су за раз ме
ну зна ња са свет ским ли де ри ма у обла сти ма од уза
јам ног ин те ре са 

 при јем но вих чла но ва отва ра вра та за сти ца ње но
вих ис ку ста ва, зна ња и му дро сти

 Чла но ви квар тал но до би ја ју ча со пис Medicine & 
Law и но вин ску бро шу ру ко ју при пре ма ју чла но ви

 Чла но ви има ју по пу сте на ак тив но сти ко је ор га ни
зу је свет ско удру же ње за ме ди цин ско пра во, ре ги стра
ци ју за кон гре се и про мо тив ни ма те ри јал

 Члан ском кар том се по твр ђу је да је члан при мљен 
на свет ску сце ну здрав стве ног пра ва, прав не ме ди ци
не и би о е ти ке 

 по сто ји мо гућ ност при сту па ња бор ду пред сед ни ка 
и ути ца ја ка ко на ло кал на удру же ња, та ко и на свет ско 
удру же ње за ме ди цин ско пра во. тим ло кал ним ор га
ни за ци ја ма се омо гу ћа ва кон такт и раз ме на ис ку ста
ва са дру гим ло кал ним удру же њи ма, а ли де ри ма се 
пру жа ју ши ре мо гућ но сти за ускла ђи ва ње по сто је ћих 
про це ду ра са про це ду ра ма свет ског удру же ња за ме
ди цин ско пра во.

ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈЕ ЧЛАН СТВА

> 48



48 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2010

Проф. др Сло бо дан Ко ва че вић и проф. др Томас На гу чи

та ко ђе, же лим да вам при ка жем име на љу ди и ин сти
ту ци ја ко ји су узе ли уче шће у ор га ни за ци ји успе шног 
18. свет ског кон гре са ме ди цин ског пра ва одр жа ног у 
За гре бу ове го ди не:

пред сед ник, ор Га ни За ци о ни ко ми тет:
–  јо сип кре гар, 

прав ни фа кул тет, уни вер зи те та у За гре бу
–  Ђу ла ру ши но вићсу на ра, 

удру же ње за пра ва па ци је на та 

пред сед ник:
–  пе тар кла рић, 

прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

ЧЛа но ви:
–  мо ра на бр кља чићжа гро вић, 

ме ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та у ри је ци
–  сне жа на цер јан, 

Хр ват ско удру же ње адво ка та у здрав стве ном сек то ру
–  на да Чи кеш, 

ме ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу
–  јо зо Чи змић, 

прав ни фа кул тет уни вер зи та та у спли ту

–  ан те Чо вић, 
Фа кул тет за ху ма не и дру штве не на у ке 
уни вер зи те та у За гре бу

–  ду брав ка Фин ка, 
Хр ват ско удру же ње за пра ва па ци је на та

–  ра до ван Фуцхс, 
ми ни стар ство за на у ку, обра зо ва ње и спорт

–  ирис Голд нер Ланг, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

–  ду брав ка ја дро, 
ми ни стар ство здра вља и со ци јал не за шти те 

–  вла до ју кић, 
пси хи ја триј ска бол ни ца врап че, За греб

–  Хрво је ју рић, 
Фа кул тет за ху ма не и дру штве не на у ке 
уни вер зи те та у За гре бу

–  ани та кур то вић ми шич, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у спли ту

–  љу ља на Лу ја нац, Хр ват ска 
ко мо ра ме ди цин ских се ста ра

–  јо сип ма ђа рић, 
Хр ват ска адво кат ска ко мо ра

–  Хр во је мар ко ви но вић, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

–  алек сан дар мар ша вел ски, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу,

–  са ша ник шић, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

–  жељ ко по точ њак, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

ОНИ СУ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ 
КОН ГРЕС
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–  љу бо мир ра до ван че вић, 
Хр ват ско удру же ње за пра ва па ци је на та

–  сун ча на рок сан дићви длич ка, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

–  ива сор та би ла јац, 
ме ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та у ри је ци

–  Зво ни мир Ше па ро вић, 
прав ни Фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу

–  ду брав ка Ши мо но вић, 
ми ни стар ство спољ них по сло ва 
и европ ских ин те гра ци ја

–  дра ги ца Ши му нец, 
Хр ват ска ко мо ра ме ди цин ских се ста ра

пот пред сед ни ци, иЗ вр Шни ко ми тет

– Bernard Dickens (ка на да)
– David Collins (но ви Зе ланд)
– Wu Chongqi (ки на)
– Eduardo Dantas (бра зил)
– Maria Hose Cameiro de Sousa (пор ту га ли ја)
– Amnon Carmi (изра ел)
– David Collins (но ви Зе ланд)
– Thomas T. Noguchi (сад)
– Roy Beran (аустра ли ја) 

Ге не раЛ ни се кре тар 

–  сун ча на рок сан дић ви длич ка, 
прав ни фа кул тет уни вер зи те та у За гре бу 

За ме ник Ге не раЛ ноГ се кре та ра
(веб ма стер)

– Oren Asman (изра ел) 

по ве ре ник За Фи нан си је

– Thomas T. Noguchi (сад) 

управ ни од бор 

– B. Arda (тур ска)
– R. Beran (аустра ли ја)
– A. Carmi (изра ел)
– M. J. Carneiro de Sousa (пор ту га ли ја)
– D. Collins (но ви Зе ланд)
– E. Dantas (бра зил)
– с. де ко вић (бо сна)
– B. Dickens ка на да)
– J. C. Galan Cortes (Шпа ни ја)
– T. Harmanson (Фин ска)
– K. Hirabayashi (ја пан)
– T. Noguchi (сад)
– H. Nys (бел ги ја)
– д. ру ши но вић су на ра (Хр ват ска)
– Y. Sergeyev (ру си ја)
– M. Shon (ко ре ја)
– M. Vasinova (ита ли ја)
– Ch. Wu (ки на)

Уче сни ци кон гре са из ср би је
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I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
ОвимПравилникомутврђујусепоступакобразо

вања,надлежности,каоиправилапоступкаина
чинраданаседницамаЕтичкогодбораЛекарске
комореСрбије.

ОдредбеовогПравилникаобавезнесузачланове
Етичкогодбора,каоизасвадругалицакојаучеству
јуурадуовогодбора.

Члан 2.
Етичкиодбор,каоорганЛекарскекомореСрбије,

имаправаиобавезеутврђенанаосновузакона,под
законскихакта,СтатутаидругихопштихакатаЛе
карскекомореСрбије(удаљемтексту:Комора)каои
одлукаСкупштинеЛекарскекомореСрбије.

Члан 3.
ЕтичкиодборусвомрадукористипечатЛекар

скекомореСрбије.

II. НАД ЛЕ ЖНОСТ ЕТИЧ КОГ ОД БО РА

Члан 4.
ЕтичкиодборјестручнотелоЛекарскекоморе

Србије,којепратиипромовишеначелапрофесио
налнеетикеприпружањуиспровођењуздравстве
незаштитеиудругимобластимапрофесионалног
радалекара.

НадлежностиЕтичкогодбораЛКС(удаљемтек
сту:Одбор)су:

1)разматрањеетичкихпитањакојасеодносена
обављањелекарскепрофесије;

2)давањемишљењаорадучлановаКомореу
складусаодредбамаКодексапрофесионалнеетике
ЛКС,назахтевсудовачастиЛКС;

3)промовисањепринципапрофесионалнеетике
радиуспостављањаетичкогпонашањачлановаКо
мореуобављањупрофесијездравстевноградника;

4)праћење,анализирањеидавањемишљењао
примениначелапрофесионалнеетикеупревенцији,
дијагностици,лечењу,рехабилитацији,истраживању,
каоиувођењуновихздравственихтехнологија;

5)обављањеидругихпословаувезисаприменоми
поштовањемКодексапрофесионалнеетикеЛКС;

6)издавањепрепорукаиставовапопојединим
етичкимпитањима.

Члан 5.
УвршењусвојефункцијеОдборјенезависанисвоју

надлежностобављаускладусазаконом,СтатутомЛКС,
КодексомпрофесионалнеетикеЛКС,међународним
начелимамедицинскеетикеиовимПравилником.

III. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОД БО РА

Члан 6.
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијесесастоји

од15чланова,по3чланаизсвакеРегионалнеле
карскекомореусаставуЛКС.

ЧлановеЕтичкогодбораЛекарскекомореСрби
јебираиразрешаваСкупштинаЛекарскекоморе
СрбијеизредовачланстваКоморе,гласањемзали
стууцелости.

Такође,СкупштинаЛекарскекомореСрбије,изса
става15члановаОдбора,именујепредседникаОд
бора,анапредлогЕтичкогодбора.

МандатпредседникаичлановаЕтичкогодбораЛе
карскекомореСрбијетраје4године.

Члан 7.
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијезаузимаста

вовенасвојимседницама,простомвећиномгласова
присутнихчлановаЕтичкогодбораКоморе.

ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијерадиусед
ницамакојесу,уначелујавне,уколикоЕтичкиодбор
неодлучидругачије.

СедницуОдборасазиваињомпредседавапред
седникОдбора,ауслучајуспреченостиилиодсуства
председникаОдбора,седницусазиваињомпредсе
давачланОдборакојегпредседниковластизато.

ПисанизахтевзасазивањеседницеЕтичкогодбо
раможеподнетипреседникуОдбораинајмање1/3
укупногбројачлановаОдбора.

УслучајуизпретходногставаовогчланаПравилни
ка,председникОдбораједужандаседницусазовеу
рокуод8данаодданапријемаписменогзахтеваиз
претходногставаовогчланаПравилника.

УколикопредседникЕтичкогодбораодбиједаса
зовеседницунапредлогнајмање1/3укупногброја
члановаОдбораилијенесазовеурокуод8дана,
седницуможедасазовеинајмање1/3укупногброја
члановаЕтичкогодбораидаодржиседницууколико
јеукупноприсутнонајмање8члановаОдбора..

Овакосазваномседницомпредседаванајстарији
присутничланОдбора.

IV. РАД И ПО СТУ ПАК ПРЕД ОД БО РОМ

Члан 8.
СедницеЕтичкогодборасазивајусеписменимпу

тем,односноелектронскомпоштом,узобавештава
њепозванихчлановаодану,часуиместуодражава
њаседнице,каоипредлогудневногреда.

Предметнипозивсеобавезнодостављачланови
маОдбора,најмање8данапреодржавањаседни
це,укомрокусеиматеријалсадневнимредомдо
стављасвимчлановимаОдборапоштомилипутем
електронскепоште.

Уизузетнимслучајевимаседницасеможесазва
тиукраћемрокуодрокадефинисаногпредходним
ставомовогчлана.

Члан 9.
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијеможепуно

важнодазаседаидискутује,акојенаседниципри
сутнонајмањеосамњеговихчланова.

Члан 10.
СедницомЕтичкогодборапредседаваињенимра

домруководипредседникЕтичкогодбора,ауколико
јепредседникодсутан,седницуотвараињомпредсе
давачланЕтичкогодбора,којегјепредседниковла
стиоускладусаодредбомизчлана7.став3.овог
Правилника,односнонајстаријиприсутничланОдбо
рауслучајукадасеницусазовенајмање1/3укупног
бројачлановаЕтичкогодбора,усмислуодредбеиз
члана7.став7.овогПравилника.

Члан 11.
ПоступакпредЕтичкимодборомпокрећесепи

сменимзахтевомилипосопственојиницијативичла
новаОдбора.

Анонимнизахтевисенеразматрају.

Члан 12.
УколикосеоодређеномпитањупредОдборомра

прављапописменомзахтеву,документацијакојасе
подносиуззахтевморадасадржисведоказекојису
потребнидабисеонмогаоразматрати.

Акојезахтевнеразумљивилинесадржидоказе,
накојесеподносилацпозива,Одборћепозватипод
носиоцазахтевадаистидопуниодносноисправиу
рокукојиодредиОдбор.

АкоподносилацзахтеванепоступипопозивуОд
бораистисенећеразматрати.

Члан 13.
Наосновукомплетногилидопунскикомплетираног

захтеваЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијеспро
водиразматрањеидискусију.

УколикоОдбороценидајетопотребно,подноси
лацзахтеваћебитипозваннаседницуОдбора,ра
динепосредногобјашњењачлановимаОдбораоко
наводаиззахтева.

Евентуалнисведоцимогубитипозванинаразговор
сачлановимаОдбора,акојетоуинтересудискусијеи
заузимањаставоваОдборапопредметномзахтеву.

АкоОдбороценидајетопотребно,упредметној
дискусијисемогуангажоватииекспертиизпоједи
нихобласти.

Члан 14.
ОсвимнаведенимактивностимаОдбораводисе

записник.
ЗаписникводисекретарЛекарскекомореСрби

је,односнолицекојеонодредиизаписникобаве
зносадржи:

•Називпредметаокојемседискутује;
•ВремеиместозаседањаЕтичкогодбора;
•ИменаприсутнихиодсутнихчлановаОдбора;
•ИменадругихлицакојаприсуствујуседнициОд

бора;
•ИменалицакојаучествујуудискусијипредЕтич

кимодбором;
•Кратаксадржајдискусијеидонетезакључке;
•Утврђенепредлогеопитањимокојимаједиску

сијавођена;
•ПотписпредседникаОдбора,односнодругогчла

наОдборакојипреседавао•предметномседницом,
каоилицакојејеводилозаписник.

Став,односномишљењеЕтичкогодбора,поза
вршенојдискусијибићедостављеннадлежнимор
ганимаКомореиподносиоцузахтева,апопроце
ниЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбије,исвим
другимзаинтересованимсубјектимазапредметно
етичкопитање.

Члан 15.
УколикосаседницеЕтичкогодбораЛекарскеко

мореСрбијеизостанустранкекојесууреднопозва
не,Одборћеодржатиседницууодсуствууреднопо
званихстранака.

Члан 16.
УтокудискусијепредЕтичкимодборомЛекарске

комореСрбије,председникЕтичкогодбора,односно
председавајућитојседници,водидискусијуидајеи
одузимареччлановимаОдбораприсутнимстранка
маиекспертима.

ЧлановиЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбијене
могу,ванседницаовогОдбора,износитисвојеличне
ставовеотемамаокојимаЕтичкиодбордискутује.

Члан 17.
НаконокончањадискусијечлановаЕтичкогодбора

иприсутнихлицанаседници,председавајућиседни
цеконстатуједаједискусијаотојтемипредЕтичким
одборомзакљученаиспроводипроцедуругласања
акламацијом,уколикојетопотребно.

Наосновуодредбеизчлана16.став1.тачка5.Законаокоморамаздравственихрадника(„Сл.гласникРС“,број107/2005)
иодредбеизчлана27.став1.алинеја1.тачка3.СтатутаЛекарскекомореСрбије,СкупштинаЛекарскекомореСрбије

јенасвојојIредовнојсеници,којајеодржана18.октобра2010.годинеуНовомБеограду,донела
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Члан 1.
УЗаконуоздравственојзаштити(„Службенигла

сникРС”,бр.107/05и72/09др.закон),члан199.ме
њасеигласи:

Члан 199.
Здравственирадник,здравственисарадник,каои

друголицезапосленоуздравственојустанови,одно
сноприватнојпраксикојечинитимсаздравственим
радникомуобављањуздравственеделатностиускла
дусаовимзаконом(удаљемтексту:другозапослено
лице),можедаобављадопунскирадуздравственој
установи,односноприватнојпраксиванредовноград
ногвремена,ускладусаовимзаконом.

Допунскирадизстава1.овогчланаможедасе
обављакодпослодавцасакојимздравственирад
ник,здравственисарадник,односнодругозапослено
лицеимазакљученуговорорадусапунимрадним
временом,односнокоддругогпослодавца,самопод
условомдарадздравственоградника,здравственог
сарадника,односнодругогзапосленоглицаванре
довноградногвременазакојисезакључујеуговор
одопунскомраду,неутиченаорганизацијурадапо
јединачнихделоваздравственеустановеилиздрав
ственеустановеуцелини.

Радиобављањадопунскоградаизст.1.и2.овогчла
наздравственирадник,здравственисарадник,односно
другозапосленолицезакључујеуговородопунскомра
дусапослодавцемкодкогаобављадопунскирад.

Здравственирадник,здравственисарадник,одно
снодругозапосленолицеможедазакључиуговор
одопунскомрадунајвишедоједнетрећинепуног
радногвремена.

Начин,поступакиуслове,каоидругапитањаод
значајазаорганизовањеиобављањедопунскограда
здравственихрадника,здравственихсарадника,од
носнодругихзапосленихлицапрописујеминистар.”

Члан 2. 
Члан200.мењасеигласи:

„Члан 200.
Уговородопунскомрадуможедасезакључи:
1)запружањездравственихуслугакојенисуобу

хваћенеобавезнимздравственимосигурањемупо
гледусадржаја,обимаистандарда,односноздрав
ственихуслугакојесенеостварујунаначиниу
поступкукојисупрописанизаостваривањеправа
изобавезногздравственогосигурања;

2)запружањездравственихуслугакојездравстве
наустановапружазапотребеорганизацијеобаве
зногздравственогосигурањаазакојенеможена
друкчијиначиндаобезбедиодговарајућикадар;

3)запружањездравственихуслугакојездравстве
наустановапружазапотребелицакојанемајусвој
ствоосигураноглицаускладусазакономкојимсе
уређујездравственоосигурање.”

Члан 3.
Члан201.мењасеигласи:

„Члан 201.
Уговородопунскомрадузакључујесеуписменом

обликуисадржи:врсту,начин,времетрајањапосла,
висинуиначинутврђивањанакнадезарад,обве
зникауплатеутврђененакнадезапруженуздрав
ственууслугу,ускладусазакономиопштимакти
мапослодавца.

Пацијенткомејепруженаздравственауслугаиз
члана200.тач.1)и3)овогзакона,односноосигу
равајућедруштвоускладусапрописимакојимасе
уређуједобровољноздравственоосигурање,одно
сноорганизацијаобавезногздравственогосигурања
услучајуизчлана200.тачка2)овогзакона,уплаћују
здравственојустановиутврђенунакнадузапружену
здравственууслугу.

Опруженојздравственојуслузиздравственауста
нова,односноприватнапраксадужнаједапацијен
туиздарачуннапрописаномобрасцу,односнодаза
пруженездравственеуслугеиздафактуруорганиза
цијиобавезногздравственогосигурања,односнооси
гуравајућемдруштву,ускладусапрописимакојима
сеуређујездравственоосигурање.

Здравственаустанова,односноприватнапракса
дужнаједаисплатиздравственомраднику,здрав
ственомсараднику,односнодругомзапосленомли
цууговоренунакнадуизстава1.овогчлана,сапр
вомнаредномисплатомплате,анајкаснијеуроку
од30данаодданапружањаздравственеуслуге,
односноодданапреносасредставаодорганиза
цијеобавезногздравственогосигурања,односноод
осигуравајућегдруштва.

Здравственаустанова,односноприватнапракса
дужнаједаводиевиденцијуозакљученимуговори
маодопунскомраду.

Здравственаустановауфинансијскомпланупосеб
ноисказујеиводисредстваостваренапоосновуоба
вљањадопунскоградаускладусаовимзаконом.

Послодавцикојиорганизујудопунскирадускладу
саовимзаконом,дужнисудапацијентупружепо
требнеинформацијеоначинуипоступкупружања
здравственихуслугауоквирудопунскограда,каои
данавидномместуистакнуобавештењаооргани
зацијидопунскограда,каоилицимакојасуангажо
ванапоосновууговораодопунскомраду.”

Члан 4.
Члан202.мењасеигласи:

„Члан 202.
Здравственирадник,здравственисарадник,одно

снодругозапосленолицекојеобављапословепо
основууговораодопунскомрадуускладусаовим
закономостварујеправаизобавезногсоцијалногоси
гурањаускладусазаконом.”

Члан 5.
Учлану256.став1.тачка25)мењасеигласи:
„25)акоангажујездравственоградника,здравстве

ногсарадника,односнодругозапосленолицезаоба

вљањедопунскоградасупротноодредбамаовогза
кона(чл.199201)”.

Члан 6.
Учлану259.послестава2.додајесестав3.ко

јигласи:
„Запрекршајизстава1.тачка13)овогчланака

знићесеиздравственисарадник,односнодругоза
посленолиценовчаномказномуизносуод30.000
до50.000динара.”

Члан 7.
Члан277.бришесе.

Члан 8.
Прописзаспровођењеовогзаконадонећесеуроку

од90данаодданаступањанаснагуовогзакона.
Одредбеподзаконскогпрописакојесусепримењи

валедоступањанаснагуовогзакона,анисусањим
усупротности,примењиваћеседодоношењаподза
конскогпрописанаосновуовогзакона.

Члан 9.
Овајзаконступанаснагуосмогданаодданаобја

вљивањау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.  УСТАВ НИ ОСНОВ

Уставниосновзадоношењеовогзаконасадржанје
уодредбамачлана97.став1.тачка10.УставаРепу
бликеСрбије,премакојимаРепубликаСрбијауређује
иобезбеђујесистемуобластиздравства.

II. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ЗА КО НА

РазлозизадоношењеЗаконаоизменамаидопу
намаЗаконаоздравственојзаштити(„Службенигла
сникРС”,бр.107/05и72/09др.закон)јесу:

–стварањеусловазазадовољавањесталнорасту
ћихпотребастановништваукоришћењуздравствене
заштитекрозобезбеђивањедоступнездравствене
заштитесвимграђаниманатериторијиРепублике
Србијеорганизовањемдопунскоградаздравствених
радника,здравственихсарадника,каоидругихлица
запосленихуздравственимустановамаиприватној
праксинаначинкојимсеомогућаваобављањеод
ређенихпословаздравственеделатностиовихлица
уздравственимустановамаиприватнојпракси,абез
обзирагдеовалицаимајузакљученуговорорадуса
пунимраднимвременом;

–обезбеђивањеусловазаунапређењеквалитета
здравственезаштитенаначинкојимсеобезбеђује
смањењеЛистечекања,односносмањењевремен
скогпериодакојипротекнедомоментапружањаод
говарајућихздравственихуслугапацијентима;

–обезбеђивањеусловапацијентимазаширииз
боркакоздравственихрадника,такоиздравствених

ПРЕДЛОГЗАКОНАОИЗМЕНАМАИДОПУНАМАЗАКОНА
ОЗДРАВСТВЕНОЈЗАШТИТИ

Члан 18.
НаконзакљученедискусијепредЕтичкимодбо

ром,Етичкиодборформулишесвојставидоноси
мишљењеускладусаодредбомизчлана7.став1.
овогПравилника.

Процедуриконачногформулисањаставаидефини
сањумишљењаОдбораигласањуприсуствујусамо
члановиОдбораилицекојеводизаписник.

Члан 19.
Наосновузаузетогставаизпретходногчланаовог

Правилника,ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбије
можедапредлажеоргануКоморе,надклежномза
даљепоступање,одређенемереилидаконстатује
дакододређене,предметнеситуацијенемаповре
даетичкихначела.

V. ОСТА ЛЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 20.
НаписменизахтевпредседникаЕтичкогодбора,

УправниодборЛекарскекомореСрбијеилидруги
одборЛекарсјкекомореСрбије,можедазакажеза
једничкуседницуЕтичкогодбораитогоргана,услу
чајевимакадасунадневномредуовиходбора,каои
Етичкогодбора,надневномредуистапитања.

Члан 21.
ДиректорЛекарскекомореСрбијеобезбеђујетех

ничку,стручнуиадминистративнупомоћкаоидруге
условенеопходнезауспешанрадЕтичкогодбора
ЛекарскекомореСрбије.

Члан 22.
ОправилнојпримениовогПравилникастарасепред

седникЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбије.

VI  ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 23.
ОвајПравилникступанаснагуданомдоношења.
ПоступакзаизменеидопунеовогПравилникавр

шисепопоступкуинаначиннакојијеиовајПравил
никдонет.

ПроменаовогПравилникаообразовањуирадуЕтич
когодбораЛекарскекомореСрбијеступанаснагуда
номдоношења.

Др Ма ри на Де ља нин Илић,
председникСкупштинеЛКС
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сарадника,односнодругихлицазапосленихуздрав
ственимустановамаиприватнојпраксикојичинетим
којиобављадопунскирад,акојићепацијентимапру
жатиодговарајућеврстездравственихуслуга,одно
сноодговарајућуздравственузаштитукојуовалица
финансирајуизсопственихприхода.Наовајначин
створићесеусловизаангажовањевећегбројаза
посленихздравственихрадника,здравственихса
радникаидругихлицазапосленихуздравственим
установамаиприватнојпракси;

–обезбеђивањеусловазаангажовањевећегброја
садазапосленихздравственихрадника,здравствених
сарадника,каоидругихлицазапосленихуздравстве
нимустановамаиприватнојпраксикрозстварањепо
зитивнихефекатаиобезбеђивањемпотребногкадра,
односнокадрасаодговарајућимспецијализацијамаи
ужимспецијализацијама,којихнапојединимподруч
јимаРепубликенемаудовољномброју,акојисена
основууговораодопунскомрадумогуобезбедитиза
радуодређенојздравственојустановиилиприватној
пракси,аукојимапостојипотребатаквогангажовања
радипружањаздравственезаштитепацијентима.

III.  ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ОСНОВ НИХ 
ПРАВ НИХ ИН СТИ ТУ ТА 
И ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИХ РЕ ШЕ ЊА

–Учл.14Предлогазаконаизвршенојепрецизира
њеодредабакојесеодносенаобављањедопунског
радаздравственихрадника,здравственихсарадника,
каоидругихлицазапосленихуздравственимустано
вамаиприватнојпраксикојачинетимсаздравстве
нимрадникомуобављањуздравственеделатности,
којасеможеобављатиуздравственојустановиипри
ватнојпракси(чл.199202.).Такође,предвиђеноједа
седопунскирадможеобављатикодпослодавцакод
когајездравственирадник,здравственисарадник,
односнодругозапосленолицеурадномодносу,од
носнокоддругогпослодавцанајвишедоједнетре
ћинепуноградногвремена.

Одредбамановогчлана200.прописанесуздрав
ственеуслугекојесемогуобављатиуоквирудопун
скограда,односнонапотпуницеловитначинуре
ђенајеобластобављањадопунскоградауобласти
здравственезаштитеодзакључивањауговора,пру
жањасвихпотребнихинформацијапацијентимаоор
ганизовањудопунскограда,утврђивањуценаздрав
ственихуслуга,начинуиздавањарачунапацијенту
заобављенездравственеуслугеуоквирудопунског
рада,такоштојепрописанодасеуговородопунском
радуможезакључити:

1)запружањездравственихуслугакојенисуоб
ухваћенеобавезнимздравственимосигурањем,
упогледусадржаја,обимаистандарда,односно
здравственеуслугекојесенеостварујуускладуса
начиномипоступкомостваривањаправаизобаве
зногздравственогосигурања;

2)запружањездравственихуслугакојездравстве
наустановапружазапотребеорганизацијеобаве
зногздравственогосигурањаазакојенеможена
друкчијиначиндаобезбедиодговарајућикадар;

3)запружањездравственихуслугакојездравстве
наустановапружазапотребелицакојанемајусвој
ствоосигураноглицаускладусазакономкојимсе
уређујездравственоосигурање.

Заобављањедопунскоградазакључујесеуговоро
допунскомрадуизмеђуздравственоградника,одно
снодругогзапосленоглицакојеобављаздравствену
делатностипослодавца.

Новимчланом201.предложеноједасеуговородо
пунскомрадузакључујеуписменомобликуисадржи:
врсту,начин,времетрајањапосла,висинуиначин
утврђивањанакнадезарад,обвезникауплатеутвр
ђененакнадезапруженуздравственууслугу,ускла
дусазакономиопштимактимапослодавца.

Такође,опруженојздравственојуслузиздравствена
установа,односноприватнапраксадужнаједапаци
јентуиздарачуннапрописаномобрасцу,односнода
запруженездравственеуслугеиздафактуруорганиза
цијиобавезногздравственогосигурања,односноодго
варајућемосигуравајућемдруштву,ускладусапропи
симакојимасеуређујездравственоосигурање.Поред
тога,одредбамачлана201.овогзаконапрописанаје

обавезадапослодавцикојиорганизујудопунскираду
складусаовимзаконом,пацијентупружајусвепотреб
неинформацијеоначинуипоступкупружањаздрав
ственихуслугауоквирудопунскограда,каоидана
видномместуистакнуобавештењаоорганизацијидо
пунскограда,каоилицимакојасуангажованапо
основууговораодопунскомраду.

Запруженездравственеуслугеуоквирудопунског
рада,здравственаустанова,односноприватнапрак
саисплаћујездравственомраднику,здравственом
сараднику,односнодругомзапосленомлицуугово
ренунакнадусапрвомнаредномисплатомплате,а
најкаснијеурокуод30данаодданапружањаздрав
ственеуслуге,односноодданапреносасредставаод
организацијеобавезногздравственогосигурања,од
носноодосигуравајућегдруштва,чимесеомогућава
редовнаисплатанакнада,аускладузазакљученим
уговоромодопунскомраду.Средстваостваренапо
основуобављањадопунскограда,ускладусаовим
законом,здравственеустановепосебноисклазујуи
водеуфинансијскомплану.

Чл.5.и6.Предлогазаконаусклађенесуказнене
одредбе,односнопрецизиранесуодредбекојесеод
носенапрекршајнуодговорностздравственеустано
ве,приватнепраксе,здравственихсарадникакаои
другихзапосленихлицакојеобављајудопунскирад
усупротностисаовимзаконом.

Чланом7.Предлогазаконапрописаноједасечлан
277.брише.

Чл.8.и9.Предлогазаконапредвиђенјерокза
усклађивање,односнодоношењепрописазаизвр
шавањеовогзаконаиуређенојевреместупањана
правнуснагуовогзакона.

IV.  ПРО ЦЕ НА ФИ НАН СИЈ СКИХ 
СРЕД СТА ВА ПО ТРЕБ НИХ 
ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЗА КО НА

Заспровођењеовогзаконанијепотребнообезбеди
тидодатнасредстваубуџетуРепубликеСрбијеза2010.
годину.Наиме,средствазаспровођењеовогзаконаза
2011.годинуинадаљепланираћесеускладусабилан
сниммогућностимаРепублике,каоиуоквирурасполо
живихсредставапланиранихФинансијскимпланом
Републичкогзаводазаздравственоосигурање.

V.  РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ЗА КО НА 
ПО ХИТ НОМ ПО СТУП КУ

Радиштохитнијеприменеодредабаовогзакона
којесеодносенаомогућавањеостваривањаправа
пацијенатаиефикаснијеорганизацијерадаздрав
ственихустанова,приватнепраксекрозорганизова
њедопунскограда,каоиунапређењеорганизације
здравственеслужбекрозомогућавањенесметаног
обављањаздравственезаштите,неопходноједасе
овајзакондонесепохитномпоступку.

Доношењемовогзаконапохитномпоступкуспре
чилобисемогућенаступањештетнихпоследицапо
системздравственезаштите.

ПРЕГЛЕДОДРЕДАБАЗАКОНА
ОЗДРАВСТВЕНОЈЗАШТИТИКОЈЕ

СЕМЕЊАЈУИДОПУЊУЈУ

ЧЛАН 199.
ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, ЗДРАВСТВЕНИ СА

РАДНИК, КАО И ДРУГО ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНОУ
ЗДРАВСТВЕНОЈУСТАНОВИ,ОДНОСНОПРИВАТ
НОЈПРАКСИКОЈЕЧИНИТИМСАЗДРАВСТВЕ
НИМРАДНИКОМУОБАВЉАЊУЗДРАВСТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИУСКЛАДУСАОВИМЗАКОНОМ(У
ДАЉЕМТЕКСТУ:ДРУГОЗАПОСЛЕНОЛИЦЕ),МО
ЖЕДАОБАВЉАДОПУНСКИРАДУЗДРАВСТВЕ
НОЈУСТАНОВИ,ОДНОСНОПРИВАТНОЈПРАКСИ
ВАНРЕДОВНОГРАДНОГВРЕМЕНА,УСКЛАДУСА
ОВИМЗАКОНОМ.

ДОПУНСКИРАДИЗСТАВА1.ОВОГЧЛАНАМО
ЖЕДАСЕОБАВЉАКОДПОСЛОДАВЦАСАКОЈИМ
ЗДРАВСТВЕНИРАДНИК,ЗДРАВСТВЕНИСАРАД
НИК,ОДНОСНОДРУГОЗАПОСЛЕНОЛИЦЕИМА

ЗАКЉУЧЕНУГОВОРОРАДУСАПУНИМРАДНИМ
ВРЕМЕНОМ,ОДНОСНОКОДДРУГОГПОСЛОДАВ
ЦА,САМОПОДУСЛОВОМДАРАДЗДРАВСТВЕНОГ
РАДНИКА,ЗДРАВСТВЕНОГСАРАДНИКА,ОДНО
СНОДРУГОГЗАПОСЛЕНОГЛИЦАВАНРЕДОВ
НОГРАДНОГВРЕМЕНАЗАКОЈИСЕЗАКЉУЧУ
ЈЕУГОВОРОДОПУНСКОМРАДУ,НЕУТИЧЕНА
ОРГАНИЗАЦИЈУРАДАПОЈЕДИНАЧНИХДЕЛОВА
ЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕИЛИЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕУЦЕЛИНИ.

РАДИОБАВЉАЊАДОПУНСКОГРАДАИЗСТ.1.
И2.ОВОГЧЛАНАЗДРАВСТВЕНИРАДНИК,ЗДРАВ
СТВЕНИСАРАДНИК,ОДНОСНОДРУГОЗАПОСЛЕ
НОЛИЦЕЗАКЉУЧУЈЕУГОВОРОДОПУНСКОМ
РАДУСАПОСЛОДАВЦЕМКОДКОГАОБАВЉАДО
ПУНСКИРАД.

ЗДРАВСТВЕНИРАДНИК,ЗДРАВСТВЕНИСАРАД
НИК,ОДНОСНОДРУГОЗАПОСЛЕНОЛИЦЕМО
ЖЕДАЗАКЉУЧИУГОВОРОДОПУНСКОМРАДУ
НАЈВИШЕДОЈЕДНЕТРЕЋИНЕПУНОГРАДНОГ
ВРЕМЕНА.

НАЧИН, ПОСТУПАК ИУСЛОВЕ, КАО И ДРУ
ГАПИТАЊАОДЗНАЧАЈАЗАОРГАНИЗОВАЊЕИ
ОБАВЉАЊЕДОПУНСКОГРАДАЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА,ЗДРАВСТВЕНИХСАРАДНИКА,ОДНО
СНОДРУГИХЗАПОСЛЕНИХЛИЦАПРОПИСУЈЕ
МИНИСТАР.

ЧЛАН 200.
УГОВОРОДОПУНСКОМРАДУМОЖЕДАСЕЗА

КЉУЧИ:

1)ЗАПРУЖАЊЕЗДРАВСТВЕНИХУСЛУГАКОЈЕ
НИСУОБУХВАЋЕНЕОБАВЕЗНИМЗДРАВСТВЕНИМ
ОСИГУРАЊЕМУПОГЛЕДУСАДРЖАЈА,ОБИМАИ
СТАНДАРДА,ОДНОСНОЗДРАВСТВЕНИХУСЛУГА
КОЈЕСЕНЕОСТВАРУЈУНАНАЧИНИУПОСТУПКУ
КОЈИСУПРОПИСАНИЗАОСТВАРИВАЊЕПРАВА
ИЗОБАВЕЗНОГЗДРАВСТВЕНОГОСИГУРАЊА;

2)ЗАПРУЖАЊЕЗДРАВСТВЕНИХУСЛУГАКО
ЈЕЗДРАВСТВЕНАУСТАНОВАПРУЖАЗАПОТРЕ
БЕОРГАНИЗАЦИЈЕОБАВЕЗНОГЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊААЗАКОЈЕНЕМОЖЕНАДРУКЧИЈИ
НАЧИНДАОБЕЗБЕДИОДГОВАРАЈУЋИКАДАР;

3)ЗАПРУЖАЊЕЗДРАВСТВЕНИХУСЛУГАКО
ЈЕЗДРАВСТВЕНАУСТАНОВАПРУЖАЗАПОТРЕ
БЕЛИЦАКОЈАНЕМАЈУСВОЈСТВООСИГУРАНОГ
ЛИЦАУСКЛАДУСАЗАКОНОМКОЈИМСЕУРЕЂУ
ЈЕЗДРАВСТВЕНООСИГУРАЊЕ.

ЧЛАН 201.
УГОВОРОДОПУНСКОМРАДУЗАКЉУЧУЈЕСЕУ

ПИСМЕНОМОБЛИКУИСАДРЖИ:ВРСТУ,НАЧИН,
ВРЕМЕТРАЈАЊАПОСЛА,ВИСИНУИНАЧИНУТВР
ЂИВАЊАНАКНАДЕЗАРАД,ОБВЕЗНИКАУПЛАТЕ
УТВРЂЕНЕНАКНАДЕЗАПРУЖЕНУЗДРАВСТВЕ
НУУСЛУГУ,УСКЛАДУСАЗАКОНОМИОПШТИМ
АКТИМАПОСЛОДАВЦА.

ПАЦИЈЕНТКОМЕЈЕПРУЖЕНАЗДРАВСТВЕНА
УСЛУГАИЗЧЛАНА200.ТАЧ.1)И3)ОВОГЗАКОНА,
ОДНОСНООСИГУРАВАЈУЋЕДРУШТВОУСКЛА
ДУСАПРОПИСИМАКОЈИМАСЕУРЕЂУЈЕДО
БРОВОЉНОЗДРАВСТВЕНООСИГУРАЊЕ,ОДНО
СНООРГАНИЗАЦИЈАОБАВЕЗНОГЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊАУСЛУЧАЈУИЗЧЛАНА200.ТАЧКА2)
ОВОГЗАКОНА,УПЛАЋУЈУЗДРАВСТВЕНОЈУСТА
НОВИУТВРЂЕНУНАКНАДУЗАПРУЖЕНУЗДРАВ
СТВЕНУУСЛУГУ.

ОПРУЖЕНОЈЗДРАВСТВЕНОЈУСЛУЗИЗДРАВ
СТВЕНАУСТАНОВА,ОДНОСНОПРИВАТНАПРАКСА
ДУЖНАЈЕДАПАЦИЈЕНТУИЗДАРАЧУННАПРО
ПИСАНОМОБРАСЦУ,ОДНОСНОДАЗАПРУЖЕНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕУСЛУГЕИЗДАФАКТУРУОРГАНИ
ЗАЦИЈИОБАВЕЗНОГЗДРАВСТВЕНОГОСИГУРА
ЊА,ОДНОСНООСИГУРАВАЈУЋЕМДРУШТВУ,У
СКЛАДУСАПРОПИСИМАКОЈИМАСЕУРЕЂУЈЕ
ЗДРАВСТВЕНООСИГУРАЊЕ.
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ЗДРАВСТВЕНАУСТАНОВА,ОДНОСНОПРИВАТ
НАПРАКСАДУЖНАЈЕДАИСПЛАТИЗДРАВСТВЕ
НОМРАДНИКУ,ЗДРАВСТВЕНОМСАРАДНИКУ,ОД
НОСНОДРУГОМЗАПОСЛЕНОМЛИЦУУГОВОРЕНУ
НАКНАДУИЗСТАВА1.ОВОГЧЛАНА,САПРВОМ
НАРЕДНОМИСПЛАТОМПЛАТЕ,АНАЈКАСНИЈЕУ
РОКУОД30ДАНАОДДАНАПРУЖАЊАЗДРАВ
СТВЕНЕУСЛУГЕ,ОДНОСНООДДАНАПРЕНО
САСРЕДСТАВАОДОРГАНИЗАЦИЈЕОБАВЕЗНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГОСИГУРАЊА,ОДНОСНООДОСИ
ГУРАВАЈУЋЕГДРУШТВА.

ЗДРАВСТВЕНАУСТАНОВА,ОДНОСНОПРИВАТНА
ПРАКСАДУЖНАЈЕДАВОДИЕВИДЕНЦИЈУОЗА
КЉУЧЕНИМУГОВОРИМАОДОПУНСКОМРАДУ.

ЗДРАВСТВЕНАУСТАНОВАУФИНАНСИЈСКОМ
ПЛАНУПОСЕБНОИСКАЗУЈЕИВОДИСРЕДСТВА
ОСТВАРЕНАПООСНОВУОБАВЉАЊАДОПУН
СКОГРАДАУСКЛАДУСАОВИМЗАКОНОМ.

ПОСЛОДАВЦИКОЈИОРГАНИЗУЈУДОПУНСКИ
РАДУСКЛАДУСАОВИМЗАКОНОМ,ДУЖНИСУДА
ПАЦИЈЕНТУПРУЖЕПОТРЕБНЕИНФОРМАЦИЈЕ
ОНАЧИНУИПОСТУПКУПРУЖАЊАЗДРАВСТВЕ
НИХУСЛУГАУОКВИРУДОПУНСКОГРАДА,КАОИ
ДАНАВИДНОММЕСТУИСТАКНУОБАВЕШТЕЊАО
ОРГАНИЗАЦИЈИДОПУНСКОГРАДА,КАОИЛИЦИ
МАКОЈАСУАНГАЖОВАНАПООСНОВУУГОВОРА
ОДОПУНСКОМРАДУ.

ЧЛАН 202.
ЗДРАВСТВЕНИРАДНИК,ЗДРАВСТВЕНИСАРАД

НИК,ОДНОСНОДРУГОЗАПОСЛЕНОЛИЦЕКОЈЕ
ОБАВЉАПОСЛОВЕПООСНОВУУГОВОРАОДО
ПУНСКОМРАДУУСКЛАДУСАОВИМЗАКОНОМ
ОСТВАРУЈЕПРАВАИЗОБАВЕЗНОГСОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊАУСКЛАДУСАЗАКОНОМ.

Члан 256.
Новчаномказномод200.000до1.000.000динара,

казнићесезапрекршајздравственаустановаако:
1)пацијентунеомогућиостваривањеправанасло

боданизбордокторамедицине,односнодокторасто
матологије(члан29);

2)безпристанкапацијента,односнопротивноње
говојвољиилибезпристанказаконскогзаступника
пословнонеспособногпацијента,надпацијентомбу
дупредузетемедицинскемересупротноодредбама
овогзакона(члан31.ст.2.и3.ичлан35.став1);

3)пацијентунеомогућиувидусвојумедицинску
документацију(члан36.став1);

4)родитељима,старатељу,односнозаконскомза
ступникунеомогућиувидумедицинскудокумента
цијукадајепацијентноворођенчеилималолетноли
це(члан36.став2);

5)препочеткамедицинскогогледанеосигурапа
цијентакојијеподвргнутмедицинскомогледукод
надлежнеорганизацијезаосигурањеилиаконад
пацијентомвршимедицинскиогледбезпретходне
одлукеетичкогодбораздравственеустанове(члан
38.ст.7.и9);

6)неорганизујерадзаштитникапацијентових
праваилиакоускратиправонаприговорпацијента
здравственомрадникукојируководипроцесомра
да,односнозаштитникупацијентовихправа,илиако
онемогућисамосталанрадзаштитникапацијентових
права(члан39.ст.1,2.и9);

7)услучајуизбијањаепидемијаидругихвећихне
погодаинесрећаблаговременоиистинитонедоста
виподаткенадлежноморгануопштине,града,ауто
номнепокрајинеиРепублике(члан41.став3);

8)урокуод48сатиодданапријемаболесникана
стационарнолечење,закоганадлежнидокторпро
ценидајеприродадушевнеболестикодболесника
таквадаможеугрозитиживотболесникаилиживот
другихлицаилиимовину,необавестинадлежнисуд
(члан44.став2);

9)обављаздравственуделатностанеиспуњава
условеизчлана49.овогзакона;

10)започнесаобављањемздравственеделатности
предобијањарешењаМинистарствакојимјеутвр
ђенаиспуњеностусловазаобављањездравствене

делатностиилиакообављаздравственуделатносту
супротностисанаведенимрешењем(члан51);

11)користиновездравственетехнологијебездо
зволеМинистарствазакоришћењеновихздравстве
нихтехнологија(члан70.став1);

12)оглашава,односнорекламираздравственеуслу
ге,стручномедицинскепоступкеиметодездравстве
незаштите,укључујућиздравственеуслуге,методеи
поступкетрадиционалнемедицине(члан71.став1);

13)истакненазивздравственеустановекојинеса
држиподаткеоделатностикојајеутврђенарешењем
Министарства,радномвремену,оснивачуиседишту
здравственеустанове,илиакоистакненазивздрав
ственеустановекојиимаобележјекомесеможепри
писатикарактероглашавања,односнорекламирања
(члан72.ст.1.и2);

14)неводиздравственудокументацијуиевиден
ције,односноакоупрописанимроковиманедоста
вљаиндивидуалне,збирнеипериодичнеизвештаје
надлежноморгану,илиаконабилокојиначиннару
шитајностподатакаизмедицинскедокументације
пацијента,односноаконезаштитимедицинскудо
кументацијуоднеовлашћеногприступа,копирањаи
злоупотребе(члан73.ст.1.и3);

15)необавестиопштину,односноградначијојте
риторијиимаседиштездравственаустановаупри
ватнојсвојини,онедељномраспоредурада,почетку
изавршеткурадногвремена(члан75.став3);

16)необезбедиминимумпроцесарадазавреме
штрајка,односноакосеорганизујештрајкуздрав
ственојустановикојапружахитнумедицинскупомоћ
(члан75.ст.5.и6);

17)недостављаподаткеотровањимацентруза
контролутровања,ускладусаовимзаконом(члан
92.став5);

18)организационејединицекојесусаставнидео
здравственеустановеносеназивапотека,клиника,од
носноинститут,анеиспуњавајуусловеутврђенеовим
закономзањиховообразовање(члан142.став2);

19)неорганизујестручнеорганеуздравственој
установи(члан143);

20)стичесредствазарадсупротноодредбамачл.
159.и160.овогзакона;

21)непоштујеистакнутиприговорсавестиздрав
ственоградника,односноаконеобезбедипружа
њездравственезаштитепацијентуодстранедругог
здравственоградникауслучајуистакнутогприговора
савести(члан171.став3);

22)нествориусловеинеорганизујеобављање
приправничкогстажа(члан176.став3);

23)запосленомздравственомрадникуиздравстве
номсарадникунеобезбедиплаћеноодсуствозакон
тинуирануедукацијурадиобнављањаодобрењаза
самосталнирад(члан182.став3);

24)необезбедистручноусавршавањеинедонесе
планстручногусавршавањаздравственихрадникаи
здравственихсарадника(члан183.ст.1.и2.);

25)АКОАНГАЖУЈЕЗДРАВСТВЕНОГРАДНИКА,
ЗДРАВСТВЕНОГСАРАДНИКА,ОДНОСНОДРУГО
ЗАПОСЛЕНОЛИЦЕЗАОБАВЉАЊЕДОПУНСКОГ
РАДАСУПРОТНООДРЕДБАМАОВОГЗАКОНА(ЧЛ.
199–201);

26)неспроводиунутрашњупроверуквалитета
стручнограда,односноаконедонесегодишњипро
грампровереквалитетастручноградауздравственој
установи,ускладусаовимзаконом(члан206);

27)несарађујеуспровођењуредовнеиванредне
спољнепровереквалитетастручноградаодстра
нестручнихнадзорника,каоиакоимнедостави
свепотребнеподаткеидругудокументацију(члан
208.став5);

28)непоступипорешењуминистракојимјеизре
ченапривременазабранарадаупоступкуспровође
њаредовнеиванреднепровереквалитетастручног
рада(члан211.став1);

29)обављатрадиционалнумедицинуприменомме
тодаипоступаказакојениједобиласагласностМи
нистарства(чл.235237);

30)странцунеукажездравственузаштитуускладу
саовимзакономилиакомунепружихитнумедицин
скупомоћ(чл.238,239.ичлан240.став1).

Запрекршајизстава1.овогчланаказнићесеиод
говорнолицеуздравственојустановиновчаномка
зномод30.000до50.000динара.

Запрекршајизстава1.тач.2)до15),тач.17),18)
итач.20)до30)овогчланаказнићесездравствени
радникпредузетникновчаномказномод100.000до
500.000динара.

Члан 259.
Новчаномказномод30.000до50.000динара,ка

знићесезапрекршајздравственирадникако:
1)пацијентунедаобавештењекојејепотребнода

бипацијентдонеоодлукуопристанкуилинепристан
кунапредложенумедицинскумеруилиакопацијенту
онемогућиувидутрошковелечења(члан28);

2)другимлицимасаопштиличнеподаткепацијентаза
којејесазнао,односнокојемујепацијентутокупружа
њаздравственезаштитесаопштио(члан30.став2);

3)безпристанкапацијента,односнопротивноње
говојвољиилибезпристанказаступникапословно
неспособногпацијента,надпацијентомбудупреду
зетемедицинскемересупротноодредбамаовогза
кона(члан31.став2.ичлан35.став1);

4)умедицинскудокументацијупацијентанеупише
податакопристанкуилиодбијањупацијентанапред
ложенумедицинскумеру(члан33.став3);

5)пацијентунеомогућиувидусвојумедицинскудо
кументацијуилиаконеводимедицинскудокумента
цијуускладусазаконом(члан36.ст.1.и3);

6)родитељима,старатељу,односнозаконскомза
ступникунеомогућиувидумедицинскудокумента
цијукадајепацијентноворођенчеилималолетноли
це(члан36.став2);

7)уобављањуфармацеутскездравственеделатности
поступаусупротностисачл.86.и87.овогзакона;

8)сенеудружиукоморездравственихрадникау
складусазаконом(члан167.став1);

9)напустирадноместопослеистекарадногвреме
на,адамунијеобезбеђеназамена,чимејенаруше
нообављањездравственеделатностиилиугрожено
здрављепацијента(члан170);

10)непружихитнумедицинскупомоћистичући
приговорсавести(члан171.став4);

11)самосталнорадиуздравственојустанови,од
носноприватнојпраксиаданиједобио,односнооб
новиолиценцу,односноакомујелиценцаодузета
(члан191);

12)урокуодосамданаодданапријемарешењао
одузимањулиценце,истунедоставинадлежнојко
мори(члан192);

13)обављадопунскирадусупротностисачл.199.
до201.овогзакона;

14)несарађујесастручнимнадзорницимауспро
вођењуредовнеиливанреднеспољнепровереква
литетастручноградаилиаконепружисвепотребне
податкеидоставинеопходнудокументацијузаспро
вођењередовнеиванреднеспољнепровереквали
тетастручнограда(члан208.став5);

15)одбијеучешћеуспровођењупоступкаредовнеи
ванреднеспољнепровереквалитетастручноградакао
надзорниксалистенадзорника(члан209.став5);

16)неизвршинепосреданпрегледумрлоглицаи
утврдивремеиузроксмртиурокуод12сатиодпри
мљеногпозива(члан219.став5);

17)безодлагањанеобавестинадлежнуорганиза
ционујединицуминистарстванадлежногзаунутра
шњепословеосмртномслучајуподусловимапро
писанимучлану220.став1.овогзакона;

18)обављатрадиционалнумедицинуприменомме
тодаипоступаказакојениједобиодозволуМини
старства(чл.235237).

Запрекршајизстава1.тач.10),14)и15)овогчла
наказнићесеиздравственисарадникновчаномка
зномуизносуод30.000до50.000динара.

ЗАПРЕКРШАЈИЗСТАВА1.ТАЧКА13)ОВОГЧЛА
НАКАЗНИЋЕСЕИЗДРАВСТВЕНИСАРАДНИК,ОД
НОСНОДРУГОЗАПОСЛЕНОЛИЦЕНОВЧАНОМКА
ЗНОМУИЗНОСУОД30.000ДО50.000ДИНАРА.

Члан 277.
УПредлогуоизменамаидопунамаЗаконаоздрав

ственојзаштити,члан 277 је избрисан.
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п
ред ло гом за из ме ну За ко на о здрав стве ној за
шти ти ко ји је усво ји ла вла да ср би је уво ди се 
мо гућ ност до пун ског ра да ван рад ног вре ме
на за све здрав стве не рад ни ке, здрав стве не са

рад ни ке и дру ге за по сле не у здрав стве ним уста но ва ма 
ван рад ног вре ме на. За кон се тре нут но на ла зи у скуп
штин ској про це ду ри па је мо гу ће оче ки ва ти и  из ме не. 
вал ду још ни је про шао прел длог пра вил ник о на чи ну 
и по ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња  ко ји та ко ђе со бом но си но ви не у на шем 
здрав стве ном си сте му.

др пе ри ша си мо но вић. др жав ни се кре тар ми ни стар
ства здра вља об ја снио je  да из ме не об у хва та ју ви ше вр
ста здрав стве них услу га. то су здрав стве не услу ге ван 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, здрав стве не услу ге 
из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у оним обла сти
ма стру ке где због тех но ло ги је про це са ра да или дру
гих раз ло га по сто је тзв. ли сте че ка ња и где се на дру
ги на чин не мо же одр жа ти кон ти ну и тет ефи ка сно сти 
здрав стве них услу га, као и дру ге вр сте здрав стве них  
услу га ко је се пру жа ју осо ба ма ко је ни су гра ђа ни ове 
зе мље или не спа да ју у оси гу ра на ли ца. 

Простор за ново запошљавање

си мо но вић на во ди да до пун ски рад мо же би ти ор
га ни зо ван и у са мој уста но ви у ко јој је рад ник за по
слен, а об у хва та све за по сле не не за ви сно да ли се по
ред здрав стве не ба ве и не ком дру гом де лат но шћу. он 
на по ми ње да је из ме на ма омо гу ће но да се из јед на че 
у пра ви ма на став ни ци уни вер зи те та и вој ни ле ка ри и 
здрав стве ни рад ни ци и са рад ни ци са свим оста ли ма 
ко ји ра де у здрав ству. 

ако се до пун ски рад ор га ни зу је у јав ној здрав стве ној 
уста но ви, на вид ном ме сту мо ра се ис та ћи оба ве ште ње 
да се пру жа до пун ски рад, из ко јих обла сти, ко су ан га
жо ва на ли ца, у ко је вре ме се он ор га ни зу је. уста но ва је у 

др периШа симоновић, државни секретар министарства
Здравља о предЛоженим Законским иЗменама

допунскоГ рада и наЧину и поступку оствариваЊа
права иЗ обавеЗноГ ЗдравственоГ осиГураЊа

већи кваЛитет 
и – Зарада

допунски рад може бити организован и у самој установи у којој је радник запослен, 
а обухвата све запослене независно да ли се поред здравствене баве и неком 

другом делатношћу // Здравствени радник укупно може да ради пуно радно време 
и још једну трећину тог радног времена у виду допунског рада // ако се усвоји 
предлог правилника приватни лекар у општој пракси моћи ће да издаје упуте 
за специјалистички преглед, отвара боловање и води комплетну медицинску 

документацију пацијента као и изабрани лекар у дому здравља // буде ли се усвојила 
ова новина важиће и за педијатре и за гинекологе у приватној пракси

Др Периша Симоновић, државни секретар 
Министарства здравља Србије
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оба ве зи да у сва ком по је ди нач ном слу ча ју ин фор ми ше 
по тен ци јал ног ко ри сни ка о вр сти и на чи ну пру жа ња 
услу га, као и це на ма. услу ге из обла сти до пун ског ра да 
сво јом од лу ком уста но ви ће ор га ни упра вља ња здрав
стве ним уста но ва ма, сем за оне услу ге из обла сти оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња ко је се од но се на ли сте 
че ка ња, пре ци зи ра др жав ни се кре тар.

он ка же да ће ко ри сти од но ве ор га ни за ци је ра да би
ти ви ше стру ке, а пре све га огле да ће се у то ме што ће 
здрав стве не услу ге мо ћи да се пру же у ве ћем оби му не
го до са да. ти ме ће би ти омо гу ћен ефи ка сни ји и ква
ли тет ни ји рад, јер ће у ре дов но рад но вре ме оси гу ра
на ли ца мо ћи бр же да до ђу до сво јих ле ка ра и ти мо ва, 
пре вен тив ни рад ће мо ћи да се пла ни ра на ква ли тет
ни ји на чин, а отво ри ће се про стор и за но ва за по шља

ва ња здрав стве них рад ни ка, са рад ни ка и дру гог осо
бља, об ја шња ва си мо но вић. 

он ис ти че да ће се овим из ме на ма, уз из ме не за ко
на о пла та ма у јав ним слу жба ма, про мо ви са ти мо гућ
ност да за по сле ни у сво јим уста но ва ма, пре ко до пун
ског ра да, мо гу ви ше да за ра де не го до са да.

Подела радног времена

пла ни ра ним из ме на ма ових про пи са уста но ви ће 
се за ра да ко ја је са ста вље на од основ не за ра де, дру гих 
при хо да по осно ву учин ка, а то се од но си на до пун ски 
рад, као и дру гих при хо да ко је уста но ва пру жа. си мо
но вић ука зу је да ће из ме не За ко на о здрав стве ној за
шти ти омо гу ћи ти та ко ђе да се уго во ри здрав стве них 

н
ај но ви ји пред лог За ко
на о из ме ни за ко на о 
здрав стве ној за шти ти, 
ко ји је угле дао све тлост 

да на у сред лет њих од мо ра, што 
је већ ка рак те ри стич но за здрав
стве ну ре гу ла ти ву тран зи ци о не 
ср би је, у јед ном свом де лу ба
вио се ре гу ли са њем до пун ског 
ра да, у све му, осим у јед ном: ни
је пред ви ђао уки да ње Чла на 277, 
ко ји за бра њу је ле ка ри ма из др
жав не прак се да до пун ски ра де 
у при ват ној прак си.

Ле кар ска ко мо ра ср би је, иако 
тај пред лог ни је до би ла, ре а го
ва ла је на ње га и ин си ти ра ла на 
уки да њу тог чла на. ина че, у то ку 
је пе ри од че ка ња да устав ни суд 
ср би је за ка же усме ну рас пра ву 
ве за но за наш зах тев о не у став
но сти и не за ко ни то сти овог чла
на, ко ји је овој ин сти ту ци ји упу
ћен још ав гу ста 2008.го ди не. на 
усме ну рас пра ву Лкс че ка већ 
го ди ну да на.

по сле на ше ин тер вен ци је, ми
ни стар ство здра вља је пред лог За
ко на о из ме ни ЗЗЗ упу ти ло Здрав
стве ном са ве ту ср би је уз став да 
се уки да члан 277. За кон би тре
ба ло да уђе у про це ду ру усва ја ња 

по хит ном по ступ ку у скуп шти ни 
ср би је. Ле ка ре у ср би ји ин те ре
су је са мо ко ће би ти бр жи: устав
ни суд или скуп шти на ср би је, 
јер ће ре зул тат би ти исти: вра ти
ће се пра во ле ка ри ма на до пун
ски рад, без оба ве зе да се по де ли 

рад но вре ме. и још не што: ка да 
ће се то ко нач но де си ти. о зна ча
ју успе ха овог по ду хва та го во ри
ће мо ка да се он бу де де сио.

аутор ко мен та ра 
прим. др сци. мед. та тја на 

ра до са вље вић

о ЧЛану 277 и око ЊеГа ...

ко ће би ти бр жи: 
скуп Шти на иЛи 

устав ни суд

Др та тја на ра до са вље вић
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рад ни ка са дру гим по сло дав ци ма скла па ју на ре лак
си ра ни ји на чин, ван рад ног вре ме на, при че му ће би
ти за др жа не све мо гућ но сти ко је су до са да по сто ја ле 
у обла сти до пун ског ра да. 

„уко ли ко за по слен у јед ној уста но ви же ли да по де ли 
рад no он вре ме и у окви ру пу ног рад ног вре ме на же
ли да ра ди код дру гог по сло дав ца, он за то мо ра има ти 
са гла сност свог ди рек то ра, јер не пар ти ци пи ра у пот
пу но сти у сво јој ма тич ној ку ћи, па ће то вре ме мо ра ти 
да по кри је не ки дру ги за по сле ни. он мо же иза бра ти да 
ра ди  код при ват ни ка или у не кој дру гој уста но ви“, на
во ди др жав ни се кре тар ми ни стар ства здра вља ср би
је. он пре ци зи ра да здрав стве ни рад ник укуп но мо же 
ра ди ти пу но рад но вре ме и још јед ну тре ћи ну тог рад
ног вре ме на у ви ду  до пун ског ра да. 

Исплата пружене услуге 
до тридесет дана

„циљ ових ре ше ња је да се ство ре усло ви да се устав
но пра во и рав но прав ност сво јин ских об ли ка у здрав
стве ној де лат но сти про ду бе у скла ду са ма те ри јал ним 
мо гућ но сти ма. ка да го во ри мо о по сло дав ци ма, ми не 
мо же мо да до зво ли мо да не ко бу де рав но прав ни ји од 
дру гог, па за то здрав стве ни рад ни ци у јав ном сек то
ру мо гу да се за по сле у дру гој уста но ви јав ног сек то ра, 
али и у уста но ва ма и по ли кли ни ка ма ко је се осни ва
ју на осно ву лич ног ра да или у при ват ним здрав стве
ним уста но ва ма“. 

си мо но вић ка же да све што је пре ко пу ног рад ног 
вре ме на здрав стве ни рад ник или са рад ник на шао као 
за јед нич ки ин те рес са не ким дру гим по сло дав цем ни
је пред мет оба ве шта ва ња ње го ве ма тич не ку ће. он  за
кљу чу је уго вор са по сло дав цем о пру жа њу услу га до 
тре ћи не рад ног вре ме на, а но ви по сло да вац је ду жан 
да о то ме из ве сти над ле жне ор га не. све оно што је ва
жи ло до са да о на чи ну на ко ји се до ку мен ту ју и тро ше 
сред ства из до пун ског ра да ва жи ће и да ље, на во ди си
мо но вић до да ју ћи да су уста но ве и у јав ном и у при ват
ном сек то ру оба ве зне да сва ку услу гу еви ден ти ра ју фи
ска ли за ци јом и пла те по ре зе и оста ле оба ве зе. 

сва пра ва ко ја су до са да ва жи ла за здрав стве не рад
ни ке са по де ље ним рад ним вре ме ном ва жи ће и да ље, 
али се уво ди оба ве за по сло дав ца да уз на ред ну пла ту, 

а нај ка сни је 30 да на од пру же не услу ге, ис пла ти при
на дле жно сти здрав сте ном рад ни ку ко ји је уче ство вао у 
до пун ском ра ду, на гла ша ва др пе ри ша си мо но вић. он 
на по ми ње да ће са да сви здрав стве ни  рад ни ци би ти 
из јед на че ни у шан си да мо гу до пун ски да ра де, па ће 
би ти уки ну то и је ди но огра ни че ње да пре ко осам са ти 
до пун ски рад мо гу да уго ва ра ју са мо на став ни ци уни
вер зи те та и за по сле ни у вој ним уста но ва ма. 

си мо но вић об ја шња ва да је то из ме ње но, јер у не
ким сре ди на ма не ма на став ног осо бља или не ма до
вољ но спе ци ја ли ста. „ако дом здра вља не ма све спе
ци јал но сти, ми же ли мо да пру жи мо мо гућ ност они ма 
ко ји жи ве у дру гој сре ди ни или ра де у при ват ној прак
си да пар ти ци пи ра ју у пру жа њу услу га гра ђан ству да 

би се упот пу ни ла до ступ ност здрав стве не за шти те на 
те ри то ри ји це ле ре пу бли ке“. 

он ука зу је и на дру ге но ви не ко је се при пре ма ју у 
здрав стве ној за шти ти, ко је су ме ђу соб но по ве за не, а ко је 
ће омо гу ћи ти да гра ђа ни и у при ват ним до мо ви ма здра
вља има ју иза бра ног ле ка ра. си мо но вић на гла ша ва да је 
из ме на ма пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња 
пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња  ко ји у овом 
тре нут ку че ка „зе ле но све тло“ вла де на пу ту дс скуп шти
не – предвиђa да ће иза бра ни ле кар у при ват ном сек то ру 
мо ћи па ци јен ту да пру жи услу ге ко је је до са да мо гао да 
оства ри са мо у др жав ним до мо ви ма здра вља. 

то зна чи да ће иза бра ни ле кар у при ват ној уста но ви 
мо ћи да пре гле да па ци јен та, отво ри бо ло ва ње, као и да 
га упу ти на да ље бол нич ко ле че ње, али сам пре глед и 
све услу ге ко је му се пру жа ју у при ват ној уста но ви иду 
на те рет оси гу ра ног ли ца, а не на те рет оси гу ра ња. при
ват ни ле кар у оп штој прак си мо ћи ће да из да је упу те за 
спе ци ја ли стич ки пре глед, отва ра бо ло ва ње и во ди ком
плет ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та као и иза
бра ни ле кар у до му здра вља. ова но ви на ва жи ће и за 
пе ди ја тре и за ги не ко ло ге у при ват ној прак си. 

из ме ном про пи са зна чај но ће се по јед но ста ви ти про
це ду ре и олак ша ти по сао ле ка ри ма у др жав ним до мо
ви ма здра вља. ти ме ће се по ја ча ти и од го вор ност при
ват них ле ка ра, ко ји ће убу ду ће мо ра ти пре ци зни је да 
при ја вљу ју пру же не услу ге. овим но ви на ма ство ри ће 
се ве ћа кон ку рент ност из ме ђу при ват них и др жав них 
здрав стве них уста но ва од че га ће и па ци јен ти има ти 
ко рист. иза бра ни ле кар мо же да отво ри бо ло ва ње до 30 
да на, а пре ко то га па ци јент се као и до са да мо ра обра
ти ти ко ми си ји оси гу ра ва ју ћег за во да, ко је се фор мал
но на ла зе у до мо ви ма здра вља. 

иза бра ни ле кар, ка ко их ви ди За кон о здрав стве ној за
шти ти је ле кар оп ште прак се, пе ди ја тар и ги не ко лог и на 
те три спе ци јал но сти у пот пу но сти ће се при ме њи ва ти 
но ви си стем здрав стве не за шти те, ка же си мо но вић.

Картон пацијента остаје 
у дому здравља

он пре ци зи ра да ће гра ђа ни и да ље има ти свог иза
бра ног ле ка ра у јав ном до му здра вља где ће пре глед 
ићи на те рет оси гу ра ња и до да је да је то оно што је у 
овој фа зи из по сто је ћих сред ста ва мо гу ће по сти ћи у по
гле ду да љег из јед на ча ва ња при ват ног са јав ним сек то
ром. о пот пу ном из јед на ча ва њу при ват них и др жав них 
иза бра них ле ка ра мо же се го во ри ти тек у пер спек ти
ви, ка да се ство ре усло ви и за жи ви прин цип пла ћа ња 
услу га по гла ви ста нов ни ка. 

За то ће и кар тон па ци јен та за са да мо ра ти да оста не 
у јав ном до му здра вља, али ће се исто вре ме но о свим 
ин тер вен ци ја ма код при ват ни ка во ди ти ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја ко ја ће на зах тев па ци јен та би ти до ступ
на и јед ној и дру гој стра ни. За др жа ва ње два иза бра на 
ле ка ра за јед ног гра ђа ни на, пре ма ре чи ма др жав ног 
се кре та ра, обез бе ђу ју оства ри ва ње пра ва из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, али па ци јен ти ма пру жа ју мо
гућ ност и да укло ли ко же ле иза бе ру и дру гог ле ка ра. 
тра ја ње из ја ве о иза бра ном ле ка ру као и до са да ва жи
ће го ди ну да на и у том пе ри о ду не мо же се ме ња ти иза
бра ни ле кар, сем у по себ ним слу ча је ви ма. 

др пе ри ша си мо но вић на гла ша ва да је при ме на ме
ди цин ске док три не уни вер зал на и ва жи за све об ли ке 
здрав стве не де лат но сти, без об зи ра где се од ви ја, уз во
ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је ко ја мо же би ти пред
мет струч ног над зо ра. „сва ка за кон ска нор ма мо же би
ти зло у по тре бље на, али по сто је ме ха ни зми да сва ко ко 
се о њих огре ши, у скла ду са за ко ном ри зи ку је од ре ђе
ну ка зне ну по сле ди цу“. //

>>> из ме ном про пи са зна чај но ће се 
по јед но ста ви ти про це ду ре и олак ша ти 
по сао ле ка ри ма у др жав ним до мо ви ма 
здра вља. ти ме ће се по ја ча ти и од го вор ност 
при ват них ле ка ра, ко ји ће убу ду ће 
мо ра ти пре ци зни је да при ја вљу ју 
пру же не услу ге <<<
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у 
ор га ни за ци ји ми ни стар
ства здра вља ре пу бли ке 
ср би је, у са рад њи са ин
сти ту том за јав но здра вље 

ср би је „др ми лан јо ва но вић ба тут“ 
и ре пу блич ким за во дом за здрав
стве но оси гу ра ње ср би је,  у бе о гра
ду је у сеп тем бру одр жа на Ше ста 
на ци о нал на кон фе рен ци ја о стал
ном уна пре ђе њу ква ли те та здрав
стве не за шти те. 

ове ак тив но сти под ра зу ме ва ју 
на ци о нал на ис пи ти ва ња за до вољ
ства ко ри сни ка ра дом здрав стве не 
слу жбе, про фе си о нал ног за до вољ
ства за по сле них у здрав стве ном 
си сте му, пра ће ње по ка за те ља ра да 
на ни воу уста но ва и свих слу жби у 
здрав стве ним уста но ва ма, пра ће ње 
ра да ко ми си ја за ква ли тет, и пре
ће ње кон ти ну и ра ног уса вр ша ва ња 
здрав стве них рад ни ка као пред у
сло ва за уна пре ђе ње ква ли те та.

ра спо ни у окви ру ко јих се кре ће 
збир ни скор за здрав стве не уста
но ве ка ко на ни воу при мар не та ко 
и на ни воу се кун дар не здрав стве
не за шти те по ка зу је да је до шло до 
ујед на ча ва ња ква ли те та њи хо вог 
ра да. ве о ма је ма ли број уста но ва 
са три зве зди це, ве ћи на је са две, 
док је код ма њег бро ја уста но ва по
треб но уло жи ти до дат не на по ре у 
са вла да ва њу по сто је ћих пре пре ка 
за уна пре ђе ње ква ли те та ра да.

ква ли тет је да нас сву да око нас, у 
свим аспек ти ма на шег жи во та. За 
здрав стве ни си стем и здрав стве не 
уста но ве је то на чин да кре и ра ју 
одр жи ви раз вој и да се усме ре на 
по бољ ша ње за до вољ ства ко ри сни
ка и па ци је на та пру же ним услу га
ма, да сма ње тро шко ве и по ве ћа
ју про дук тив ност ра да, да по др же 
уна пре ђе ње прак се и ино ва ци је у 

ра ду, да по мог не да се иден ти фи
ку ју ри зи ци и да се на нај бо љи на
чин упра вља њи ма, као и да се по
ве ћа јав на од го вор ност.

у ци љу бо љег ин фор ми са ња струч
не и ши ре јав но сти, ин сти тут за 
јав но здра вље ср би је из дао је пу-
бли ка ци ју „Пра ће ње по ка за те ља 
ква ли те та здрав стве не за шти те – 
При каз иза бра них по ка за те ља у 
ср би ји 2005–2009.” ко ја пред ста вља 
по ку шај да се на кон пр вих не ко ли
ко го ди на ис ку ства у обла сти стал
ног уна пре ђе ња ука же на зна чај са
мих по ка за те ља, на по ра на њи хо вом 
де фи ни са њу, као и ус по ста вља њу 
про це са њи хо вог пра ће ња и ана ли
зе чи је део пре но си мо и на  стра ни
це „Гла сни ка“ . 

Здрав стве на де лат ност 
ко ју оба вља ју 

 иза бра ни ле ка ри

пра ће ње ква ли те та здрав стве не 
за шти те об у хва та де фи ни са ње обе
леж ја и кри те ри ју ма ко ји од ре ђу ју 
шта чи ни до бру здрав стве ну за шти
ту. нај ве ћи иза зов за стал но уна пре
ђе ње ква ли те та здрав стве не за шти
те је си сте мат ски при ступ ње го вом 
ме ре њу, ко је нам омо гу ћа ва да бо
ље раз у ме мо шта под ква ли те том 
под ра зу ме ва мо. у ре пу бли ци ср би
ји, опре де ље ње за ор га ни зо ва ни, си
стем ски при ступ стал ном уна пре ђе
њу ква ли те та здрав стве не за шти те 
при сут но је од 2004. го ди не. ујед но, 
то је зах те ва ло да ши рок спек тар и 
сви аспек ти ква ли те та здрав стве не 
за шти те бу ду пре по зна ти у ми ни
стар ству здра вља и са мим тим се 
омо гу ћи не са мо из ра да и усва ја ње 
ни за при прем них до ку ме на та, за
кон ских и под за кон ских ака та, већ 

и њи хо во при ла го ђа ва ње, ме ња ње и 
раз ви ја ње до да на шњих да на.

основ ни кри те ри ју ми ко ји ма су 
се ауто ри пу бли ка ци је ру ко во ди ли 
при из бо ру би ли су: (1) за сту пље
ност по ка за те ља ква ли те та свих 
ни воа здрав стве не за шти те и обла
сти за ко је су де фи ни са ни по ка за те
љи ква ли те та, (2) мо гућ ност ви ше
го ди шњег са гле да ва ња вред но сти 
по ка за те ља, од но сно про ме на ко
је го во ре о уна пре ђе њу ква ли те та 
здрав стве не за шти те или са дру
ге стра не о нео п ход но сти из ме на у 
ра ду здрав стве не слу жбе (3) за до во
ља ва ју ћи ква ли тет по да та ка нео п
ход них за из ра чу на ва ње по ка за те
ља. као из вор по да та ка за из ра ду 
ове пу бли ка ци је ко ри шће на је ба за 
по да та ка о по ка за те љи ма ква ли те та 
ин сти ту та за јав но здра вље ср би је.

при мар на здрав стве на за шти
та (пЗЗ) је из у зет но зна ча јан део 
си сте ма здравственe за шти те, чи
ја раз ви је ност, ефи ка сност и ква
ли тет ра да до при но се успе шно сти 
функ ци о ни са ња ви ших ни воа си
сте ма здрав стве не за шти те. у при
мар ној здрав стве ној за шти ти се ре
а ли зу је пр ви кон такт ко ри сни ка са 
здрав стве ним рад ни ци ма и здрав
стве ном слу жбом и обез бе ђу је ус по
ста вља ње кон ти ну и те та пру жа ња 
здрав стве не за шти те. упра во због 
ва жно сти ових еле ме на та нај ве ћи 
иза зов је био раз ви ја ње по ка за те ља 
ко ји од ра жа ва ју ква ли тет ра да ле
ка ра и ме ди цин ских се ста ра у пЗЗ.

у ју лу 2004. го ди не де фи ни са ни 
су по ка за те љи ко ји ма се пра тио 
ква ли тет ра да ле ка ра у до мо ви
ма здра вља. кон ти ну и ра но пра ће
ње по ка за те ља пу тем ана ли зи ра
ња њи хо вих ка рак те ри сти ка, као и 
раз вој здрав стве ног ин фор ма ци о

пра ће Ње по ка За те ља ква Ли те та Здрав стве не 
За Шти те у ср би ји од 2005. до 2009. 

па ци јен ти За до вољ ни ји 
од За по сЛе ниХ
// нај ве ћа про сеЧ на ду жи на Че ка Ња би Ла је За уГрад Њу ен до про те Зе 
ку ка // про сеЧ на оце на За до вољ ства ко ри сни ка Здрав стве ном За Шти том 
у уста но ва ма пЗЗ у ср би ји За 2009. иЗ но си Ла је 4,02 // у 2009. нај ма Ње 
су би Ли За до вољ ни по сЛом Здрав стве ни рад ни ци у бе о Град ским 
Здрав стве ним уста но ва ма беЗ об Зи ра на вр сту Здрав стве не уста но ве //
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ног си сте ма (уво ђе ње елек трон ског 
кар то на и елек трон ских фак ту ра) 
омо гу ћи ли су уста но вља ва ње но вих 
по ка за те ља ква ли те та ра да иза бра
них ле ка ра ко ји ће би ти у при ме ни 
од 2011. го ди не.

пру жа ње пре вен тив них услу
га јед на је од глав них ак тив но сти 
здрав стве них рад ни ка при мар не 
здрав стве не за шти те.

уче шће пре вен тив них пре гле да 
у укуп ном бро ју пре гле да је по ка
за тељ чи ја се вред ност у пе ри о ду 
2007–2009. го ди не углав ном одр
жа ва ла на при бли жно истом ни
воу у свим слу жба ма, из у зев у слу
жби здрав стве не за шти те же на где 
је за бе ле жен по раст .

ква ли тет ра да у при мар ној здрав
стве ној за шти ти огле да се и у прак
си упу ћи ва ња на ви ше ни вое здрав
стве не за шти те, што се пра ти пре ко 
про сеч ног бро ја упу та за спе ци ја
ли стич кокон сул та тив ни пре глед 
по ле ка ру на 100 ку ра тив них по се
та. овај по ка за тељ у пе ри о ду 2007–
2009. го ди не бе ле жи по раст у слу
жби здрав стве не за шти те же на и 
оп ште ме ди ци не, док је углав ном 
не про ме њен у слу жба ма здрав стве
не за шти те де це и школ ске де це и 
ме ди ци не ра да

пра ће ње кре та ња вред но сти овог 
по ка за те ља тре ба да по слу жи као 
основ за по ста вља ње стан дар да 
упу ћи ва ња на ви ше ни вое здрав
стве не за шти те

је дан од зна чај них по ка за те ља 
ква ли те та ра да у пЗЗ је и про це
нат осо ба ста ри јих од 65 го ди на об
у хва ће них вак ци на ци јом про тив 

гри па. вак ци на ци ја про тив се зон
ског гри па, по себ но осо ба ста ри јих 
од 65 го ди на пред ста вља зна чај ну 
пре вен тив ну ме ру ко јом се спре ча
ва на ста нак са мог обо ље ња и ком
пли ка ци ја до ко јих оно мо же до
ве сти у овој по пу ла ци ји у ко јој су, 
ви ше не го у дру гим по пу ла ци о ним 
гру па ма, рас про стра ње не хро нич не 
не за ра зне бо ле сти.

у ср би ји се у по след ње три го
ди не бе ле жи по раст вак ци ни са ног 
ста нов ни штва ста ри јег од 65 го ди
на од 11,7% ко ли ко је из но сио у 2007, 
до 14,1% у 2009. го ди ни. ина че ни зак 
об у хват ове по пу ла ци о не гру пе

вак ци на ци јом про тив гри па у 
2009. го ди ни, пра ти ле су и ве ли ке 
ва ри ја ци је пре ма окру зи ма (гра
фи кон 2). та ко је у пет окру га у ко
ји ма је за бе ле жен нај ве ћи об у хват, 
сва ки пе ти, а у два окру га са нај
ма њим об у хва том тек сва ки 14. ста
нов ник ове уз ра сне гру пе био вак
ци ни сан.

Сто ма то ло шка 
здрав стве на за шти та

у сто ма то ло шкој здрав стве ној за
шти ти, је дан од нај че шће ко ри шће
них по ка за те ља за про це ну ка ри јес 
пре ва лен ци је и утвр ђи ва ње по тре
ба за сто ма то ло шким ле че њем раз
ли чи тих по пу ла ци о них гру па је ин
декс ка ри о зних, екс тра хи ра них и 
плом би ра них зу ба (кеп). то је ку
му ла тив ни и ире вер зи бил ни по
ка за тељ јер ме ри при су ство ка ри
је са и у про шло сти и у са да шњо сти. 
као оп шти по ка за тељ здра вља уста 
и зу ба, кеп се код де це у два на е
стој го ди ни жи во та сма тра по у зда
ним по ка за те љем њи хо вог орал ног 
здра вља.

у ср би ји, овај по ка за тељ од 2005. 
го ди не до ста вља ју све сто ма то ло
шке слу жбе до мо ва здра вља и за
во ди за сто ма то ло ги ју. Ње го ва вред
ност би ла је нај по вољ ни ја у 2009. 
го ди ни. и по ред то га, нео п ход но је 
спро во ђе ње пре вен тив них сто ма то
ло шких ме ра од нај ра ни јег де тињ
ства ка ко би се до сти гао циљ на
ци о нал ног про гра ма пре вен тив не 
сто ма то ло шке за шти те 2009–2015. 
го ди не, да кеп код де це у два на
е стој го ди ни жи во та не пре ла зи 
вред ност 2,0 (гра фи кон 4).

ка да се по сма тра ју вред но сти 
овог по ка за те ља по окру зи ма, очи
глед не су зна чај не раз ли ке (гра фи
кон 5). сто ма то ло шке слу жбе Шу ма
диј ског и Зла ти бор ског окру га тре ба 
да уло же до дат не на по ре у пру жа њу 
сто ма то ло шких услу га и ор га ни за
ци ји про мо тив них ак тив но сти ко
ји ма ће се обез бе ди ти бо ље орал но 
здра вље де це овог уз ра ста.

Хит на ме ди цин ска по моћ

ква ли тет ра да хит не ме ди цин ске 
по мо ћи, као по себ не обла сти здрав
стве не за шти те ко ја се оба вља на при
мар ном ни воу у за во ди ма за хит ну 
ме ди цин ску по моћ и слу жба ма хит
не по мо ћи при до мо ви ма здра вља, у 
ср би ји се пра ти од 2007. го ди не.

по сма тра ју ћи по ка за те ље ко ји се 
од но се на вре ме од зи ва еки пе за ин
тер вен ци ју на по зив па ци јен та (вре
ме ко је је про те кло од при је ма за 
пр ви ред хит но сти у дис пе чер ском 

Гра фи кон 1

Гра фи кон 4

Гра фи кон 5

Гра фи кон 3

Гра фи кон 2
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цен тру до пре да је по зи ва еки пи за 
ин тер вен ци ју – ре ак ци о но вре ме I 
и вре ме ко је је про те кло од при је ма 
по зи ва за пр ви ред хит но сти до до ла
ска еки пе до па ци јен та – ре ак ци о но 
вре ме II) уоча ва ју се по зи тив на кре
та ња, ка ко у за во ди ма за хит ну ме
ди цин ску по моћ, та ко и у слу жба ма 
хит не по мо ћи при до мо ви ма здра
вља (гра фи кон 6 и гра фи кон 7).

ре ак ци о но вре ме I је у за во ди ма 
за хит ну ме ди цин ску по моћ у пе
ри о ду 2007–2009. го ди на сма ње но 
за 0,7 ми ну та, а у слу жба ма за хит
ну ме ди цин ску по моћ при до мо
ви ма здра вља за 0,4 ми ну та. и код 
ре ка ци о ног вре ме на II се бе ле жи 
сма ње ње од 2,0 ми ну та у за во ди ма 
за хит ну ме ди цин ску по моћ, од но
сно 1,3 ми ну та у слу жба ма за хит ну 
ме ди цин ску по моћ при до мо ви ма 
здра вља. сма ње ње вре ме на од зи ва 
мо бил не еки пе на по зив па ци јен та 
ја сно до ку мен ту је уна пре ђе ње ефи
ка сно сти ра да у обла сти хит не ме
ди цин ске по мо ћи.

Спе ци ја ли стич ко- 
-кон сул та тив не слу жбе 
у при мар ној за шти ти

по ка за те љи ква ли те та ра да спе
ци ја ли стич кокон сул та тив них слу
жби су се у здрав стве ним уста но ва
ма при мар не здрав стве не за шти те 
пра ти ли у слу жби ин тер не ме ди
ци не, пне у моф ти зи о ло ги је, оф тал
мо ло ги је, ото ри но ла рин го ло ги је и 
пси хи ја три је.про сеч на ду жи на че
ка ња на пр ви пре глед спе ци ја ли сте 
у на ве де ним слу жба ма је је дан од 
крун ских по ка за те ља успе шно сти 
и ква ли те та ра да здрав стве не слу

жбе. сто га охра бру је чи ње ни ца да у 
пе ри о ду пра ће ња овог по ка за те ља 
на ни воу ср би је, про сеч на ду жи на 
че ка ња на пр ви пре глед у спе ци ја
ли стич кокон сул та тив ним слу жба
ма, за пре гле де ко ји ни су хит ни, ни
је пре ла зи ла пре по ру че ну ду жи ну 
до 30 да на од вре ме на упу ћи ва ња 
од стра не иза бра ног ле ка ра.

у уста но ва ма при мар не здрав
стве не за шти те то ком по сма тра ног 
пе ри о да сма ње на је ду жи на че ка ња 
у свим спе ци ја ли стич ко кон сул та
тив ним слу жба ма, уз осци ла ци је ре
ги стро ва не 2008. го ди не, из у зев пне 
умоф ти зи о ло ги је где је по сле бла
гог па да за бе ле жен по раст вред но
сти овог по ка за те ља (гра фи кон 10).

По ка за те љи ква ли те та 
у се кун дар ној и тер ци јар ној 

здрав стве ној за шти ти

у здрав стве ним уста но ва ма ко је 
оба вља ју здрав стве ну де лат ност на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу, 
ква ли тет здрав стве не за шти те про
це њу је се од 2004. на осно ву по ка за
те ља ко ји су се пра ти ли за уста но ву 
у це ли ни, и по ка за те ља по гра на ма 
ме ди ци не (ин тер ни стич ке, хи рур
шке, ги не ко ло ги ја са аку шер ством, 
пе ди ја три ја и кар ди о хи рур ги ја) за 
ста ци о нар ну и спе ци ја ли стич ко
кон сул та тив ну здрав стве ну де лат
ност. пра вил ни ком о по ка за те љи
ма ква ли те та здрав стве не за шти те 
из 2007. го ди не, про ши ре на је ли
ста по ка за те ља ква ли те та ко је су 
здрав стве не уста но ве би ле у оба ве
зи да пра те.

у овој пу бли ка ци ји из дво је ни су 
они по ка за те љи ко ји су исти и у пр
вом и у дру гом пе ри о ду пра ће ња, 
из у зев по ка за те ља про це нат цар
ских ре зо ва у бол ни ца ма ко ји се 
пра ти од 2007. го ди не. пр ви у ни зу 
је сто па ле та ли те та на ни воу уста
но ве (оп шти ле та ли тет).

бол нич ки ле та ли тет је ме ра ис хо
да бол нич ког ле че ња и за ви си ка ко 
од фак то ра на ко је ква ли тет ле че ња 
не мо же ути ца ти (те жи на обо ље ња, 
пра во вре ме но ја вља ње у бол ни цу, 
ста рост па ци јен та и др), та ко и од 
фак то ра уну тар са мих бол ни ца ко
ји ути чу на ква ли тет ле че ња (пра
во вре ме на ди јаг но сти ка, те ра пи ја, 
зна ње и струч ност осо бља, при ме на 

тех но ло ги ја и др.). Због то га, сто па 
ле та ли те та од ра жа ва рад бол нич ке 
уста но ве. овај по ка за тељ је нај ви
ше по мо гао са мим уста но ва ма да, 
пра те ћи ње го ве вред но сти, от кри
ју узро ке не до ста та ка и по бољ ша
ју ква ли тет свог ра да. у ср би ји се у 
пе то го ди шњем пе ри о ду, вред ност 
по сма тра ног по ка за те ља сма њи ла 
за 0,3% (та бе ла 1).

по ка за тељ

2005 2006 2007 2008 2009

оп шти ле та ли тет 

3,6 3,4 3,3 3,3 3,3

Ле та ли тет од аим

13,5 11,5 11,4 10,5 9,3

Ле та ли тет од цви

23,9 20,1 19,9 20,3 20,0

За про це ну ква ли те та ра да бол

ни ца, по ред оп штег, зна ча јан је и 
спе ци фич ни ле та ли тет од по је ди
них бо ле сти. смрт ност од акут ног 
ин фарк та ми о кар да и це ре бро ва
ску лар ног ин сул та су при хва ће ни и 
у све ту и код нас као по у зда ни по
ка за те љи ква ли те та здрав стве не за
шти те. из та бе ле 1 мо же се ви де ти 
да се сто па ле та ли те та од це ре бро
ва ску лар ног ин сул та у 2006. го ди ни 
у од но су на прет ход ну го ди ну сма
њи ла са 24 од сто на 20 про це на та и 
за др жа ла на истом ни воу. За раз
ли ку од овог по ка за те ља, сто па ле
та ли те та од акут ног ин фарк та ми
о кар да у по сма тра ном пе ри о ду је 
стал но има ла тренд па да. сма ње
ње за 4,2 од сто је по у здан по ка за тељ 
бо љег ква ли те та радa бол ни ца. 

нај ве ћа смрт ност од акут ног ин
фарк та ми о кар да у 2005. го ди ни 
би ла је у уста но ва ма тер ци јар ног 
ни воа здрав стве не за шти те, од но
сно кли нич ким цен три ма и ин сти
ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти 

вој во ди не и из но си ла је 14,6 од сто. 
ме ђу тим, ва жно је ис та ћи да је у 
овим уста но ва ма за бе ле же но и нај
ве ће сма ње ње смрт но сти па ци је на
та од акут ног ин фарк та ми о кар да, 
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и то са 14,6 про це на та у 2005. го ди
ни на 8,6 од сто у 2009. го ди ни. не 
тре ба за не ма ри ти ни уна пре ђен 
ква ли тет ра да оп штих бол ни ца и 
кли нич кобол нич ких цен та ра, где 
је смрт ност од акут ног ин фарк та 
ми о кар да та ко ђе зна чај но сма ње
на (гра фи кон 11).

ду жи на бол нич ког ле че ња за ви
си од ни за фак то ра: те жи не обо ље
ња, при дру же них бо ле сти, ста ро сти 
и по ла па ци је на та, али и од ква ли
те та пру же них услу га. про сеч на ду
жи на бол нич ког ле че ња је ди рект на 
ме ра ефи ка сно сти ле че ња и ква ли
те та ра да бол ни ца. вред но сти овог 
по ка за те ља по ка зу ју тренд сма ње
ња, по себ но у бол ни ца ма за крат ко
трај ну хо спи та ли за ци ју, и ре зул тат 
су бо ље ор га ни за ци је по сла и ефи
ка сни јег ра да осо бља у бол ни ца ма 
(гра фи кон 12 и 13).

про се чан број пре о пе ра тив них да
на ле че ња је по ка за тељ ко ји ука зу је 
на аде кват ност пре о пе ра тив не при
пре ме па ци јен та чи ме се ути че на 
ду жи ну бо рав ка у бол нич ким уста
но ва ма, од но сно скра ћу је бол нич ко 
ле че ње. на осно ву пра ће ња овог по
ка за те ља очи глед но је да се у на шим 
бол ни ца ма пре о пе ра тив на при пре
ма све ви ше од ви ја у ван бол нич ким 
усло ви ма, али још увек не до вољ но. у 
ср би ји, про сеч на ду жи на пре о пе ра
тив ног бо рав ка се сма њи ла у ве ћи
ни бол ни ца, а нај ви ше у кли нич ким 
цен три ма и кбц – са 2,9, од но сно 2,4 
у 2005. го ди ни на 1,7 да на у 2009. го
ди ни. у оп штим бол ни ца ма пре опе
ра ци је па ци јен ти про сеч но ле же је
дан дан што од го ва ра стан дар ду 
до бре прак се (гра фи кон 14).

од 2004. го ди не у про це су пра
ће ња и уна пре ђе ња ква ли те та ра
да здрав стве них уста но ва пра тио 
се уку пан број се ста ра по бол нич
кој по сте љи, а од 2007. го ди не овај 
по ка за тељ се пра ти као про се чан 

број ме ди цин ских се ста ра по за у зе
тој бол нич кој по сте љи, јер је то онај 
ка дар ко ји је у ди рект ном кон так ту 
са бо ле сни ком и не по сред но ути че 
на ни во бол нич ке не ге. иако су раз
ли ке у бро ју ме ди цин ских се ста ра и 
тех ни ча ра у по сма тра ном пе ри о ду 

не знат не, тј. на ни воу дру ге де ци
ма ле из бор овог по ка за те ља има за 
циљ да при ка же и про ме ну при сту
па од тра ди ци о нал ног по сма тра ња 
струк тур них еле ме на та ква ли те та 
ка усме ре но сти пре ма па ци јен ту и 
ква ли те ту ње го ве не ге.

по ка за те љи ра да оде ље ња ги не
ко ло ги је и аку шер ства у бол ни ца
ма ко ји се од но се на про це нат по
ро ђа ја оба вље них цар ским ре зом 
пра те се од 2007. го ди не. цар ски 
рез је по ка за тељ кли нич ке ефи ка
сно сти, по ве зан са ве ћим мор та ли
те том и мор би ди те том, укљу чу ју ћи 
тром бо зу ве на, плућ ну ем бо ли
ју, ен до ме три о зу, ин фек ци ју ра не 
и др. про це нат цар ских ре зо ва у 

на шим бол ни ца ма ра сте из го ди
не у го ди ну и нај ви ше је по рас тао 
у кли нич ким и кли нич кобол нич
ким цен три ма, ма да је у кли нич
кобол нич ким цен три ма још увек 
знат но ни жи не го у дру гим уста но
ва ма (гра фи кон 16).

без бед ност па ци јен та пред ста вља 
иден ти фи ка ци ју, ана ли зу и ко рек
ци ју ри зич них до га ђа ја, са ци љем да 
се здрав стве на за шти та учи ни без
бед ни јом и да се ри зик по па ци јен та 
све де на нај ма њи мо гу ћи ни во.

Без бед ност 
па ци је на та

по ка за те љи без бед но сти па ци је
на та у ср би ји су по че ли да се пра
те од 2007. го ди не као еви ден ци ја 
не же ље них деј ста ва ле ко ва и не же
ље них до га ђа ја у здрав стве ној уста
но ви. ка ко је би ло нео п ход но пр во 
уста но ви ти фор мал не про це ду ре и 
од го ва ра ју ћу еви ден ци ју, по ка за те
љи ове обла сти су се углав ном пра
ти ли као ап со лут ни бро је ви.

ра ди пра вил ног по ре ђе ња и ана
ли зе ових до га ђа ја и њи хо вог ути
ца ја на ни во ква ли те та здрав стве не 
услу ге, у но вом пра вил ни ку о по ка
за те љи ма ква ли те та ко ји ће по че ти 
да се при ме њу је од 2011. го ди не, сви 
по ка за те љи до та да из ра же ни у ап
со лут ним бро је ви ма су про ме ње ни 
у сво јој де фи ни ци ји и на чи ну из ра
чу на ва ња, од но сно пре и ме но ва ни 
су у про це нат или сто пу. ме ђу њи
ма се ис ти чу па до ви па ци је на та у 
здрав стве ним уста но ва ма и број па
ци је на та ко ји су до би ли де ку би тал
не ра не то ком хо спи та ли за ци је.

у гра фи ко ну 17 при ка за но је по
ве ћа ње бро ја па до ва у оп штим бол
ни ца ма и кли нич кобол нич ким 
цен три ма и ве ли ке осци ла ци је у 
кли нич ким цен три ма од 2007. до 
2009. го ди не, што се пре све га мо
же ту ма чи ти бо љим еви ден ти ра
њем ових до га ђа ја.

број па ци је на та ко ји су до би ли 
де ку би тал не ра не то ком хо спи та
ли за ци је та ко ђе се по ве ћао у свим 
уста но ва ма. овај по ка за тељ, по пут 
прет ход ног, тре ба са гле да ти у кон тек
сту ва лид но сти са мог по ка за те ља.

По ка за те љи ква ли те та 
во ђе ња ли ста че ка ња

За ме ди цин ске ин тер вен ци је и 
про це ду ре ко је ни су хит не уво де се 
ли сте че ка ња са ци љем да се под 
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јед на ким усло ви ма и рав но прав
но обез бе ди по треб на здрав стве на 
услу га, уз ра ци о нал но ко ри шће ње 
рас по ло жи вих ре сур са. при фор ми
ра њу ли сте че ка ња при о ри те ти се 
мо ра ју да ти па ци јен ти ма ко ји има
ју нај ве ћу по тре бу за здрав стве ном 
услу гом и при то ме вре ме че ка ња 
не сме би ти то ли ко ду го да по ста
не ри зик за по гор ша ва ње здра вља 
па ци јен та.

об ја шње ње за пра ће ње ква ли те
та ра да у здрав стве ним уста но ва
ма из 2004. го ди не де фи ни са ло је 
ин тер вен ци је и про це ду ре за ко је 
се са чи ња ва ју ли сте че ка ња, као и 
кли нич ке кри те ри ју ме и ме то до ло
ги ју за утвр ђи ва ње ли сте и вре ме
на че ка ња за здрав стве не услу ге у 
здрав стве ним уста но ва ма. де фи
ни са но је да се ли сте че ка ња во де 
за сле де ће ме ди цин ске ин тер вен
ци је и про це ду ре: пре глед ме то
дом ком пју те ри зо ва не то мо гра фи
је (CT); пре глед ме то дом маг нет не 
ре зо нан ци је (MR); ди јаг но стич ка 
ко ро на ро гра фи ја или ка те те ри за
ци ја ср ца; ре ва ску ла ри за ци ја ми
о кар да; уград ња трај ног ве штач ког 
во ди ча ра да ср ца (TVES); уград ња 
кар ди о вер тер де фи бри ла то ра (ICD); 
им план та ци ја ве штач ких вал ву ла; 
уград ња граф то ва од ве штач ког ма
те ри ја ла и ен до ва ску лар них графт
про те за; уград ња ен до про те за ку ка 
и ко ле на; ин стру мен тал на сег мен
тал на ко рек ци ја де фор ма ци је кич
ме ног сту ба код де це.

пра вил ни ком о по ка за те љи ма 
ква ли те та здрав стве не за шти те 
из 2007. го ди не, уве де но је во ђе ње 
ли сте че ка ња и за уград њу со чи
ва. овим пра вил ни ком та ко ђе су 
утвр ђе ни и по ка за те љи ква ли те
та во ђе ња ли ста че ка ња. оба ве зни 
по ка за те љи ква ли те та ко ји се од но
се на во ђе ње ли ста че ка ња су: број 
но вих па ци је на та ста вље них на ли
сту че ка ња у из ве штај ном пе ри о ду, 
про це нат ура ђе них про це ду ра са 
ли ста че ка ња у од но су на уку пан 
број про це ду ра, про це нат па ци је на
та ко ји ма је из вр ше на ин тер вен ци
ја или про це ду ра са ли сте че ка ња, 
про сеч на ду жи на че ка ња за из вр
ше ну про це ду ру или ин тер вен ци

ју са ли сте че ка ња на ни воу здрав
стве не уста но ве.

има ју ћи у ви ду да се ови по ка за
те љи пра те тек од дру ге по ло ви не 
2007. го ди не, при ка за ни су ре зул та
ти са мо за 2008. и 2009. го ди ну и то 
за иза бра не ин тер вен ци је/про це ду
ре за ко је се на ли ста ма че ка ња на
ла зи нај ве ћи број па ци је на та. број 
но вих па ци је на та ста вље них на ли
сту че ка ња по ве ћан је у 2009. го ди
ни у од но су на прет ход ну го ди ну 
код свих по сма тра них ин тер вен
ци ја/про це ду ра.

про це нат из вр ше них ин тер вен
ци ја/про це ду ра са ли сте че ка ња у 
од но су на уку пан број кре тао се у 
2009. го ди ни од јед не тре ћи не код 
ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је до 
пре ко че ти ри пе ти не код ен до про
те зе ку ка, при че му је код ве ћи не 
про це ду ра/ин тер вен ци ја за бе ле же
но сма ње ње у од но су на прет ход ну 
го ди ну (гра фи кон 19).

нај ве ћа про сеч на ду жи на че ка
ња је би ла за уград њу ен до про те
зе ку ка, али је ва жно ис та ћи да се 
вре ме че ка ња за ову ин тер вен ци
ју у 2009. го ди ни сма њи ло за пре ко 
36 да на у од но су на 2008. го ди ну. с 
дру ге стра не, код ве ћи не про це ду ра 
до шло је до по ве ћа ња вре ме на че
ка ња, што је ре зул тат по ве ћа ња бро
ја но вих па ци је на та ста вље них на 
ли сту че ка ња (гра фи кон 20).

пра ће њем ли ста че ка ња уочен 
је не до ста так ка па ци те та нео п ход
них за оба вља ње од ре ђе них ин тер
вен ци ја и про це ду ра, што је до ве ло 
до зна чај них ин ве сти ци ја, ко је су се 
пре све га огле да ле у на бав ци апа ра
та за ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју 
и маг нет ну ре зо нан цу и опре ма ња 
ан гио са ла. ово по ве ћа ње ка па ци те

та до ве ло је и до по ве ћа ња зах те ва 
за ко ри шће њем но вих ре сур са, ка
ко од стра не па ци је на та, та ко и од 
стра не здрав стве них рад ни ка. то је, 
по ред по ве ћа них по тре ба ста нов ни
штва, у зна чај ној ме ри ути ца ло на 
по ве ћа ње бро ја но вих па ци је на та 
ста вље них на ли сту че ка ња, као и 
на по ве ћа но вре ме че ка ња за по је
ди не ин тер вен ци је и про це ду ре.

Здрав стве на де лат ност ко ја 
се оба вља на ви ше ни воа

бла го вре ме но снаб де ва ње здрав
стве них уста но ва и па ци је на та у ре
пу бли ци ср би ји без бед ном кр вљу 
и ком по нен та ма кр ви је дан је од 
пред у сло ва за успе шно функ ци о
ни са ње здрав стве ног си сте ма.

стра те ги јом за обез бе ђе ње аде
кват них ко ли чи на без бед не кр ви и 
ком по не на та кр ви у ср би ји из 2009. 
го ди не те жи се до сти за њу нај ви шег 
ни воа ква ли те та кр ви и ком по не
на та кр ви.

ква ли тет здрав стве не за шти те у 
тран сфу зи о ло ги ји, од но сно ква ли тет 
ра да ин сти ту та, за во да и слу жби за 
тран сфу зи ју кр ви, пра ти се од 2007. 
го ди не пре ко по ка за те ља про це са и 
ре зул та та ра да укљу чу ју ћи пра ће ње 
при ме не на ци о нал них стан дар да у 
овој обла сти. ана ли зом два основ на 
по ка за те ља ре зул та та ра да, про се чан 
број да ва ња кр ви до бро вољ них да ва
ла ца по ле ка ру и про це нат да ва ња 
кр ви на те ре ну (у мо бил ним ти мо
ви ма), за па жа ју се по зи тив на кре та
ња у окви ру ра да ин сти ту та и за во да 
за тран сфу зи ју кр ви где су до стиг
ну ти стра те шки де фи ни са ни ци ље
ви (1500 да ва ња кр ви до бро вољ них 
да ва ла ца по ле ка ру и уче шће при
ку пља ња кр ви у мо бил ним ти мо ви
ма у укуп ном бро ју да ва ња кр ви ве
ће од 50 од сто. 

у бол нич ким слу жба ма за тран
сфу зи ју кр ви бе ле жи се кон ти ну и
ра ни пад вред но сти на ве де них по
ка за те ља што усло вља ва не са мо 
уда ља ва ње од стра те шких ци ље ва 
у окви ру ра да у овим слу жба ма, већ 
и успо ра ва ње до сти за ња стан дар да 
у овој обла сти на на ци о нал ном ни
воу. све на ве де но ука зу је на по тре
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бу за ра дом на ома со вље њу да ва
ла штва и по бољ ша њу при ку пља ња 
кр ви, чи ме би се за до во љи ле по тре
бе здрав стве них уста но ва у ср би ји.

ин сти ту ти и за во ди за јав но здра
вље у скла ду са За ко ном о здрав
стве ној за шти ти, има ју оба ве зу и 
да пра те, про це њу ју и ана ли зи ра ју 
здрав стве но ста ње ста нов ни штва, 
вр ше ин фор ми са ње, као и про це
њу ју ква ли тет здрав стве не за шти те, 
о че му из ве шта ва ју над ле жне ор га
не и јав ност. у скла ду са са вре ме
ним на чи ном ко му ни ка ци је и ди
се ми на ци је ин фор ма ци ја, ко ји се 
оче ку ју од уста но ва овог ти па, ода
бра ни су сле де ћи по ка за те љи ква
ли те та ра да ин сти ту та и за во да за 
јав но здра вље: по сто ја ње ажу ри ра
не ин тер нет пре зен та ци је уста но ве, 
до ступ ност ана ли за здрав стве ног 
ста ња ста нов ни штва на ин тер нет 
пре зен та ци ји уста но ве и до ступ
ност ана ли за по ка за те ља ква ли те
та ра да на ин тер нет пре зен та ци ји 
уста но ве.

вред но сти ова три по ка за те ља се 
раз ли ку ју у по след ње три го ди не. у 
2007. го ди ни че ти ри за во да за јав но 
здра вље ни су има ла ажу ри ра ну ин
тер нет пре зен та ци ју уста но ве. по
ред ова че ти ри, још је дан за вод ни је 
имао до ступ ну ана ли зу здрав стве
ног ста ња, иако је имао ажу ри ра ну 
ин тер нет пре зен та ци ју сво је уста
но ве, док ана ли зу по ка за те ља ква
ли те та ра да ни је има ло укуп но се
дам за во да за јав но здра вље. 

у 2008. го ди ни је у том по гле ду 
на чи њен зна ча јан на пре дак и сви 
за во ди за јав но здра вље су има ли 
ин тер нет пре зен та ци ју уста но ве ко
ју су ажу ри ра ли нај че шће јед ном 
ме сеч но. пре гле дом из ве шта ја о 
до ступ но сти ана ли зе здрав стве ног 
ста ња ста нов ни штва и ана ли зе по
ка за те ља ква ли те та ра да сви за во
ди су има ли до ступ не обе ана ли зе 
на ин тер нет пре зен та ци ји уста но
ве. у 2009. го ди ни, је дан за вод ни
је имао ана ли зу здрав стве ног ста
ња а два за во да за јав но здра вље ни 
ана ли зу по ка за те ља ква ли те та ра
да на ин тер нет пре зен та ци ји уста
но ве (та бе ла 2).

по ка за тељ

2007 2008 2009

ин тер нет пре зен та ци ја

19 23 23

ана ли за здрав стве ног ста ња

18 23 22

ана ли за ква ли те та ра да 
здрав стве них уста но ва

16 23 21

ре дов но ажу ри ра не ин тер нет пре
зен та ци је за во да за јав но здра вље 
обез бе ђу ју за по сле ни ма у здрав
стве ним уста но ва ма, ко ри сни ци ма 
здрав стве не за шти те, али и јав но
сти до ступ ност зна чај них по да та
ка здрав стве не за шти те.

Шта ка жу па ци јен ти ...

као же ље ни ис ход ле че ња, за до
вољ ство ко ри сни ка пред ста вља су
штин ски део ква ли те та ра да здрав
стве не слу жбе. уко ли ко је ко ри сник 
не за до во љан пру же ним здрав стве
ним услу га ма, си стем здрав стве не 
за шти те ни је ус пео да ис пу ни свој 
ул ти ма тив ни циљ. циљ за обез бе ђе
ње ква ли те та у си сте му здрав стве
не за шти те ви ше не ле жи у ње го вој 
тех нич кој и струч ној са вр ше но сти, 
већ у оп ти мал ном ква ли те ту ко ји 
од го ва ра по тре ба ма па ци је на та, 
те је са свим при род но да је њи хо
во ми шље ње од ве ли ког зна ча ја за 
уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве
не за шти те.

ис пи ти ва ња за до вољ ства ко ри
сни ка спро во де се од 2004. го ди
не пре ма струч номе то до ло шком 
упут ству ин сти ту та за јав но здра вље 
ср би је. на осно ву ис ку ства сте че
ног на кон пр ве го ди не ис тра жи ва
ња ура ђе на је ре ви зи ја и стан дар
ди за ци ја упит ни ка о за до вољ ству 
ко ри сни ка при мар не здрав стве не 
за шти те, че ти ри оде ље ња у ста ци о
нар ним уста но ва ма, а од 2006. го ди
не и за спе ци ја ли стич ке слу жбе ин
тер не ме ди ци не у свим уста но ва ма 
при мар не, се кун дар не и тер ци јар не 
здрав стве не за шти те. ис пи ти ва ње 
за до вољ ства ко ри сни ка је при хва ће
но као је дан од ре дов них ме то да за 
про ве ру и уна пре ђе ње ква ли те та ра
да. број об ра ђе них упит ни ка, као и 
сто па од го во ра ко ри сни ка би ла је у 
бла гом по ра сту од 2004. го ди не, што 
ука зу је да су и ко ри сни ци при хва
ти ли ова кав на чин ис пи ти ва ња.

про сеч не оце не за до вољ ства иза
бра ним ле ка ром у свим слу жба ма 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти 
су урав но те же не и у по ра сту у пе
ри о ду од 2005. до 2008. го ди не (гра
фи кон 23). 

та ко ђе, и за до вољ ство ме ди цин
ским се стра ма у овим слу жба ма 
је бе ле жи ло кон ти ну и ра ни по раст 
(гра фи кон 24).

на кон пе то го ди шњег ци клу са ис
пи ти ва ња, 2009. го ди не је до шло до 
из ме не са др жа ја упит ни ка ра ди 
пре ци зни је оце не за до вољ ства ко
ри сни ка це ло куп ном здрав стве ном 
за шти том пру же ном у од ре ђе ној 
слу жби, а не са мо ра дом иза бра ног 
ле ка ра и ме ди цин ске се стре. про
сеч на оце на за до вољ ства ко ри сни ка 
здрав стве ном за шти том у уста но ва
ма пЗЗ у ср би ји за 2009. го ди ни из
но си ла је 4,02 и има ла је ујед на че не 
вред но сти у свим слу жба ма.

упит ник за за до вољ ство ко ри
сни ка бол нич ким ле че њем је при
ла го ђен по тре ба ма здрав стве них 
уста но ва и пра ти аспек те при је ма
от пу ста, се стрин ске не ге, ле кар ске 
услу ге, ди јаг но стич коте ра пиј ске 
про це ду ре и услу ге, ис хра ну и сме
штај, као и ор га ни за ци ју по се та. то
ком по сма тра ног пе ри о да, 20052009. 
го ди на, ка рак те ри сти чан је по раст 
про сеч не оце не за до вољ ства бол
нич ким ле че њем у ср би ји, као и у 
свим оде ље њи ма (гра фи кон 25).

... а шта за по сле ни?

пр во ис пи ти ва ње за до вољ ства за
по сле них у здрав стве ним уста но
ва ма ср би је спро ве де но је 2006. го
ди не у осам до мо ва здра вља и две 
оп ште бол ни це. од 2007. го ди не 
се ис пи ти ва ње за до вољ ства за по
сле них спро во ди јед ном го ди шње 
у свим здрав стве ним уста но ва ма 

Гра фи кон 22
Гра фи кон 23

Гра фи кон 24
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ср би је. у 2008. го ди ни до шло је до 
зна чај ног по ве ћа ња за до вољ ства 
за по сле них (про це нат за до вољ них 
и ве о ма за до вољ них је по рас тао за 
око 2,5 од сто у обе ка те го ри је у од
но су на 2007. го ди ну), док су се стаг
на ци ја или бла ги пад ре ги стро ва ли 
у 2009. го ди ни (гра фи кон 26).

ре зул та ти пра ће ња за до вољ ства 
за по сле них по ка зу ју да је у по след
ње две го ди не, ви ше од 50% за по
сле них у здрав стве ним уста но ва
ма ср би је би ло за до вољ но и ве о ма 
за до вољ но по слом ко ји оба вља ју, а 
ка да се по сма тра про фе си о нал но 
за до вољ ство здрав стве них рад ни
ка тај про це нат је још ве ћи. то ком 
2007. и 2008. го ди не, нај за до вољ ни
ји су би ли здрав стве ни рад ни ци у 
до мо ви ма здра вља. у 2009. го ди ни 
је по ра сло за до вољ ство за по сле них 
у оп штим бол ни ца ма, а по себ но у 
за во ди ма за хит ну ме ди цин ску по
моћ, на ро чи то опре мом и мо гућ но
сти ма еду ка ци је, што се мо же ту
ма чи ти ве ћим ула га њи ма кроз 
раз ли чи те ме ђу на род не про јек те. у 
по сма тра ном пе ри о ду нај ма ње су 
би ли за до вољ ни по слом здрав стве
ни рад ни ци у бе о град ским здрав
стве ним уста но ва ма без об зи ра на 
вр сту здрав стве не уста но ве.

аспек ти по сла са ко ји ма су у пе
ри о ду од 2007. до 2009. го ди не за по
сле ни у здрав стве ним уста но ва ма 
нај за до вољ ни ји су би ли не по сред
на са рад ња са ко ле га ма, по др шка 
прет по ста вље них и рас по ло жи во 
вре ме за оба вља ње по сла (гра фи
кон 27).

у по сма тра ном пе ри о ду, по сто
ји стал но сма ње ње не за до вољ ства 

сле де ћим аспек ти ма по сла: опре
мом – што је оче ки ва но с об зи ром 
на ве ли ка ула га ња у за на вља ње 
опре ме по след њих го ди на; мо гућ
но сти ма еду ка ци је – та ко ђе оче ки
ва но јер се стал но по ве ћа вао про
це нат за по сле них ко ји уче ству ју у 
про гра ми ма кон ти ну и ра не еду ка
ци је; мо гућ но сти ма на пре до ва ња 
(гра фи кон 28).

је ди но је за бе ле жен по раст про
цен та за по сле них ко ји су не за до
вољ ни ме сеч ним при ма њи ма, што 
је би ло нај и зра же ни је ме ђу за по
сле ни ма у кли нич кобол нич ким 
цен три ма. у ср би ји је 2009. го ди не 
нај ма њи про це нат за по сле них ко ји 
су за до вољ ни сво јим по слом за бе ле
жен у кли нич кобол нич ким и кли
нич ким цен три ма. у овим здрав
стве ним уста но ва ма је ре ги стро ван 
и нај ве ћи про це нат за по сле них ко
ји сма тра ју да их по сао ис цр пљу је и 
емо ци о нал но и фи зич ки.

на пи та ње ко је се од но си ло на 
про ме ну по сла, до би је ни су по да
ци слич ни прет ход ним го ди на ма, 
од но сно: 38 про це на та здрав стве
них рад ни ка је из ја ви ло да уоп
ште не би ме ња ли по сао, 50 од сто 
би оста ло у др жав ном сек то ру, 7,7 
про цен та би ра ди ло по сло ве ко ји су 
ван здрав стве ног си сте ма, и 4,4 од
сто би оти шло да ра ди у при ват ни 
сек тор. с об зи ром да се ме ди цин
ска про фе си ја, у мно го ве ћој ме ри у 
од но су на дру ге про фе си је, осла ња 
на ауто но ми ју у ра ду, зна чај но је да 
је ре ла тив но ви сок про це нат здрав
стве них рад ни ка (60 од сто) био за
до во љан овим аспек том по сла.

ко му ни ка ци о ним аспек ти ма по
сла би ли су нај за до вољ ни ји за по
сле ни у до мо ви ма здра вља. по др
шком прет по ста вље них, до би ја њем 

ја сних упут ста ва шта се од за по сле
них оче ку је, мо гућ но шћу из ла га ња 
сво јих иде ја би ли су нај за до вољ ни
ји за по сле ни у оп штим бол ни ца ма, 
док су рас по ло жи вим вре ме ном за 
оба вља ње по сла нај за до вољ ни ји у 
2009. го ди ни би ли за по сле ни у за во
ди ма за хит ну ме ди цин ску по моћ.

по жељ но би би ло да ме на џе ри 
свих ни воа уло же на по ре и уна
пре де за до вољ ство за по сле них мо
гућ но сти ма да ко ри сте сво ја зна ња, 
спо соб но сти и ве шти не, као и за до
вољ ство ре дов ним ева лу а ци ја ма 
ра да од стра не ру ко во ди о ца јер су 
ови аспек ти по сла, пре ма мно гим 
ис тра жи ва њи ма, ве о ма зна чај ни за 
мо ти ва ци ју и за до вољ ство по слом.

Сти ца ње и об но ва зна ња 
и ве шти на

Здрав стве ни рад ни ци и здрав
стве ни са рад ни ци има ју пра во и 
ду жност да у то ку ра да стал но пра
те раз вој ме ди цин ске, сто ма то ло
шке, фар ма це ут ске, као и дру гих 
од го ва ра ју ћих на у ка и да се струч
но уса вр ша ва ју ра ди одр жа ва ња и 
уна пре ђе ња ква ли те та свог ра да. у 
скла ду са пра вил ни ком о по ка за
те љи ма ква ли те та здрав стве не за
шти те, сва ка здрав стве на уста но ва 
тре ба да обез бе ди сво јим за по сле
ни ма обу ку или еду ка ци ју у ци љу 
про фе си о нал ног раз во ја.

кон ти ну и ра на еду ка ци ја је сва
ка ко зна чај на за стал но уна пре ђе
ње си сте ма здрав стве не за шти те јер 
је по ред опре мље но сти здрав стве
них уста но ва ну жно и оспо со бља
ва ње за по сле них за пра ће ње са вре
ме них до стиг ну ћа у ме ди цин ској 
на у ци.

ана ли зом по да та ка за пе ри од 
2007–2009. го ди на за па жа се да су 
у 2007. го ди ни је ди но кли нич ки 
цен три обез бе ди ли мо гућ ност еду
ка ци је за ма ње од 30 од сто рад ни
ка . у 2008. го ди ни про це нат за по
сле них ко ји се упу ћу је на сти ца ње и 
об но ву зна ња зна чај но ра сте у свим 
ти по ви ма здрав стве них уста но ва. 
сва ка ко да је на то ути ца ло и до но
ше ње 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 здрав стве них рад ни ка 
и здрав стве них са рад ни ка, кра јем 
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2007. го ди не, као и уво ђе ње ли цен
ци ра ња здрав стве них рад ни ка од 
стра не над ле жних ко мо ра.

из бор по ка за те ља за пра ће ње 
ква ли те та у раз ли чи тим обла сти
ма здрав стве не за шти те имао је за 
циљ да при ка же оно што је до бро у 
по сто је ћем си сте му здрав стве не за
шти те као ре зул тат и са мог про це са 
стал ног уна пре ђе ња ква ли те та, али 
и оно што зах те ва још ве ће на по ре 
да би се про цес уна пре дио и до вео 
до по зи тив них про ме на.

пре све га, не сум њи во је да је уво
ђе ње од го ва ра ју ће ле ги сла ти ве у по
след њих пет го ди на зна чај но оја ча ло 
на по ре ка по сти за њу стал ног уна
пре ђе ња ква ли те та здрав стве не за
шти те у ср би ји. у овој пу бли ка ци ји 
су при ка за не по зи тив не про ме не и 
про бле ми ве за ни за обез бе ђе ње ква
ли те та чи је ре ша ва ње до во ди до уна
пре ђе ња у овој обла сти, а са мим тим 
и си сте му здрав стве не за шти те. при
мер по зи тив не про ме не је сма ње ње 

сто пе уми ра ња од акут ног ин фарк
та ми о кар да. овај по ка за тељ го во ри 
да су при ме на и рас про стра ње ност 
спе ци фич них ко ра ка у про це ду ра
ма и ле че њу за сно ва них на нај бо љој 
прак си до ве ли до уна пре ђе ња ква
ли те та, од но сно ре зул ти ра ли зна чај
ним сма ње њем ле та ли те та од аим 
у свим бол ни ца ма у ср би ји.

ис пи ти ва ње за до вољ ства ко ри
сни ка и за по сле них та ко ђе по ка зу
је да је по рас тао про це нат за до вољ
них по сма тра ним аспек ти ма ра да 
и по на ша ња, и ука зу је на то ко ли ко 
се ис пла те на по ри да се по бољ ша ју 
и уна пре де усло ви и прак са у ко ји
ма се оба вља ле че ње па ци је на та и 
у ко ји ма ра де за по сле ни.

по је ди ни по ка за те љи (по пут 
про цен та пре вен тив них по се та у 
укуп ном бро ју по се та код ле ка ра 
при мар не здрав стве не за шти те, об
у хва та вак ци на ци јом ста ри јег ста
нов ни штва) го во ре о не до вољ ном 
ко ри шће њу здрав стве не за шти
те на ни воу ср би је. про це нат цар
ских ре зо ва у од но су на уку пан број 
по ро ђа ја ука зу је на пре те ра но ко
ри шће ње здрав стве не за шти те, док 
су код ин дек са орал ног здра вља ре
ги стро ва не не при хва тљи во ве ли ке 
ге о граф ске ва ри ја ци је. иако на ве
де ни по ка за те љи, од но сно њи хо ве 
вред но сти, обез бе ђу ју упо ре ди вост 
у вре ме ну, нео п ход но је уста но вља
ва ње стан дар да ква ли те та или до
сти за ње већ ус по ста вље них ка ко би 
они у пот пу но сти од го во ри ли сво јој 
на ме ни – ме ре ње до стиг ну тог у од
но су на же ље ни ни во ква ли те та.

пра ће ње по ка за те ља ква ли те та је 
по ка за ло сву ком плек сност њи хо
вог де фи ни са ња и след стве но то ме, 
обез бе ђе ња по у зда них по да та ка. у 
овом мо мен ту и по ред зна чај ног 
на прет ка у при ме ни ин фор ма ци о
них тех но ло ги ја, још увек се здрав
стве ни по да ци у нај ве ћем оби му 
ре ги стру ју и про це су и ра ју на тра
ди ци о на лан на чин ко ји не обез
бе ђу је пот пу ни од го вор на зах те ве 
пра ће ња по ка за те ља, а са мим тим 
и ква ли те та здрав стве не за шти те.

ка ко би се про цес уна пре ђе ње 
ква ли те та, ко ји је је дан од глав
них при о ри те та по ли ти ке раз во ја 
здрав стве не за шти те у ср би ји успе
шно на ста вио, нео п ход но је да ми
ни стар ство здра вља ин си сти ра на 
да љем раз во ју здрав стве ног ин
фор ма ци о ног си сте ма, здрав стве
них тех но ло ги ја и раз ме не здрав
стве них ин фор ма ци ја.

Гра фи кон 30

Ли ста По хВа Ље Них
зДраВ стВе Них Уста Но Ва

    До мо ви здра вља
1. дом здра вља ада
2. дом здра вља со пот
3. дом здра вља ин ђи ја
4. дом здра вља кра гу је вац
5. дом здра вља кру ше вац
6. дом здра вља кра ље во

    оп ште бол ни це
1. оп шта бол ни ца па ра ћин
2. оп шта бол ни ца ја го ди на
3. оп шта бол ни ца ћу при ја
4. оп шта бол ни ца ср . ми тро ви ца

1  50.000 становника и мање,
2  више од 50.000 становника

 УстаНоВа/раНг/категорија

1 дом здравља ада 2.44 II
1 дом здравља сопот 2.35 II
1 дом здравља инђија 2.30 II
1 дом здравља прибој 2.28 II
1 дом здравља соко бања 2.26 II
1 дом здравља тутин 2.24 II
1 дом здравља рековац 2.19 II
1 дом здравља александровац 2.19 II
1 дом здравља куршумлија 2.19 II
1 дом здравља димитровград 2.17 II
1 дом здравља Гаџин Хан 2.15 II
1 дом здравља сврљиг 2.15 II
1 дом здравља жагубица 2.12 II
1 дом здравља трстеник 2.12 II
1 дом здравља житорађа 2.12 II
1 дом здравља нова црња 2.10  II
1 дом здравља осечина 2.10 II
1 дом здравља косјерић 2.10 II
1 дом здравља ћићевац 2.10 II
1 дом здравља дољевац 2.10 II
1 дом здравља барајево 2.08 II
1 дом здравља Лајковац 2.08 II
1 дом здравља топола 2.08 II
1 дом здравља пожега 2.06 II
1 дом здравља ивањица 2.06 II
1 дом здравља Лучани 2.06 II

УНаПреЂење кВаЛитета, раНг Листа, ДомоВи зДраВЉа

1 дом здравља коцељева 2.04 II
1 дом здравља трговиште 2.04 II
1 дом здравља ражањ 2.02 II
1 дом здравља уб 2.01 II
1 дом здравља велика плана 1.99 II
1 дом здравља петровац 1.99 II
1 дом здравља рашка 1.99 II
1 дом здравља медвеђа 1.99 II
1 дом здравља бела паланка 1.97 II
1 дом здравља брус 1.96 II
1 дом здравља блаце 1.96 II
1 дом здравља житиште 1.94 II
1 дом здравља опово 1.94 II
1 дом здравља пландиште 1.94 II
1 дом здравља пећинци 1.94 II
1 дом здравља мали Зворник 1.94 II
1 дом здравља кучево 1.92 II
1 дом здравља пријепоље 1.92 II
1 дом здравља мерошина 1.92 II
1 дом здравља мионица 1.90 II
1 дом здравља кнић 1.90 II
1 дом здравља рача 1.90 II
1 дом здравља варварин 1.90 II
1 дом здравља бојник 1.90 II
1 дом здравља нови бечеј 1.88 II
1 дом здравља оџаци 1.88 II
1 дом здравља богатић 1.88 II
1 дом здравља љубовија 1.88 II
1 дом здравља деспотовац 1.88 II
1 дом здравља Чајетина 1.88 II
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1 – 100.000 становника и мање,
2 – више од 100.000 становника

 установа/ранГ/катеГорија

1 општа болница параћин 2.72 III
1 општа болница јагодина 2.70 III
1 општа болница ћуприја 2.63 III
1 општа болница Зајечар 2.50 II
1 општа болница аранђеловац 2.43 II
1 општа болница књажевац 2.43 II
1 општа болница прибој 2.43 II
1 општа болница пријепоље 2.43 II
1 општа болница сента 2.43 II
1 општа болница кладово 2.33 II
1 општа болница бор 2.27 II
1 општа болница петровац 2.27 II
1 општа болница алексинац 2.20 II
1 општа болница кикинда 2.20 II
1 општа болница неготин 2.20 II
1 општа болница сурдулица 2.20 II
1 општа болница мајданпек 2.15 II
1 општа болница врбас 2.05 II

УНаПреЂење кВаЛитета, раНг Листа, оПШте боЛНиЦе

1 општа болница смедеревска паланка 2.05 II
1 општа болница вршац 1.88 II
1 општа болница Горњи милановац 1.78 II
2 општа болница сремска митровица 2.65 III
2 општа болница Лесковац 2.43 II
2 општа болница пирот 2.40 II
2 општа болница крушевац 2.32 II
2 општа болница Шабац 2.32 II
2 општа болница краљево 2.27 II
2 општа болница нови пазар 2.20 II
2 општа болница Чачак 2.20 II
2 општа болница суботица 2.17 II
2 општа болница врање 2.12 II
2 општа болница ужице 2.12 II
2 општа болница панчево 2.05 II
2 општа болница ваљево 1.98 II
2 општа болница прокупље 1.98 II
2 општа болница сомбор  1.98 II
2 општа болница Зрењанин  1.90 II
2 општа болница Лозница 1.90 II
2 општа болница смедерево 1.90 II
2 општа болница пожаревац 1.83 II

1 дом здравља сјеница 1.88 II
1 дом здравља Лапово 1.86 II
1 дом здравља врбас 1.85 II
1 дом здравља владимирци 1.85 II
1 дом здравља алибунар 1.83 II
1 дом здравља ковин 1.81 II
1 дом здравља ариље 1.81 II
1 дом здравља владичин Хан 1.81 II
1 дом здравља велико Градиште 1.79 II
1 дом здравља беочин 1.78 II
1 дом здравља љиг 1.78 II
1 дом здравља баточина 1.78 II
1 дом здравља бела црква 1.76  II
1 дом здравља србобран 1.76 II
1 дом здравља крупањ 1.76 II
1 дом здравља књажевац 1.76 II
1 дом здравља бајина башта 1.76 II
1 дом здравља бабушница 1.76 II
1 дом здравља бујановац 1.76 II
1 дом здравља нова варош 1.74 II
1 дом здравља сечањ 1.72 II
1 дом здравља бечеј 1.72 II
1 дом здравља савски венац 1.72 II
1 дом здравља жабари 1.72 II
1 дом здравља прокупље 1.72 II
1 дом здравља темерин 1.70 II
1 дом здравља тител 1.70 II
1 дом здравља Шид 1.70 II
1 дом здравља апатин 1.68 II
1 дом здравља свилајнац 1.68 II
1 дом здравља врњачка бања 1.68 II
1 дом здравља босилеград 1.68 II
1 дом здравља сурдулица 1.68 II
1 дом здравља аранђеловац 1.67 II
1 дом здравља бољевац 1.67 II
1 дом здравља нови кнежевац 1.65 II
1 дом здравља бачка топола 1.63 II
1 дом здравља бач 1.63 II
1 дом здравља власотинце 1.62 II
1 дом здравља кањижа 1.60 II
1 дом здравља ковачица 1.60 II
1 дом здравља кула 1.60 II
1 дом здравља бачки петровац 1.60 II
1 дом здравља Голубац 1.60 II
1 дом здравља мали иђош 1.58 II
1 дом здравља Чока 1.58 II
1 дом здравља сента 1.58 II
1 дом здравља кладово 1.58 II
1 дом здравља неготин 1.58 II
1 дом здравља жабаљ 1.56 II
1 дом здравља ћуприја 1.54 II

1 дом здравља ириг 1.52 II
1 дом здравља мајданпек 1.50 I
1 дом здравља Лебане 1.44 I
1 дом здравља Горњи милановац 1.38 I
1 дом здравља прешево 1.35 I
2 дом здравља крагујевац 2.15 II
2 дом здравља крушевац 2.12 II
2 дом здравља краљево 2.08 II
2 дом здравља Чукарица 2.06 II
2 дом здравља Лазаревац 2.06 II
2 дом здравља нови сад 2.04 II
2 дом здравља алексинац 2.01 II
2 дом здравља сремска митровица 1.99 II
2 дом здравља врачар 1.99 II
2 дом здравља јагодина 1.99 II
2 дом здравља стара пазова 1.97 II
2 дом здравља нови београд 1.97 II
2 дом здравља параћин 1.97 II
2 дом здравља пирот 1.96 II
2 дом здравља Гроцка 1.94 II
2 дом здравља палилула 1.94 II
2 дом здравља ужице 1.94 II
2 дом здравља Чачак 1.90 II
2 дом здравља бачка паланка 1.88 II
2 дом здравља стари Град 1.88 II
2 дом здравља суботица 1.86 II
2 дом здравља вождовац 1.85 II
2 дом здравља Шабац 1.85 II
2 дом здравља смедеревска паланка 1.85 II
2 дом здравља кикинда 1.83 II
2 дом здравља раковица 1.83 II
2 дом здравља врање 1.80 II
2 дом здравља Зрењанин 1.78 II
2 дом здравља ваљево 1.78 II
2 дом здравља вршац 1.74 II
2 дом здравља сомбор 1.74 II
2 дом здравља рума 1.74 II
2 дом здравља Лозница 1.74 II
2 дом здравља бор 1.74 II
2 дом здравља Зајечар 1.74 II
2 дом здравља панчево 1.72 II
2 дом здравља обреновац 1.72 II
2 дом здравља младеновац 1.67 II
2 дом здравља нови пазар 1.67 II
2 дом здравља смедерево 1.65 II
2 дом здравља Лесковац 1.65 II
2 дом здравља ниш 1.60 II
2 дом здравља пожаревац 1.58 II
2 дом здравља Звездара 1.56 II
2 дом здравља Земун 1.52 II
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Л
е ка ри сво јој про фе си ји тре ба да при сту пе као 
про це су ко ји укљу чу је до жи вот но уче ње. нео п
ход но је да раз ви ју стра те ги ју ка ко би са гле да ли 
соп стве не по тре бе на ре флек ти ван и ефек ти

ван на чин. тра ди ци о на лан на чин уче ња и над град ње 
зна ња је упра во кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци
ја (кме).

кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја се од но си на 
спе ци фич ну фор му кон ти ну и ра не еду ка ци је ко ја ле ка
ри ма по ма же да одр же сво ју ком пе тент ност и са зна ју 
ви ше о но вим и ак ту ел ним те ма ма у овој обла сти. са
др жај про гра ма кме се раз ви ја, об на вља и из да је од 
стра не екс пе ра та за сва ку по себ ну кли нич ку област, а 
сам про грам мо же би ти пре зен то ван усме но, у пи са
ној фор ми, online, или пу тем аудио, ви део и оста лих 
елек трон ских ме ди ја.

кон ти ну и ра на ме ди ци он ска еду ка ци ја у ср би ји ре
гу ли са на је За ко ном о здрав стве ној за шти ти (слу жбе
ни гла сник рс“, број 107/05) и пра вил ни ком о бли жим 
усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за 
здрав стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке, ко ји је 
до нео ми ни стар здра вља 2007. го ди не.

у ср би ји, за одр жа ње ли цен це ле кар тре ба да стек
не 168 бо до ва за пе ри од од 7 го ди на тј. 24 бо да за сва
ку го ди ну.

уку пан број од 24 бо да, мо ра би ти ску пљен из ви ше 
раз ли чи тих про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је. јед ну 
по ло ви ну го ди шње укуп не су ме бо до ва (12 бо до ва) ле
кар тре ба да до би је  у окви ру про гра ма кон ти ну и ра не 
еду ка ци је ко ји се спро во де у здрав стве ној уста но ви или 

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

Нова процедура

Ле ка ри се мо гу струч но уса вр ша ва ти кроз раз ли чи те 
вр сте кме и то: уче шћем на кон гре си ма, сим по зи ју ми
ма и дру гим об ли ци ма струч них са ста на ка, кур се ви
ма, се ми на ри ма, пу тем сту диј ских бо ра ва ка, об ја вљи
ва њем чла на ка у струч ним и на уч ним ча со пи си ма или 
пу бли ка ци ја ма и ре ша ва њем те сто ва у пи сме ној или 
елек трон ској фор ми. по сту пак и ор га ни за ци ју кме мо

гу спро во ди ти фа кул те ти, здрав стве не уста но ве, удру
же ња, при ват на прак са.

пре ма пра вил ни ку 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, Здрав стве ни са вет ср би је 
од го во ран је за по сту пак про це не ква ли те та про гра
ма кме, тј. за акре ди та ци ју про гра ма. по сту пак акре
ди та ци је про гра ма кме за по чет је ју ла 2009. го ди не, о 
че му је пред сед ник Здрав стве ног са ве та оба ве стио ди
рек то ра Ле кар ске ко мо ре ср би је, прим. др та тја ну ра
до са вље вић. по до би ја њу овог оба ве ште ња Лкс је ин
тен зи ви ра ла већ за по че те раз го во ре са Здрав стве ним 
са ве том ср би је, са ци љем да бу де ак тив ни чи ни лац у 
про це су акре ди та ци је про гра ма кме.

Здрав стве ни са вет ср би је 3. де цем бра 2009. го ди не до
но си од лу ку ко јом је утвр ђе на но ва про це ду ра акре ди
та ци је ке и ко ја под ра зу ме ва кључ но уче шће ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка. пре ма овој од лу ци „акре ди та
ци ју про гра ма и бо до ва ње истих вр ши ће по себ на рад
на те ла Здрав стве ног са ве та ср би је ко ја ће ра ди ти при 
ко мо ра ма. Њу ће чи ни ти два чла на Здрав стве ног са ве
та и пет чла но ва ко је де ле ги ра ко мо ра“.

Јавни позив

по до но ше њу ове од лу ке, 10. де цем бра 2009. фор ми ра
но је рад но те ло Здрав стве ног са ве та ср би је за акре ди
та ци ју про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. 
Чла но ви рад ног те ла ис пред Здрав стве ног са ве та ср би
је су: проф. др сан дра Ши пе тић Гру ји чић пред сед ник 
рад не гру пе за акре ди та ци ју про гра ма ке и др Злат
ко спа сић, прим. Чла но ви рад ног те ла ис пред Ле кар
ске ко мо ре ср би је су: проф. др ма ри на де ља нин илић, 
проф. др ср би сла ва ми ли нић, мр. сци. мед. др сла ђа на 
илић, мр. сци. мед. др дра га на на лић и прим. др сци.
мед. ја дран ка ра вић.

Здрав стве ни са вет ср би је, че ти ри пу та го ди шње, упу
ћу је јав ни по зив за при ја ву про гра ма кме за акре ди
та ци ју. тер ми ни за при ја ву про гра ма у 2010. го ди ни: 01
25 ја ну ар, 01–15 април, 01–15 јун и 15–30 сеп тем бар. све 
при ја ве при ма Ле кар ска ко мо ра ср би је и рад но те ло 
ева лу и ра и бо ду је сва ки про грам кме. по сту пак и си
стем бо до ва ња вр ши се пре ма пра вил ни ку 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. Збир
на та бе ла акре ди то ва них про гра ма кме об ја вљу је се 
на сај ту Здрав стве ног са ве та ср би је и сај ту Ле кар ске 
ко мо ре ср би је. 

ор га ни за то ри акре ди то ва них про гра ма кме су оба
ве зни да у пи са ној фор ми оба ве сте Ле кар ску ко мо ру ср
би је о тач ном тер ми ну одр жа ва ња еду ка ци је нај ма ње 
три не де ље ра ни је, као и да по оба вље ној еду ка ци ји до
ста ве ко мо ри из ве штај, ко ји ће са др жа ти број по ла зни
ка, ре зул тат про ве ре зна ња по ла зни ка и ре зул тат ева
лу а ци је ква ли те та еду ка ци је од стра не по ла зни ка.

број при ја вље них, број и про це нат акре ди то ва них 
про гра ма кме по јав ном по зи ву у ја ну а ру, апри лу и 
ју ну 2010. го ди не при ка зан је у та бе ли. 

 Проф. др марина Дељанин-илић

јав ни по зив 
2010. го ди на

број при ја вље них 
про гра ма

број акре ди то ва них 
про гра ма

%

ја ну ар 1407 1261 89,6

април 1285 1057 82,2

јун 802 665 82,9

табела

>>> ор га ни за то ри акре ди то ва них про гра ма 
кме су оба ве зни да у пи са ној фор ми 
оба ве сте Ле кар ску ко мо ру ср би је о тач ном 
тер ми ну одр жа ва ња еду ка ци је нај ма ње 
три не де ље ра ни је <<<
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у 
по не де љак 20. сеп тем бра из Хер фор да (се вер на 
рај на вест фа ли ја) у не мач кој у ре жи ји ху ма ни
тар не ор га ни за ци је „про ху ман“ из бад сал цу
фле на от пре мљен је шле пер од 35 то на ху ма ни

тар не по мо ћи на ме њен, као и свих прет ход них го ди на 
по бољ ша њу рад них и здрав стве них усло ва здрав стве
них цен та ра и бол ни ца ср би је.

по из ја ви пред сед ни це ове ин тер на ци о нал не ор га
ни за ци је др. ми ме ан дре је вићкри по моћ се са сто ји из 
30 нај мо дер ни јих елек трично по де си вих кре ве та за ин
тен зив ну не гу бо ле сни ка, ле жа ја за тран спорт бо ле сни
ка, 29 кар то на ле кар ских уни фор ми, 10 кар то на бол нич
ке по сте љи не и 12 кар то на хи рур сшких ру ка ви ца.

ова до на ци ја на ме ње на је нај ста ри јој бол ни ци у ср
би ји, ко ју је пре ви ше од 175 го ди на осно вао књаз ми
лош, у по жа рев цу.

на пр вој и ве о ма зна чај ној кон фе рен ци ји одр жа ној 
по чет ком сеп тем бра у бе о гра ду, ко ја је оку пи ла пре ко 
250 ле ка ра европ ске и аме рич ке ди ја спо ре, мно ги уче
сни ци су се мо гли упо зна ти са ста њем у на шем здрав
ству као и си ту а ци јом на на шим кли ни ка ма, ка ко у бе
о гра ду та ко и вој во ди ни.

по зна ва ју ћи нео п ход ност и апел мно гих здрав стве
них уста но ва у ср би ји „про ху ман“ на ста вља сво ју ак
тив ност и овим ге стом да је при мер да по мо ћи не ма 
кра ја. ор га ни за ци ја „про ху ман“ је, ка ко ис ти че ње на 
пред сед ни ца, кроз ду ги низ го ди на и по ред ца рин ских 

по те шко ћа оста ла не у мор на и са за до вољ ством ће на
ста ви ти и у бу ду ће свој ху ма ни тар ни рад.

др ан дре је вићкри из ра зи ла је сво ју за хвал ност „Фон
ду за ди ја спо ру“, ко ји је овај тран спорт фи нан сиј ски по
др жао, тран спорт ној фир ми „BIRD EX PRES“ на пер фект
но оба вље ном за дат ку, као и ран ку бе ло ви ћу, сне жа ни 
ћо со вић и во за чу ива ну ми ја иј ло ви ћу. Н. р. м.

транспорт Хуманитарне помоћи За србију

помоћ најстаријој 
боЛници у србији
// у орГаниЗацији „проХуман“ а иЗ немаЧке стиГао ШЛепер 
Хуманитарне помоћи намеЊен најстаријој боЛници у србији, 
коју је пре виШе од 175 Година основао кЊаЗ миЛоШ, у пожаревцу //

Др Мима Андрејевић-Кри са супругом Раинером, представник 
болнице из Херфорда и возач Иван Мијаијловић
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о
д ка ко је људ ског ро да и по ро да, по сто
ја ла је ве чи та же ља да се још пре по ро
ђа ја са зна пол бу ду ћег де те та. му шко 
или жен ско  би ла је ве чи та ди ле ма 

бу ду ћих ро ди те ља. ко ри сте ћи ту ћи ње ни цу, 
од у век су по сто ја ли ра зни „прог но зе ри и по
га ђа чи“ бу ду ћег по ла но во ро ђен че та, ко ји су 
ла ко вер ним и зна ти жељ ним ро ди те љи ма, 
нај че шће за де бе лу ма те ри јал ну на док на ду 
„струч но“ про ри ца ли ко јег ће по ла би ти при
но ва у по ро ди ци. на рав но, ра ди ло се о чи стом 
ло по влу ку, те о не ком струч ном прог но зи ра
њу ни је би ло ни ка квих мо гућ но сти.

За хва љу ју ћи на прет ку ме ди цин ске на у ке у 
по след њим де це ни ја ма, про блем прог но зи
ра ња по ла бу ду ћег но во ро ђен че та по стао је 
го то во у пот пу но сти ре шив. уво ђе њем ул тра
зву ка у ци љу бла го вре ме ног от кри ва ња евен
ту ал них па то ло шких ста ња у раз во ју пло да, 
мо гу ће је ус пут ви де ти и ко јег је по ла бу ду
ће но во ро ђен че.

до ду ше, де си се по не кад да ма ње ис ку сни 
ул тра звуч ни ди јаг но сти ча ри ома ну, па се ис
по ста ви да ро ди те љи ко ји су већ при пре ми ли 
„пла ву гар де ро би цу“ за бе бу, ка да она до ђе на 
свет, мо ра ју да по тра же „ро зе“ и обрат но, али 
ова кви слу ча је ви су ипак вр ло рет ки. има и 
оних ро ди те ља ко ји же ле да са чу ва ју ча ро
ли ју не из ве сно сти око по ла но во ро ђен че та 
све до са мог ро ђе ња, али је ипак ви ше оних 
ко ји би хте ли да то зна ју та ко ре ћи од са мог 
за че ћа.

ис при ча ће мо вам при чу о то ме ка ко се је
дан, и по ред не ких „олак ша ва ју ћих“ окол но
сти, ипак не са ве стан ле кар, до се тио да ову 
ра до зна лост бу ду ћих ро ди те ља бо га то ма те
ри ја ли зу је. би ло је то до ду ше у оним ра ним 
по сле рат ним, глад ним го ди на ма, ка да је тре
ба ло ис хра ни ти по ро ди цу и пре жи ве ти, али 
ова чи ње ни ца ипак не оправ да ва по ме ну тог 
док то ра јер је по сту пак у озбиљ ном су ко бу са 
по сту ла ти ма Хи по кра то ве за кле тве, на ко ју се 

сви ле ка ри за кли њу при ли ком сту па ња у зва
ње ис це ли те ља те ла и ду ше људ ског ро да.

док тор нн ду го је жи вео у бо га том сти шком 
се лу б. све ста нов ни ке се ла, као и окол них 
се ла ко ја су гра ви ти ра ла ње го вој ам бу лан ти 
знао је та ко ре ћи „у гла ву“, тј. по име ну и пре
зи ме ну. Знао је и шта ко има од де це и шта би 
же лео још од под млат ка да има. ма ла пла
та, ра том оси ро ма ше ни се ља ци ко ји су ма ло 
шта осим пре гле да мо гли да пла те, ма кар и у 
на ту ри, и по ро ди ца ко ју је тре ба ло хра ни ти 
и оде ва ти, ве ро ват но су учи ни ли да се у док
то ру не што „пре ло ми“. до шао је на иде ју да 
се ба ви прог но зи ра њем по ла бу ду ћих но во
ро ђен ча ди. од иде је до ре а ли за ци је ни је тре
ба ло мно го. 

до вољ но је би ло са мо омо гу ћи ти да про цу ри 
вест ка ко док тор на си гур но по га ђа пол бу ду
ћег де те та, та ко ре ћи од са мог за чет ка, па да се 
ја ве пр ве „му ште ри је“. Чим би не ка мла ди ца у 
се лу за труд не ла, бу ду ћи ро ди те љи би бр жебо
ље по хр ли ли свом док то ру да им „прог но зи ра“ 
ко га ће по ла би ти бе ба. на рав но, ни су до ла зи
ли пра зних ру ку, јер за та ко не што се ни је ште
де ло, па се и од усти ју одва ја ло. са пу ном тор
бом и зна ти же љом до ла зи ло се код док то ра. а 
и док тор би им се до стој но ре ван ши рао прог
но зи ра ју ћи да ће бе ба би ти баш оног по ла ко
ји су и ро ди те љи при жељ ки ва ли.

р
а до сни због ова кве „прог но зе“, ро ди те
љи би од ла зи ли ве се ло ку ћи, обе ћа ва
ју ћи док то ру да ће би ти још из да шни
ји ако се прог но за оства ри. да све то не 

би из гле да ло шар ла тан ски и да би би ло што 
убе дљи ви је, док тор је ин си сти рао да се у од го
ва ра ју ћу књи гу, ко ју је стро го др жао под кљу
чем, за пи ше оно што им је прог но зи рао. то је 
код се ља ка још ви ше ули ва ло по ве ре ње у док
то ро во зна ње и по ште ње, па су му се по овом 
пи та њу све че шће обра ћа ли и из окол них се
ла, а на вра тио би по не ко и из гра да.

ВИШЕ ОД ПОСЛА – од како је људскоГ рода, постојаЛа 
је веЧита жеља да се јоШ пре роЂеЊа саЗна поЛ детета

„Розе“ или „плаво“ 
питање је сад

Ни је рет ко да се ле ка ри у сло бод ном вре ме ну ба ве пи са њем ро ма на, по е зи је, са ти ре, озбиљ-
ним те ма ма и ху мо ром. Др Жив ко Сте ва но вић, ро ђен 1940. год у Ми хај лов цу код Сме де ре ва, да-
нас пе ди ја тар у По жа рев цу, го ди на ма пи ше за број не ча со пи се при че ху мо ри стич ког са др жа ја, 
афо ри зме и анег до те. У ду ху ње го вог пи са ног де ла, са ху мо ром, се бе на зи ва „пи ска ра лом“. Ње го-
ви тек сто ви су об ја вљи ва ни у „Јеж-у“, у „Ло вач ким но ви на ма“ у Сме де рев ском ли сту „Наш глас“, 
у Ва љев ском „Акт“ – у и мно гим дру гим ча со пи си ма ши ром еx-Ју го сла ви је. Уче ство вао је и би-
вао на гра ђи ван на кон кур си ма. 

При ча „Му шко или жен ско“ на гра ђе на је у По жа ре вач ком ли сту „Реч на ро да“
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ка да би про шло де вет ме се ци и оче ки ва не 
бе бе сти гле на свет, ро ди те љи би по но во до
ла зи ли код док то ра. али, ни су сви би ли исто
вет но рас по ло же ни. ка да би угле дао раз дра
га не ро ди те ље, по себ но оца са фла шом ра ки је 
у ру ци са ко јом би ну дио све при сут не у че ка
о ни ци, и мај ку по гр бље ну под те ре том тор бе
ша ре ни це, на би је не од дна до вр ха сла ни ном, 
си ром, ора си ма, су ше ним ме сом а по не кад и 
очи шће ним пра сен це том, док тор је знао да му 
се прог но за оства ри ла. ве се ло би из ла зио пред 
ро ди те ље да по де ли са њи ма ра дост срет ног 
ис хо да труд но ће, дис крет но им са ве ту ју ћи да 
по кло не због успе шно по го ђе ног по ла од не су 
до ње го вог ста на.

на док то ро ву жа лост, по не кад је би ло и су
прот них ре ак ци ја. на мр го ђе ни и бе сни, че сто 
без ку ца ња, ро ди те љи би упа да ли у ор ди на
ци ју и још са вра та оси па ли паљ бу на док то
ра до во де ћи у сум њу ње го ву струч ност и по
ште ње. Ње му је та да би ло ја сно да је ома нуо 
у прог но зи па је свим си ла ма, ко ри сте ћи сво
ју слат ко ре чи вост и ин те лек ту ал ну су пер и ор
ност, на сто јао да по бе сне ле и увре ђе не ро ди
те ље нај пре ко ли кото ли ко сми ри. ка да би то 
по сти гао, по чео би опре зно да им на ба цу је мо
гућ ност да су се ве ро ват но они са ми збу ни ли 
и да су по гре шно раз у ме ли оно што им је пре 
де вет ме се ци прог но зи рао. 

не ки би се бр зо сми ри ли али са не ки ма је 
то те же ишло, по себ но са оним ро ди те љи ма 
ко ји ма је прог но зи рао му шког на след ни ка, а 
ро ди ла се „ту ђа кост“ тј. жен ско. вешт у овој 
ра бо ти, док тор се не би збу њи вао, већ би у по
год ном мо мен ту из ба цио по след њи и нај ја чи 
адут, твр де ћи да до са да ни ка да ни је по гре
шио, али ако му и да ље не ве ру ју, он да би би
ло нај бо ље да по гле да ју у књи гу јер „ако ла
же ко за – не ла же рог“. 

ро ди те љи би истог мо мен та при хва та ли овај 
пред лог, ка ко би по ка за ли док то ру да су они у 

пра ву. на њи хо во из не на ђе ње и жа лост, увек 
би се ис по ста ви ло да је док тор био у пра ву, од
но сно у књи зи је за и ста пи са ло да ће де те би
ти оног по ла баш као што се и ро ди ло, а не ка
ко су раз о ча ра ни ро ди те љи твр ди ли. бу љи ли 
би у књи гу а он да уз гун ђа ње и без по здра ва 
од ла зи ли ку ћа ма. не ки су пре ћут но при хва
та ли мо гућ ност да су за и ста пре де вет ме се
ци по гре шно чу ли док то ра, а би ло је и оних 
ко ји су сум ња ли у ис прав ност док то ро ве књи
ге, али ни су има ли до ка за за то. на рав но, у 
ова квим при ли ка ма из о ста ја ло је ча шћа ва
ње док то ра, али то ње му ни је те шко па да ло с 
об зи ром да је мо гао да про ђе и са мно го „те
жим“ по сле ди ца ма.

с
ва ка ко ће те се за пи та ти у че му је виц, 
ква ка или штос? об ја шње ње је вр ло 
јед но став но. ка да је на по чет ку труд
но ће са оп шта вао ро ди те љи ма пол бу

ду ћег де те та, док тор би у сво ју стро го чу ва ну 
књи гу увек за пи сао су прот ни поЛ од оно
га ко ји би са оп шта вао ро ди те љи ма. ра до сни 
што им је док тор прог но зи рао пол де те та по 
же љи, ро ди те љи ни су ни обра ћа ли па жњу на 
то што је док тор за пи сао. ка да би бе ба до шла 
на свет, ро ди те љи ко ји ма се оства ри ла же ља 
ни су ни има ли по тре бу да за ви ру ју у док то
ро ву књи гу. За оне ко ји ма се ни је оства ри ла 
прог но за, књи га је би ла „до каз“ да је док тор 
„у пра ву“ а да су се они збу ни ли. За док то ра 
књи га је би ла спас од раз ја ре них и раз о ча ра
них ро ди те ља. 

ову при чу сам чуо пре мно го го ди на, ра де ћи 
кра ће вре ме у по ме ну том се лу б. ни сам био 
си гу ран да ли је при ча исти ни та или мо жда 
из ми шље на. ако је исти ни та, он да се и по ред 
озбиљ ног су ко ба са Хи по кра то вом за кле твом 
мо ра при зна ти да је иде ја за и ста би ла ори ги
нал на. //

Др Живко Стевановић, лекар, писац и сатиричар
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Пише: др Је ле на 
Јо ва но вић-Си мић

у
ва же ни ко ле га, од кад 
оно мад раз го ва ра смо 
о ср би ји и срб ском на
ро ду но сим се јед ном 

ми шљу ко ју же лим да вам из
ло жим. на и ме, ви со ко це ним 
др жа ву ва шу – мла ду, ње жну 
али не раз ви је ну у ко јој ма тер
ни је зик у свим стру ка ма вла да 
и ко ја је у сви ма гра на ма про
све те про ти ву сво је при род не те жње на траг и за оста
лих на ро да из о ста ла, те се ре ша вам скром не мо је услу
ге срб ском на ро ду по све ти ти, да и ја при не сем ко ли ко 
ми мо гу ће бу де к раз вит ку на пред ка срод ног ми на
ро да, ко га је кроз то ли ко сто ле ти ја ужа сна и не срет ња 
суд би на го ни ла – ре че др ва лен та др ми ла ну јо ва но
ви ћумор ском у јед ној шет њи дуж оба ле влта ве, у пра
гу, сре ди ном прет про шлог ве ка.

„дра ги при ја те љу, у ср би ји ће за це ло за вас ме ста би
ти јер је оску ди ца у прак тич ним ле ка ри ма ве ли ка а у 
на ро ду пра зно ве ри це ца ру ју! кла њам се ва шој од лу ци 
и од ср ца вам же лим успе ха у том пред у зе ћу!“ – бе ше 
оду ше вље ни од го вор др јо ва но ви ћа а др ва лен та на ста
ви: „до бро твор ни пра вац на шег до ба тај је: да се на у ке 
и ве шти не, то умом и ис ку ством сте че но бла го, це лом 
на ро ду ко ли ко се уз мо же при ступ ним учи ни.“ 

и та ко, го ди не 1852, др ва лен та (1826–1887) на пу сти 
род ну Че шку и сти же у ср би ју, те про ме нив ши име јан 
у срп ско – јо ван, по ста де ср бин по опре де ље њу. сво је 
струч но зна ње из обла сти ме ди ци не, хи рур ги је и „ба
бич лу ка“, сте че но на кар ло вом уни вер зи те ту у пра гу то
ком че тво ро го ди шњих сту ди ја (1846–1850) ста вио је на 
рас по ло гање сво јој но вој отаџ би ни и но вим су на род ни
ци ма по став ши фи зи кус пр во у сме де рев ском а за тим 
и руд нич ком и ва љев ском окру гу. упо знав ши се то ком 
два на ест го ди на ра да са свим оби ча ји ма, пред ра су да

ма, на чи ном ми шље ња и на чи ном жи во та срп ског на
ро да уви део је да је пу тем штам па не ре чи мо гу ће „до бре 
и по ле зне оби ча је од рђа вих раз два ја ти, на чин жи во та 
по ка за ти ка ко да се по бол ша, пред ра су де раз те ра ти“ те 
је 1864. го ди не об ја вио књи гу „на у ка о чу ва њу здра вља“ 
(„пре вео из че шког де ла „Zdra wow je da“ од др ко ди ма и 
по по тре ба ма на шег на ро да умно жио и са ста вио др. јо
ван ва лен та“), са јед но став ном по све том: „на ро ду срб
ском“. За ово де ло, штам па но о др жав ном тро шку, вла
да је на гра ди ла пи сца са пе де сет ду ка та.

у то вре ме је др ва лен та био прак тич ни ле кар у бе о
гра ду, члан срп ског уче ног дру штва и дру штва че шких 

ле ка ра да би већ на ред не, 1865. го ди не, бу ду ћи да је био 
за па жен и це њен ње гов са ве стан рад, био по ста вљен за 
управ ни ка бол ни це ва ро ши и окру га бе о гра да. у но ву, 
на мен ски зи да ну згра ду у та да шњој ви дин ској ули ци 
(да нас Џор џа ва шинг то на 19) бол ни ца је усе ље на 1868. 
го ди не а др ва лен та је њом упра вљао до 1874. го ди не 
ка да га је на тој ду жно сти за ме нио др ка зи мир Гон сјо

ВЕЛИкАнИ нАШЕ мЕДИцИнЕ >>>
др јан јован ваЛента (18261887), ЧеХ по роЂеЊу, србин 
по опредељеЊу, оставио је неиЗбрисив траГ у србији

меЂу онима Где 
праЗноверица царује 

„др ваЛента је 1852. напустио родну ЧеШку и стиГао у србију, 
те променивШи име јан у српско – јован ЊеГово струЧно ЗнаЊе 

иЗ обЛасти медицине, ХирурГије и „бабиЧЛука“, стеЧено на карЛовом 
универЗитету у праГу тада ставио на распоЛаГаЊе новој отаЏбини 

и сународницима поставШи ФиЗикус прво у смедеревском 
а Затим и рудниЧком и ваљевском окруГу

Портрети Јована и Ане Валенте 
из млађих дана (уље на платну)
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ров ски. из тог пе ри о да оста ли су нам из ве шта ји др ва
лен те о ра ду бол ни це об ја вље ни у ви ше бро је ва ча со пи
са „ви дов дан“ из 1868. и 1869, као и по себ но штам па на 
пу бли ка ци ја „по глед на бе о град ску бол ни цу (1868), као 
дра го це на све до чан ства о бол нич ком жи во ту.

са др аћи мом ме до ви ћем по кре нуо је иде ју о осни
ва њу дру штва ле ка ра 1868. али се та за ми сао ни је оства
ри ла све до 1872. го ди не ка да се за њу за у зео та да мла
ди ле кар вла дан Ђор ђе вић. исте је го ди не по кре нут и 
дру штве ни ча со пис „срп ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство“ у чи јој је пр вој све сци, штам па ној 1874, др ва лен та 
об ја вио при каз: „слу чај цар ског про ре за због екламп
си је по ро ди ље“, у ко ме на во ди да је „цар ски про рез“ ко
ји је том при ли ком из вео, ко ли ко он зна, пр ви пут из
вр шен (или бар опи сан) у ср би ји.

За ин те ре со ва ност др ва лен те за област јав не хи ги је
не до би ла је пра во усме ре ње ње го вим по ста вље њем на 
ме сто хо но рар ног про фе со ра тог пред ме та на ве ли кој 
шко ли (го ди не 1871, на кон остав ке др ми ла на јо ва но
ви ћаморс ког). пре да ва ња ко ја је за сту ден те при пре
мао и др жао, об ја вио је у две књи ге, с на зна ком да: „ова 
књи га осим пре по да ва ња мо же слу жи ти за по у ку сва
ко му, ко ји је одав но шко лу оста вио, а рад је да се с на
че ли ма хи ги је не што бо ље упо зна“ („Хи ги је нана у ка о 
чу ва њу здра вља, све ска I, увод и део I. ва здух“, 1877. и 
„За себ на хи ги је на – ди је те ти ка, све ска II, II део – Хра
на“, 1881). осим сту ден ти ма, др ва лен та је хи ги је ну пре
да вао и гим на зи јал ци ма па је оста ло за бе ле же но да је 
био ме ђу про фе со ри ма ко ји су из ве ли пр ву ге не ра ци ју 
ма ту ра на та бе о град ске гим на зи је 1877. го ди не.

За у зи ма ње за уна пре ђе ње здра вља на ро да по твр дио 
је и уче шћем у ра ду струч не ко ми си је срп ског ле кар
ског дру штва при ли ком кре и ра ња „За ко на о чу ва њу на

род ног здра вља“ чи ји је на црт из ра дио др вла дан Ђор
ђе вић. био је то пр ви све о бу хват ни здрав стве ни за кон 
у ср би ји а при ње го вом усва ја њу 1881. го ди не др ва лен
та је био у свој ству вла ди ног по сла ни ка у скуп шти ни. 
у то вре ме, зна чај но је и ње го во ан га жо ва ње у срп ском 
дру штву цр ве ног кр ста. 

Го ди не 1882. од ла зи у пи рот, где ра ди као окру жни 
фи зи кус да би 1886. го ди не био пен зи о ни сан. у пен зи
ји, ме ђу тим, др ва лен та ни је ду го ужи вао  умро је већ 
на ред не, 1887. го ди не у бе о гра ду. у не кро ло гу об ја вље
ном у „срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство“ за пи
са но је: „не бе ше му су ђе но да ду го ужи ва сво ју за слу
же ну ми ро ви ну. по след њи рат срп ски ко ме сре ди ште 
бе ше пи рот и те шке ду жно сти ле кар ске за вре ме вој не, 
са ло ми ше и та ко не жан ор га ни зам ње гов. то ме се при
дру жи ла жа лост за из гу бље ном те ко ви ном ње го вом, а 
на ро чи то за бо га том би бли о те ком. све је то усло ви ло 
крај јед ном вред ном али из му че ном жи во ту...“ 

о при ват ном жи во ту др ва лен те са свим се ма ло зна. 
Ње го ви по том ци, ко ји да нас жи ве у бе о гра ду али и из
ван гра ни ца ср би је, с пи је те том се се ћа ју сво јих пре
да ка од ко јих су мно ги би ли за слу жни и углед ни гра
ђа ни ко ји су сво ја де ла угра ди ли у раз вој отаџ би не. у 
ви хо ри ма ра то ва не стао је огро ман део имо ви не ко је 
су ге не ра ци је сти ца ле, о про шлим вре ме ни ма не ра до 
се го во ри ло а од успо ме на оста ло је са мо пар фо то гра
фи ја и ро до слов но ста бло.

из ње га са зна је мо да се др јо ван ва лен та же нио два 
пу та – пр ви пут аном, са ко јом је имао си на ми ха
и ла а дру ги пут (ве ро ват но на кон смр ти пр ве су пру
ге) да ни цом, са ко јом је имао си на вла ди ми ра (ко ји 
је умро у 35. го ди ни, без по то ма ка). ми ха и ло ва лен
та (1860–1909) се шко ло вао на тех нич ком фа кул те ту 

Јован и Даница Валента
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ве ли ке шко ле а за тим на по ли тех нич ким ака де ми ја
ма у мин хе ну и пра гу. као гра ђе вин ски ин же њер ра
дио је на пру зи не го тин  За је чар, на сип ском ка на лу 
на ду на ву и на мо сту код Шап ца. са су пру гом Зор ком 
ко ја је умр ла на по ро ђа ју имао је кћер ку Зор ку ко ја 
се, као и њен де да јо ван ва лен та, ан га жо ва ла у ху ма
ни тар ним дру штви ма – дру штву цр ве ног кр ста, за
тим у дру штву за чу ва ње на род ног здра вља у чи јем је 
„Лет њи ков цу за сла бу ња ву де цу“ у ко шут ња ку ку ва ла 

обро ке, ра ди ла је у ку хи њи за не за по сле не рад ни ке и 
у деч јем об да ни шту на ка ра бур ми. 

Зор ка ва лен та (1888–1983) би ла је уда та за ин ду стри
јал ца или јуику па ни ћа (1884–1956) ко ји је то ком дру гог 
свет ског ра та, за хва љу ју ћи свом угле ду и ве за ма ус пео 
да из ба ви из бе о град ских ка за ма та и ло го ра на ста ром 
сај ми шту пре ко сто ти ну љу ди али је и по ред то га, у по
сле рат ном вре ме ну и сам био за то чен и про га њан а це
ло куп на имо ви на му је кон фи ско ва на. 

у бра ку Зор ке ва лен та и ике па ни ћа ро ђе не су че ти
ри ћер ке: ми ле на, бо сан ка, ми ли ца и Зо ри сла ва (умр
ла у пр вој го ди ни). Њи хо ва де ца с љу ба вљу чу ва ју успо
ме ну на сво ју ба ку Зор ку и де ду ику и по но сна су на 
сво је прет ке ме ђу ко ји ма је на по себ ном ме сту др јо ван 
ва лен та, Чех ко ји је ср цем по стао ср бин.

* Аутор се за хва љу је го спо ди ну Ми ло шу Ла за ре ви ћу, 
чу кун-уну ку др Јо ва на Ва лен те, за усту пље ни 

ма те ри јал за чла нак, као и за фо то гра фи је.

Чланови Српског лекарског друштва (др Валента трећи у доњем реду)

Наука о чувању здравља посвећена српском народу

УПОР НИ ПА ЦИ ЈЕНТ

др јо ван ва лен та (1826–1887), отац гра ђе вин ског ин же
ње ра ми ха и ла (1860), ле чио је ду го вре ме на јед ну хи сте
рич ну па ци јент ки њу. иако је до би јао до бре хо но ра ре, 
до сад на же на му је до ди ја ла, па је са ве то вао: „Го спођо, 
мо ја ве шти на је при кра ју али у Гра цу имам до брог 
знан ца, од лич ног спе ци ја ли сту. он ће вам си гур но по
мо ћи. иди те к ње му, да ћу вам пре по ру ку“.

Го спо ђа сва ра до сна при хва ти пре по ру ку и кре ну на 
пут. али у во зу је по че му чи ти ра до зна лост шта др ва
лен та пи ше о ње ној бо ле сти. ни је се мо гла уз др жа ти 
да не отво ри пи смо. др ва лен та је то и оче ки вао па је 
ко ве рат та ко сла бо за ле пио да га је хи сте рич на го спо
ђа мо гла ла ко да од ле пи. 

пи смо је би ло ве о ма крат ко: „дра ги при ја те љу, че ру
пај гу ску да ље!“

„Гу ска“ је на пр вој ста ни ци си шла из во за и вра ти ла 
се ку ћи, у бе о град, из ле че на.

(Усту пље но из Ар хи ве Српс ког ле кар ског 
дру штва г-ди ну Милошу Ла за ре ви ћу)
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А
се УЛ • Ви руС хе па ти ти Са Б у 
Ве зи Са НоН-хоџКиН лим фо-
мом – осо бе за ра же не ви ру сом хе
па ти ти са б су го то во дво стру ко из
ло же ни је ри зи ку обо ле ва ња од 
нонХоџ кин лим фо ма, не го оне ко
је ни су за ра же не тим ви ру сом, утвр
дио је ме ђу на род ни тим струч ња ка. 

од ра ни је се већ зна да хе па ти тис б 
по ве ћа ва ри зик од ра ка је тре, а би
ло је и сум њи да по ве ћа ва и ри зик 
од по ме ну те вр сте лим фо ма, пре но
си рој терс.

да би то про ве ри ли, др. ерик ен
глес, из аме рич ког на ци о нал ног ин
сти ту та за рак, и сун Ха Ђи, са се

ул ског уни вер зи те та јон сеи, су 
ана ли зи ра ли здрав стве но ста ње ви
ше од 600.000 ју жно ко ре ја на ца то
ком 14 го ди на.

у ју жној ко ре ји је хе па ти тис б био 
ве о ма уче стао, пре не го што су 1995. 
уве де не кам па ње вак ци на ци је про
тив те бо ле сти.

Чи ка го • по маК у ле че њу пар-
КиН Со На – од ре ђе ни ген ве зан за 
функ ци о ни са ње иму но ло шког си
сте ма мо же да има ве ли ку уло гу у 
на стан ку не у ро де ге не ра тив ног обо
ље ња – пар кин со но ве бо ле сти, по ка
за ли су ре зул та ти аме рич ког ис тра
жи ва ња. ра ди се, ка ко је по ка за ло 

ис тра жи ва ње об ја вље но у на уч ном 
ча со пи су „неј чер џе не тикс“, о ге ну 
из обла сти људ ског ле у ко цит ног ан
ти ге на – ХЛа ко ји са др жи ве ли ки 
број ге на ве за них за функ ци о ни са
ње иму но ло шког си сте ма. „то зна чи 
да иму но ло шки си стем, ве ро ват но, 
ути че на раз вој пар кин со на“, из ја

вио је др сај рус За бе ти ан с уни вер
зи те та у ва шинг то ну. ре зул та ти аме
рич ког ис тра жи ва ња би мо гли да 
омо гу ће раз вој де ло твор ни јих те ра
пи ја про тив пар кин со на, пре не ла је 
аген ци ја рој терс. 

тре нут не те ра пи је про тив те бо ле
сти мо гу да убла же ње не симп то ме, 

ЕЛЕК ТРОН СКЕ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ

КЊИ ЖИ ЦЕ ДО 2013. 
У ЦЕ ЛОЈ СР БИ ЈИ

елек трон ске здрав стве не књижи це би ће уве де не 
пр во у ва ље ву, а до 2013. го ди не у це лој ср би ји. елек
трон ска књи жи ца, ко ја ће из гле да ти као бан ков на 
кар ти ца, би ће ура ђе на од ква ли тет ног по ли кар бо
на та, због че га ће рок тра ја ња би ти 10 го ди на са оп
ште но је из ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси
гу ра ње (рЗ Зо).

но ве књи жи це – кар ти це из ра ђи ва ће За вод за из
ра ду нов ча ни ца, а на њој ће би ти ма тич ни по да ци 
ко ји се и са да на ла зе у здрав стве ној књи жи ци. За ме
на књи жи ца гра ђа не ће ко шта ти око 3оо ди на ра.

„елек трон ске књи жи це по чи њу да функ ци о ни шу 
у го то во свим зе мља ма у окру же њу, где су гра ђа ни 
већ за ме ни ли ста ре до ку мен те, а по год ност је и то 
сто њи хо ва ове ра не ће зах те ва ти од ла зак на шал тер 
рЗ Зоа“. пи лотпро је кат уво ђе ња елек трон ских књи
жи ца по че ће да се спро во ди у ва ље ву тек по што бу ду 
на пра вље не пр ве ана ли зе и у оста лим кра је ви ма ср

би је и у скла ду с тим оче ку је се да ће то ком 2013. го
ди не сви гра ђа ни ср би је до би ти елек трон ске здрав
стве не књи жи це.

ва ље во је иза бра но за то што су у пот пу но сти ком
пју тер ски по ве за ни до мо ви здра вља, бол ни це и апо
те ке са рЗ Зо.

***

УПРА ВЕ ЗА 
БИ О МЕ ДИ ЦИ НУ 

ЗА ГО ДИ НУ ДА НА
упра ва за би о ме ди ци ну би ће пот пу но кон сти ту и

са на у на ред них го ди ну да на, а уско ро по чи ње фор
ми ра ње је дин стве ног ре ги стра свих да ва о ца ће ли ја, 
тки ва и ор га на, на ја ви ље но је из те но ве ин сти ту ци
је. осни ва ње упра ве за би о ме ди ци ну пред ви ђе но је 
за ко ни ма о тран сфу зи ји, тран сплан та ци ји и би о ме
ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи. би о ме ди ци на за 
ле че ње не ких те шких бо ле сти ко ри сти ће ли је тки ва 
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и ор га не љу ди и до са да су се оба вља ле и тран сплан
та ци је и би о ме ди цин ски пот по мог ну та оплод ња и то 
је оба вља ла ауто ном но тран сфу зи о ло шка слу жба, без 
ко ор ди на ци ја.

упра ва за би о ме ди ци ну је ор ган у са ста ву ми ни
стар ства здра вља ко ја ће оба вља ти ад ми ни стра тив не 
по сло ве и има за да так да обез бе ди им пле мен та ци ју 
за ко на, све, па и еко ном ске ре сур се и тран спа рент
ност и без бед ност си сте ма.

при о ри тет је, та ко ђе и фор ми ра ње „је дин стве
не ли сте че ка ња“, ко ју са да по је ди нач но фор ми ра
ју здрав стве не уста но ве. Глав ни про блем у обла сти 
тран сплан та ци је је не до ста так ор га на, због че га је по
треб но има ти ме ха ни зме и ак ци је ко је ће бр зо обез бе
ди ти што ве ћи број до но ра. но ви не у за ко ну су би о ме
ди цин ски пот по мог ну та оплод ња и до ни ра ње пол них 
ре про дук тив них ће ли ја. За кон је де фи ни сао да се са
мо из у зет но мо гу до ни ра ти пол не ће ли је и то ка да су
пру жни ци за си гур но не мо гу да до би ју де те на би ло 
ко ји на чин, ка да је ис цр пље на ван те ле сна оплод ња 
као мо гућ ност и ка да је то у ин те ре су за шти те здра
вља де те та.

пре ма ње ним ре чи ма, та ко ђе је пред ви ђе но во ђе ње 
ре ги стра до но ра пол них ће ли ја. упра ва, ко ја је са да у 
осни ва њу, ће у на ред них го ди ну да на би ти кон сти ту
и са на са свим ка па ци те ти ма и пре у зе ће све за кон
ске функ ци је.

*** 

АЛ КО ХОЛ 
ПО МА ЖЕ ПРО ТИВ 

РЕ У МАТ СКИХ 
БО ЛО ВА?

Ше ФиЛД – на уч ни ци су до ка за ли да осо бе ко је има ју 
оби чај да кон зу ми ра ју ал ко хол има ју ма ње про бле ма са 
ре у мом од оста лих. ис тра жи ва чи с уни вер зи те та у Ше

фил ду ка жу да ал ко хол има ан ти ин фла ма тор ну уло гу, 
што успо ра ва по ја ву ре у ма то ид ног по ли ар три ти са.

до да нас ни је про на ђен ни ка кав лек за бол ко ји та 
бо лест иза зи ва, као што ни је от кри вен ни узрок ње
ног на стан ка. ис тра жи ва чи су ме ђу тим уста но ви ли 
да осо бе ко је у про се ку ме сеч но кон зу ми ра ју ал ко
хол де сет пу та, мно го ма ње па те од ре у мат ских бо ло
ва не го осо бе ко је ни ка да или ве о ма рет ко кон зу ми
ра ју уме ре не ко ли чи не ал ко хо ла, пре не ли су стра ни 
ме ди ји. 

*** 

ГВО ЖЂЕ 
У ЋЕ ЛИ ЈА МА 

И – РА К ДОЈ КЕ
Ва ШиНг тоН – про те ин ко ји укла ња гво жђе из ће
ли ја ор га ни зма мо гао би да се ко ри сти за успо ра ва
ње ра ста, па чак и ле че ње кан це ро ге них ту мо ра дој
ке, али и да ука же ка кве шан се за про ду же так жи во та 
па ци јент ки ње, по ка за ли су ре зул та ти јед ног аме рич
ког ис тра жи ва ња.

утвр ђе но је да је око 53.000, или 
де вет од сто, пра ће них ју жно ко ре ја
на ца, би ло за ра же но ви ру сом хе па
ти ти са б. по сле четрнаест го ди на се 
по ка за ло да се код та квих осо ба по
ме ну ти об лик лим фо ма ја вља у 19,4 
одсто слу ча ја на 100.000, а ме ђу они
ма ко ји ни су за ра же ни ви ру сом хе

па ти ти са б у 12,3 одсто слу ча ја на 
100.000 становника.

ви ру сни хе па ти тис је во де ћи 
узрок ра ка је тре и нај че шћи раз
лог за тран сплан та ци ју тог ор га на, 
ука зу ју по да ци аме рич ких „цен та
ра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле
сти“ (CDC). про це њу је се да је ви ру

сом хе па ти ти са б у све ту за ра же но 
око 350 ми ли о на љу ди. тај ви рус го
ди шње у све ту иза зо ве 340.000 слу
ча је ва ра ка је тре. од овог ви ру са 
сва ке го ди не уми ре из ме ђу 500.000 
и 1,2 ми ли о на љу ди. раз ли чи ти ви
ру си хе па ти ти са ни су у бли ској ве зи, 
а струч ња ци сма тра ју да ви рус хе

али, на жа лост, ни јед на не мо же да је 
успо ри, или за у ста ви њен на пре дак. 

Ве ЛиНг тоН • „па ра Це та мол“ 
узроК аСт ме, алер ги је и еК Це-
ма адо ле СЦе На та – ко ри шће ње 
ле ко ва на осно ву је ди ње ња „па ра це
та мо ла“ мо же у ве ли кој ме ри да по

ве ћа опа сност од по ја ве аст ме, чак да 
је удво стру чи, по ка за ли су најновији 
ре зул та ти ис тра жи ва ња гру пе но во
зе ланд ских на уч ни ка. на уч ни ци су 
уста но ви ли да се ме ђу адо ле сце на
ти ма ста ро сти од 13 до 14 го ди на, ко ји 
ме сеч но узи ма ју „па ра це та мол“, ду
пло по ве ћа ва опа сност од по ја ве аст

ме, док се код го ди шњег ко ри шће ња 
опа сност по ве ћа ва за 50 од сто, пре
не ли су фран цу ски ме ди ји.

но во зе ланд ски на уч ни ци су утвр
ди ли, оба вив ши ана ли зу здрав стве
них по да та ка о ви ше од 300.000 адо
ле сце на та ста ро сти из ме ђу тринаест 
и четрнаест го ди на, да „па ра це та
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Гру па ис тра жи ва ча из здрав стве ног цен тра при 
уни вер зи те ту „вејк Фо рест“ (се вер на ка ро ли на) је 
то ком ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња тки ва и ана ли зе 
здрав стве не до ку мен та ци је ви ше од 800 же на обо ле
лих од ра ка дој ке, утвр ди ла да је ни во про те и на „фе
ро пор ти на“ ко ји од но си гво жђе из ће ли ја мно го ни жи 
у ту мо ри ма дој ке, не го у дру гим тки ви ма, пре не ли су 
фран цу ски ме ди ји.

они су утвр ди ли и да не до ста так „фе ро пор ти на“ 
до во ди до го ми ла ња гво жђа, што до при но си раз во
ју ту мо ра и мо же га учи ни ти агре сив ни јим, док ви
сок ни во тог про те и на по ве ћа ва шан се за ду го роч ни
ји про ду же так жи во та за 90 од сто.

струч ња ци су, ме ђу тим, ис та кли и да па ци јент ки
ње не мо ра ју да мо ди фи ку ју унос гво жђа у ис хра ни, 
ис ти чу ћи да се оба вље но ис пи ти ва ње од но си са мо 
на ко ли чи ну гво жђа у ће ли ја ма, а не и у пре храм бе
ним на мир ни ца ма.

*** 

НА УЧНИ ЦИ ТВР ДЕ 
ДА СУ АРО ГАНТ НИ 
ЉУ ДИ НЕ СРЕЋ НИ

бер ЛиН – на уч ни ци су до шли до са зна ња да су аро
гант не осо бе нај че шће не срећ не и да им пре ти опа
сност од пси хич ких обо ље ња, а мо же по мо ћи са мо 

те ра пи ја, пре но си ра дио дој че ве ле.„на чин на ко ји 
до жи вља ва мо дру ге љу де из у зет но мно го го во ри о на
шој лич но сти“, ка же про фе сор пси хо ло ги је на вејк Фо
рест уни вер зи те ту у се вер ној ка ро ли ни да стин вуд, 
ко ји је тај фе но мен ис тра жио са још не ко ли ко аме
рич ких на уч ни ка. 

они ко ји су уче ство ва ли у сту ди ји има ли су за да
так да на бро је по зи тив не и не га тив не ка рак те ри сти
ке три осо бе, при че му су при ја те љи мо ра ли ме ђу
соб но да се оце њу ју, сту ден тибру цо ши да го во ре о 
сво јим ци ме ри ма из до ма, чла но ви ра зних удру же
ња да опи су ју сво је ко ле ге. са мо на осно ву тих опи
са, на уч ни ци су мо гли да утвр де ка ко су се ис пи та
ни ци осе ћа ли, ко ли ко су мен тал но ста бил ни и ка ко 
их дру ги до жи вља ва ју.

„има ти по зи ти ван став пре ма дру ги ма, ве о ма по
зи тив но де лу је на на шу лич ност“, сма тра вуд и до да
је да се та да и са ми осе ћа мо срећ но, до брог смо рас
по ло же ња и емо ци о нал но ста бил но. пре ма ву до вим 
ре чи ма, не га тив но на стро је ни љу ди има ју скло ност 
ка нар ци со ид но сти, асо ци јал ном по на ша њу или не
ким озбиљ ни јим пси хич ким обо ље њи ма. 

у за кључ ку сту ди је на уч ни ци твр де да сва ки чо век 
мо же да бу де до бар пси хо лог и на во де да „ако не ко га 
же ли те бо ље да упо зна те са мо га пи тај те да вам опи
ше не ког од ње го вих ко ле га или по зна ни ка и од мах 
ће те зна ти о ка квој се осо би ра ди“.

*** 

МУ ШКО И ЖЕН СКО 
СР ЦЕ ЗАХ ТЕ ВА ЈУ 

РАЗ ЛИ ЧИ ТО 
ЛЕ ЧЕ ЊЕ 

беЧ – ин тен зив ни ме ди цин ски трет ман ко ји се при
ме њу је у ле че њу му шког ср ца мо гао би бит но да по
гор ша здрав стве но ста ње, па чак и да угро зи жи вот 
же не са истим те го ба ма, ис так ну то је на не дав но одр

па ти ти са б и ви рус хе па ти ти са ц по
ве ћа ва ју ри зик од лим фо ма, јер се 
иму ни си стем пре те ра но ан га жу је 
да би се из бо рио са ин фек ци јом је
тре ко ју они иза зи ва ју. 

ЛоН ДоН • мо ди фи Ко Ва Ни Ви-
руС хер пе Са уНи шта Ва ће ли-

је ра Ка – бри тан ски на уч ни ци су 
уста но ви ли да мо ди фи ко ва ни ви рус 
хер пе са уни шта ва ће ли је ра ка, без 
оште ће ња здра вих ће ли ја, об ја вље
но у Лон до ну. ви ру сни хер пес ко ји 
се ис по ља ва из би ја њем сит них пли
ко ва на ко жи и слу зо ко жи, нај че шће 
на усна ма, по го дио је ма кар јед

ном без ма ло сва ког дру гог стнов ни
ка бри та ни је, али се због то га ни ко 
не уз бу ђе је, јер у ве ли кој ве ћи ни ови 
пли ко ви не ста ју по сле трет ма на јев
ти ним ан ти ви ру сним пре пе ра ти ма. 

у исто вре ме се по ка за ло да ви рус 
хер пе са не са мо што је без о па сан, 
већ мо же и да бу де ја ко и ефи ка сно 

мол“ по ве ћа ва опа сност и од на стан
ка алер ги ја и ек це ма.

ЛоН ДоН • да ли НаС гугл за глу-
пљу је? – ин тер нет пре тра жи вач 
Гугл ште ти на шем мо згу, јер нам пре
ви ше по ма же у ре ша ва њу про бле ма, 
сма тра је дан аме рич ки на уч ник. За

хва љу ју ћи бр зим, го то во ин стант ин
фор ма ци ја ма ко је пру жа ју пре тра
жи ва чи, љу ди гу бе ин те лек ту ал ну 
спо соб ност да скла ди ште ин фор ма
ци је, упо зо ра ва аме рич ки пу бли ци
ста ни ко лас кар. аутор књи ге „пли
ћа ци – Шта ин тер нет чи ни на шем 
мо згу“ ис ти че да ин тер нет ли ша ва 

људ ски мо зак ре дов ног ве жба ња ко
ји му је нео п хо дан и да је љу ди ма све 
те же да се кон цен три шу, као на при
мер при чи та њу књи ге. су прот но про
гра ме ри ма ко ји се так ми че ка ко да 
кре и ра ју што јед но став ни ји софт вер, 
николас кар сма тра да би сај то ви по
пут Гу гла тре ба ло да бу ду те жи за ко
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жа ном сим по зи ју му европ ског удру же ња кар ди о ло
га у бе чу. 

пре ма ис тра жи ва њи ма ко је је спро ве ла док тор ка 
ева Шван с уни вер зи тет ске бол ни це у Лин че пин гу у 
Швед ској, же не има ју мно го ви ше шан се да пре жи
ве ср ча ни на пад од му шка ра ца, али ако се при ме
ни не ка ин тен зив на ин тер вен ци ја по пут опе ра ци је 
или уград ње бај па са, смрт ност код же на је мно го ве
ћа, пре но се свет ске аген ци је.

Ле ка ри још не мо гу по у зда но да утвр де за што је то 
та ко, али се прет по ста вља да је опе ра ци је на же на
ма те же из ве сти, јер оне ге не рал но има ју ма ње ср це 
и крв не су до ве, као и ве ћу скло ност ка кр ва ре њу, па 
и нај ма ња гре шка хи рур га мо же да до ве де до озбиљ

них про бле ма. слич но је и код при ме не ра зних ди
јаг но стич ких ен до скоп ских ме то да у крв ним су до ви
ма. дру ги раз лог за по ве ћа ну смрт ност код же на мо гу 
да бу ду спе ци фич ни жен ски хор мо ни, чи ја уло га још 
ни је са свим ис пи та на. 

не ма ње зна чај на је и чи ње ни ца да су же не са ср ча
ним обо ље њи ма у про се ку за чи та ву де це ни ју ста ри
је од му шка ра ца са истим симп то ми ма, па се сма тра 
да и то мо же да ути че на ис ход опе ра ци је. у сва ком 
слу ча ју, пре ма пре по ру ци док тор ке Шван, ле ка ри би 
тре ба ло два пу та да раз ми сле пре не го што же ни са 
ср ча ним обо ље њем пред ло же опе ра ци ју и да је пр во 
из ве сно вре ме па жљи во об сер ви ра ју.

у сту ди ји док тор ке Шван, ко ја је об у хва ти ла не ко
ли ко сто ти на обо ле лих, же не са ср ча ним обо ље њи ма 
по де ље не су у две иден тич не гру пе  јед на са па ци
јент ки ња ма ко је су има ле опе ра ци ју и дру га са они
ма код ко јих се за др жа ло на по сма тра њу симп то ма. у 
пр вој гру пи за бле же но је осам смрт них слу ча је ва то
ком пе ри о да од го ди ну да на, док је у дру гој био са мо 
је дан. „ве ли ко је пи та ње за што је то та ко“, ка же док
тор ка Шван и ис ти че да се те жи да не бу де раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма, али да то не зна чи да му шкар це и же
не тре ба на исти на чин ле чи ти. 

*** 

ИЗО ЛО ВА НА 
БАК ТЕ РИ ЈА 

ОТ ПОР НА НА 
АН ТИ БИ О ТИ КЕ

ЛоН ДоН – у бри тан ским бол ни ца ма је изо ло ва на бак
те ри ја от пор на на ско ро све вр сте ан ти би о ти ка, пре
не та из ју жне ази је пре ко љу ди ко ји су та мо пу то ва ли 
ра ди здрав стве ног ту ри зма. ауто ри ис тра жи ва ња, ко
ји су уста но ви ли ста ње, из ра зи ли су бо ја зан од да љег 
ши ре ња те бак те ри је у све ту, пре не ле су аген ци је.

ра ди се о ен те ро бак те ри ји ко ја про из во ди ен зим 
ндм1, а пр ви пут је иден ти фи ко вао 2009. го ди не на

сред ство у ле че њу он ко ло шких бо ле
сти, на при мер ра ка лим фног си сте
ма. исти на, за те по тре бе ви рус мо ра 
да се под врг не ге нет ској мо ди фи
ка ци ји, ка ко би се из ње го вог днк 
од стра ни ли ге ни ко ји не мо ди фи
ко ва ном ви ру су омо гу ћа ва ју да се 
„скри ва“ у људ ском ор га ни зу му.

он ко ло зи лон дон ске кра љев ске 
мар сден бол ни це су из вр ши ли та кву 
мо ди фи ка ци ју, а за тим уне ли ви рус 
у ту мор лим фних чво ро ва на гла ви 
и вра ту 17 па ци је на та, ко ји су по сле 
то га ипак под врг ну ти тра ди ци о нал
ном зра че њу и хе мо те ра пи ји. ру ко
во ди лац ис тра жи ва ња док тор ке вин 

Ха ринг тон сма тра да су ре зул та ти 
из у зет ни, јер је код 16 па ци је на та ту
мор иш че зао, ви рус хер пе са је јед
но став но ра зо рио ће ли је ра ка, прак
тич но без ика квих по сле ди ца по 
здра ве ће ли је.

у це ли ни глед но, 17 па ци је на та 
ни је упе ча тљив број, али у бор би са 

ри шће ње ка ко би по бољ ша ли спо соб
ност кон цен тра ци је ко ри сни ка. 

Ње гов ко мен тар усле дио је на
кон што је Гугл лан си рао но ву оп ци ју 
Гугл ин стант ко ја из ба цу је ре зул та те 
док ко ри сник још уку ца ва кључ не ре
чи. „Због мно го то га се ди вим Гу глу, 
али сма трам да они пре ви ше уско 

гле да ју на на чин на ко ји би смо тре
ба ли да ко ри сти мо наш мо зак“, ре
као је кар за ббц. они ми сле да је све 
у бр зом про на ла же њу не ке ин фор
ма ци је ко ја нам је по треб на ка ко би
смо мо гли од мах да пре ђе мо на не
што но во“, ре као је он. кар је по себ но 
кри ти ко вао он лајн би бли о те ку Гугл 

букс ко ја ће, по ње го вом ми шље њу, 
до ве сти до по вр шног чи та ња, као и 
са те лит ску на ви га ци ју, јер ће за хва
љу ју ћи њој љу ди уско ро по че ти да за
бо ра вља ју пу та ње ко јим се кре ћу. он 
је об ја снио да ће се због уре ђа ја Гпс 
вре ме ном су зи ти део мо зга у ко јем се 
сла жу мен тал не сли ке про сто ра.
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овом бо ле шћу це ни се сва ки чак и 
ма ли ко рак на пред, ис ти чу бри тан
ски ле ка ри. 

ба зеЛ • мре жња ча ре ге Не ри-
Са На уз по моћ про те и На „ха-
лор хо доп Си На“ – Гру па ис тра жи
ва ча из ин сти ту та „Фри дрих ми шер“ 

у ба зе лу (Швај цар ска) ус пе ла је да 
ре ге не ри ше мре жња чу ми ше ва уз 
по моћ про те и на „ха лор хо доп си на“ 
до би је ног од ми кро ор га ни за ма ко ји 
жи ве у сла ним је зе ри ма. на уч ни ци 
су до шли до тог ре зул та та ис пи ту ју
ћи на ми ше ви ма по ја ву ре ти ни ти са 
пиг мен то са.

сиД Неј • љу ди има ју 70 од Сто 
иСтих ге На Као и мор СКи СуН-
ђе ри – аустра лиј ски на уч ни ци от
кри ли су да љу ди има ју да ле ко ви ше 
за јед нич ког са мор ским сун ђе ри
ма не го што се до сад ми сли ло – чак 
70 од сто истих ге на као и ове ви ше
ће лиј ске мор ске жи во ти ње. ис тра

Ва ШиНг тоН • раз Вој те Ста за 
от Кри Ва ње пре-еКламп Си је – 
ме ђу на род на гру па на уч ни ка на пра
ви ла је глав ни ко рак ка раз во ју те ста, 
од ре ђе не вр сте „оти ска „ста ња ме та
бо лич ког си сте ма, ко ји би омо гу ћио 
да се иден ти фи ку ју же не с опа сно
шћу од по ја ве преекламп си ја, чак 

сед ми ца ма пре по ја ве пр вих симп то
ма, пре не ла је аген ци ја рој терс. ис
тра жи ва чи, са на уч ни ком Фи ли пом 
беј ке ром, с уни вер зи те та „ал бер та“ 
у ка на ди, на че лу, от кри ли су низ од 
45 је ди ње ња по ве за них са ме та бо
ли змом, за ко ји су уста но ви ли да је 
у дру га чи јем ста њу код же на са пре

ди спо зи ци јом за по ја ву преекламп
си је не го код оста лих. то от кри ће би 
мо гло да бу де основ те ста за утвр ђи
ва ње по ја вe преекламп си је, ко јa још 
не по сто ји, чи ме би мо гло да се спа
си на сто ти не жи во та. у не раз ви је
ним зе мља ма 75.000 же на умре го ди
шње од преекламп си је. 

уч ник ти мо ти волш с уни вер зи те та у кар ди фу (ве ли
ка бри та ни ја) код Шве ђа ни на ко ји је био на бол нич
ком ле че њу у ин ди ји.

та бак те ри ја је, ме ђу тим, са да већ изо ло ва на код 37 
па ци је на та у ве ли кој бри та ни ји, ме ђу ко и ји ма је од
ре ђен број пу то вао у ин ди ју или па ки стан ра ди оба
вља ња естет ских опе ра ци ја. бак те ри ја је изо ло ва на 
и у сад, Хо лан ди ји, аустра ли ји и ка на ди, та ко ђе код 
па ци је на та ко ји су ишли на ле че ње у ин ди ју.

ЗА БА ВОМ ПРО ТИВ 
ДЕ МЕН ЦИ ЈЕ

Па риз – За бав не ак тив но сти и игре за мен тал ну ве
жбу мо гле би да сма ње опа сност од ал цхај ме ро ве бо
ле сти и дру гих об ли ка де мен ци је не за ви сно од фак
то ра ри зи ка, по ка за ли су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је 

Скупља дара него мера: Британци ради обављања естетских операција 
одлазили у Индију, а у земљу се враћали с опасном бактеријом
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жи ва ње свет ске ба шти не ве ли ког 
ко рал ног гре бе на по ка за ла су да те 
древ не жи во ти ње има ју ве ли ки број 
истих ге на као и љу ди, укљу чу ју ћи 
оне ко је се до во де у ве зу са по је ди
ним бо ле сти ма као што је рак.

во ђа ис тра жи вач ког ти ма бер нард 
дег нан, са уни вер зи те та у квин слен

ду, об ја снио је зна чај овог от кри ћа, 
на во де ћи да „су мор ски сун ђе ри сво
је вр сни ’све ти грал’ ма тич них ће ли
ја“. про у ча ва ње ге нет ских функ ци ја 
ма тич них ће ли ја сун ђе ра мо гло би да 
омо гу ћи от кри ва ње „ва жних и кључ
них ве за“ са ге ни ма ко ји ути чу на 
људ ску би о ло ги ју, пре ци зи рао је он. 

дег нан је ис та као да би ре зул та
ти сту ди је тре ба ло да до при не су бор
би про тив ра ка и про на ла же њу но
вих ви до ва ле че ња ра зних бо ле сти. 
ис тра жи ва ње аустра лиј ских на уч ни
ка је плод пе то го ди шњег ра да то ком 
ко јег је из дво јен „ве о ма чист днк“ из 
ем бри о на мор ских сун ђе ра. //

ЛоН ДоН • раз Вој те Ста за ра Ну 
ме Но па у зу –  Гру па бри тан ских 
на уч ни ка је са оп шти ла да је на пу
ту да раз ви је тест за от кри ва ње пре
ди спо зи ци је за ра ну ме но па у зу. ис
тра жи ва чи с ун вер зи те та „екс итер“ 
и из ин сти ту та за ис тра жи ва ње ра ка 
су оба ви ли ис пи ти ва ње че ти ри ге

нет ске му та ци је ве за не за по ја ву ра
не ме но па у зе.

та ис тра жи ва ња, оба вље на на гру
пи од 2.000 же на, мо гла би да ре зул
ти ра ју раз во јем те ста за от кри ва ње 
пре ди спо зи ци је за ра ну ме но па у зу 
ко ји би по мо гао же на ма да вре мен
ски ускла де же љу за ма те рин ством и 

„би о ло шки ча сов ник“. да нас је сва ка 
20. же на по го ђе на по ја вом ме но па у
зе пре 45. го ди не жи во та (је дан од сто 
је до жи ви пре на пу ње них 40 го ди
на), а пр во де те се обич но ра ђа око 30 
го ди не. на уч ни ци ис ти чу и да тре ба 
зна ти да плод ност по чи ње да опа да 
10 го ди на пре по ја ве ме но па у зе. //

је оба вио фран цу ски ин сти тут за здра вље и ме ди цин
ска ис тра жи ва ња. 

реч је о ис тра жи ва њу спро ве де ном из ме ђу 1999. и 
2001. го ди не на 5.698 здра вих осо ба ста ро сти од 65 го
ди на па на ви ше, пре не ли су фран цу ски ме ди ји. на
уч ни ци су то ком ис тра жи ва ња уста но ви ли да је под
сти ца ње за бав них ак тив но сти код тих осо ба до ве ло да 
сма ње ња опа сно сти од ал цхај ме ра за 61 од сто, а дру гих 
об ли ка де мен ци је за 51 од сто. ти ре зул та ти су би ли не
за ви сни од фак то ра ри зи ка за на ста нак де мен ци је као 
што су ва ску ла на опа сност, симп то ми де пре си је...

*** 

МЕ ДИ ТЕ РАН СКА 
ИС ХРА НА 

СМА ЊУ ЈЕ РИ ЗИК 
ОД ДИ ЈА БЕ ТЕ СА

ма ДриД – тра ди ци о нал на ме ди те ран ска ис хра на – 
бо га та ма сли но вим уљем и по вр ћем – мо же да по мог
не ста ри јим осо ба ма да сма ње ри зик од ди ја бе те са 
ти па 2 и без бро ја ња ка ло ри ја и сма њи ва ња те ле сне 
те жи не. Шпан ски струч ња ци с уни вер зи те та ро ви ра и 
вир хи ли, из ме ста ре ус, су пра те ћи 418 осо ба, ста ро сти 
од 55 до 80 го ди на, до шли до за кључ ка да су они ко ји 
се при др жа ва ју тра ди ци о нал ног на чи на ис хра не, под 
ма њим ри зи ком да обо ле од ди ја бе те са то ком че тво ро
го ди шњег пе ри о да, не го они ко ји се при др жа ва ју ди је
те са сма ње ним са др жа јем ма сти, пре но си рој терс.

тра ди ци о нал на ме ди те ран с ка ис хра на је бо га та по
вр ћем, ин те грал ним жи та ри ца ма, ма ху нар ка ма, ри
бом и не за си ће ним ма сним ки се ли на ма биљ ног по
ре кла – из ма сли но вог уља и ора ша стих пло до ва. с 
дру ге стра не, у та квој ис хра ни сла бо су за сту пље ни 
цр ве но ме со и пу но ма сни млеч ни про из во ди. За ис
тра жи ва ње би ра не су ис кљу чи во осо бе ко је су има
ле нај ма ње је дан ри зи чан фак тор за ср ча не бо ле сти 
– по ви шен крв ни при ти сак, пу ше ње итд.

ме то дом слу чај ног узор ка ис пи та ни ци су по де ље ни 
у три гру пе – јед ну на ме ди те ран ској ис хра ни, у ко јој је 
ак це нат био на ма сли но вом уљу, дру гу та ко ђе на ме
ди те ран ској ис хра ни, али с ак цен том на ко шту ња вим 
пло до ви ма, и тре ћу гру пу, у чи јој ис хра ни је те жи ште 
би ло на сма ње њу свих вр ста ма сти. ни од јед ног ис пи
та ни ка ни је тра же но да огра ни чи унос ка ло ри ја или да 
бу де фи зич ки ак тив ни ји. на кон че ти ри го ди не, у две 
гру пе на ме ди те ран ској ис хра ни ди ја бе тес се по ја вио 
код 10 до 11 од сто ис пи та ни ка, док се у тре ћој гру пи по
ја вио код 18 од сто ис пи та ни ка. ис по ста ви ло се да ме
ди те ран ска ис хра на са ма за се бе сма њу је ри зик обо
ле ва ња од ди ја бе те са ти па 2 за чак 52 од сто. 

*** 

ХПВ УЗРО КУ ЈУ 
90 ОД СТО 

СЛУ ЧА ЈЕ ВА РА КА 
ГР ЛИ ЋА МА ТЕ РИ ЦЕ
Па риз  осам вр ста људ ских па пи ло ма ви ру са (Хпв) 
су иза зи ва чи ви ше од 90 од сто свих слу ча је ва ра ка гр
ли ћа ма те ри це у све ту, по ка за ли су ре зул та ти до сад 
нај ве ћег ис тра жи ва ња ге но ти по ва Хпв, об ја вље ни у 
на уч ном ча со пи су „Лан сет он ко ло џи“. као нај ри зич
ни ји су иден ти фи ко ва ни ти по ви 16, 18, 45, 33, 31, 52, 58 
и 35, при че му су нај че шћи 16,18 и 45. ти по ви 16 и 18 су 
већ „ме та“ две вак ци не про тив па пи ло ма ви ру са ко је 
се на ла зе у про да ји – пре не ле су аген ци је.

на уч ни ци су до шли до тих ре зул та та ис пи ту ју ћи 
узор ке 10.575 слу ча је ва ин ва зив ног ра ка гр ли ћа ма те
ри це, ди јаг но сти ко ва них из ме ђу 1949. и 2009. го ди не, ко
ји су при ку пље ни у 38 зе ма ља широм света. рак гли ћа 
ма те ри це мо же да се от кри је узи ма њем бри са из гр ли
ћа ма те ри це то ком ги не ко ло шког пре гле да. про це њу
је се да број смрт них слу ча је ва иза зва них ра ком гр ли
ћа ма те ри це ове го ди не до сти же око 328.000, а 80 од сто 
тих слу ча је ва се ја вља у зе мља ма у раз во ју. //
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и ове го ди не јед на бал кан ска зе
мља би ла је до ма ћин ску па ле ка
ра из цен трал не и ис точ не евро пе. 
сим по зи јум 17. по ре ду, ле кар ских 
ко мо ра цен трал не и ис точ не евро
пе одр жан је од 30. сеп тем бра до 2. 
ок то бра у ско пљу. про шле го ди не 
ор га ни за тор и до ма ћин би ла Ле кар
ска ко мо ра ср би је у бе о гра ду.

Глав на те ма ово го ди шњег за се
да ња би ла је „без бед ност па ци јен
та и ква ли тет у ме ди ци ни“. сво ја 
ис ку ства и пре по ру ке из ове про
бле ма ти ке из не ли су пред став ни
ци ко мо ра из не мач ке, аустри је и 
ма ке до ни је.

пред сед ник CPME (стал ни ко ми
тет ле ка ра евро пе) др кон стантy 
радзил при сут не је упо знао са нај
но ви јим ак тив но сти ма CPME и ути
ца јем тог ко ми те та, са се ди штем 
у бри се лу, на по ли ти ку европ ске 
уни је. рас пра вља ло се о пи та њи
ма и те ма ма ме ди цин ске ре гу ла

ти ве и са мо у пра вља ња, о од но су 
тро у гла ле карпа ци јен ти и здрав
стве не ин сти ту ци је пре ма здрав
стве ном фон ду – оси гу ра њу, о на
чи ну пла ћа ња здрав стве не за шти те 
и ин те лек ту ал них на по ра и мо гућ
но сти дру штва да ис пу ни та оче
ки ва ња..

јед на од те ма је би ла: ле кар из ме
ђу по тре бе и објек тив не и ре ал не 
мо гућ но сти као ре зул тат ор га ни за
ци о них, прав них и тех но ло шких ре
сур са. јед но дру го из ла га ње се ба ви
ло ме ди цин ско етич ким аспек том у 
кон тек сту су о ча ва ња ле ка ра са про
бле мом не ком плет ног, нео д го ва ра
ју ћег за ко на и мо гућ но сти др жа ве 
да омо гу ћи ква ли тет ну здрав стев
ну за шти ту. 

при сут ни су упо зна ти и са не ким 
но вим об ли ци ма кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је као де лом 
про фе си о нал не ме ди цин ске еду
ка ци је. др Н. р. м.

ZE VA су срет одр жан од 30. сеп тем бра 
до 2. ок то бра у ско пљу

беЗ бед ност па ци јен та 
и ква Ли тет у ме ди ци ни

јед но од из ла га ња ба ви ло се ме ди цин ско етич ким аспек том 
у кон тек сту су о ча ва ња ле ка ра са про бле мом не ком плет ног, 
нео д го ва ра ју ћег за ко на и мо гућ но сти др жа ве да омо гу ћи 

ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту

Учесници 17. симпозијума лекара                                        из централне и источне Европе 0ве године одржаног у Скопљу

на Ша ко мо ра 
пед ста ва љена у јед ном 

од нај е ми нент ни јиХ 
ме ди цин скиХ Ча со пи са

Лкс у „WORLD 
MEDICAL 
JOURNAL“
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Учесници 17. симпозијума лекара                                        из централне и источне Европе 0ве године одржаног у Скопљу

Лекарска комора србије примљена 
у светску медицинску асоцијацију 

добре вести иЗ ванкувера 
пред сед ник свет ске ме ди цин ске асоцијаcије др Da na W. Han son и ге не

рал ни се кре тар др Ot mar Klo i ber до но се вест о при је му Ле кар ске ко мо ре 
ср би је у асоцијаcију ок то бра ме се ца на Ге не рал ном за се да њу у ван ку ве ру. 
Чел ни ци свет ске ме ди цин ске асоцијаcије на сли ци са ди рек тор ком Лкс и 
председницом од бо ра за међу на род ну са рад њу Лкс. др Н. р. м.

у по след њем бро ју, јед ног од нај
е ми нент ни јих ме ди цин ских ча со
пи са у све ту „World me di cal jo ur nal“ 
пред ста вље на је Ле кар ска ко мо ра 
ср би је.

у овом ча со пи су чи ји је пр ви 
број иза шао пре 56 го ди на и гла си
ло је свет ске ме ди цин ске асо ци ја
ци је (WMA) чи та о ци, на ше ко ле ге 
са свих ме ри ди јана – јер чла ни
це WMA по ти чу из 95 зе ма ља све
та – до би ли су при ли ку да са зна ју 
не што ви ше о ра ду и по те зи ма Ле
кар ске ко мо ре ср би је. свет ска ме
ди цин ска асо ци ја ци ја осно ва на 
је дав не 1947. го ди не у па ри зу на 
ин ци ја ти ву стру ков них удру же ња 
27 зе ма ља све та, да би 1954. го ди
не иза шао и пр ви број по ме ну тог 
„World me di cal jo ur nal“а.

с об зи ром на број меј ло ва и зах
те ва за кон так том по об ја вљи ва њу 
овог члан ка, уоч љи во је да су ко
ле ге из све та у на шој ко мо ри пре
по зна ли ре спек та бил ног парт не ра 
и по у зда ног са рад ни ка у бу ду ћим 
за јед нич ким на сту пи ма и про јек
ти ма. др Н. р. м.
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На осно ву од ред бе из чла на 49. став 3. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти Ле кар ске ко мо ре 
ср би је и кон ста та ци је да је од лу ка су да ча сти рЛк бе о гра да бр. Ди – 111–267/2009 од 26. ма-
ја 2010. го ди не, по ста ла пра во сна жна да на 13. ју ла 2010. го ди не, да на 06. сеп тем бра 2010. го-
ди не, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре ср би је је до не ла ре ше ње бр. 1310/2010, ко јим се на ла же об-
ја вљи ва ње из ре ке пред мет не пра во сна жне од лу ке су да ча сти рЛк бе о гра да и то у днев ном 
ли сту „По Ли ти ка“ и ча со пи су „гла сник“ Ле кар ске ко мо ре ср би је. из ре ка пред мет не од лу-
ке, ко ју тре ба об ја ви ти је сле де ћа: 

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра ОД ЛУ КА ЈЕ ПРА ВО СНА ЖНА
БЕ О ГРА ДА Суд ча сти РЛК Бе о гра да
СУД ЧА СТИ Да на 13. 07. 2010.
Број: Ди – 113–267/09

Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у са ста ву др Љи ља на Ко лар ски Не на дић, као 
пред сед ник Ве ћа, мр сц. Мед. Ра до слав Ра до са вље вић, прим. И др Је ли ца По по вић, прим., као чла-
но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти про тив др Че до ми ра Чуч ко ви ћа, 
ле ка ра спе ци ја ли сте ин тер не ме ди ци не – не фро ло га из Кли нич ко бол нич ког цен тра „Зве зда ра“ 
у Бе о гра ду због по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ле кар ске ко мо ре из чл. 4. ст. 1. 
т. 2. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти, у ве зи чл. 41. и 51. ст. 1. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, по зах те ву за по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис тра жног су ди је проф. Др 
То ми сла ва Ма ре но ви ћа бр. Ди – 113–95/2009 од 23.02.2010. год., а по пред ло гу Ста ни са вље вић Сте-
ва на из Бе о гра да на кон одр жа ног јав ног глав ног пре тре са, да на 20.05.2010. го ди не на за тво ре ној 
сед ни ци до нео

ОД ЛУ КУ

Ле кар, члан Ле кар ске ко мо ре др Че до мир Чуч ко вић, спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не – не фро-
лог, са да за по слен у Спе ци јал ној бол ни ци „ФМЦ“ у Бе о гра ду, са ста ном у Бе о гра ду, Цви ји ће ва 28., 
са бро јем ли цен це 108382

на осно ву чл. 36 ст. 1 тач. 2 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти

ОСЛО БА ЂА СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

да је у пе ри о ду 17.10. – 10.11.2008. го ди не не мар но пра тио здрав стве но ста ње сво је па ци јент-
ки ње, са да по кој не Ста ни са вље вић Жив ке, ко ја је 17.10.2008. год. При мље на на Оде ље ње ра ди ди-
ја ли зе, а за вре ме од су ство ва ња ни је се по бри нуо за стал ну ме ди цин ску за шти ту исте, па је са 
за ка шње њем кон ста то вао по гор ша ње здрав стве ног ста ња бо ле сни це и са за ка шње њем је за по-
че то аде кват но ле че ње исте, чи ме би учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на 
Ле кар ске ко мо ре из од ре да ба чл. 4. ст. 1. т. 2. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти, а у ве зи чл. 41. и 
51. ст. 1. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та“ 
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