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На на слов ној стра ни зва нич ног ча со пи са Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је – World Medical Journal, чи ји је члан Ле кар ска ко мо ра Ср би је 

по ста ла про шле го ди не об ја вље на је сли ка на ше све ти ње с озна ком: 
Срп ски пра во слав ни ма на стир Хи лан дар, из гра ђен 1198. го ди не 

и ме ди цин ски ко декс из Хи лан да ра из XVI ве ка.
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ОБАВЕШТЕЊЕ: мо ли мо све чла-
но ве Ле кар ске ко мо ре ср би је да у 
сво јој ре ги о нал ној ко мо ри про ве-
ре и уса гла се сво је ак ту ел не адре-
се с адре са ма на ко ји ма се во де у 
ре ги стру рЛк. Гла сник се ша ље на 
адре су ко јом рас по ла же рЛк.

Поштоване колегинице,
Поштоване колеге,

Ж
 
 
е ле ла бих да сте се већ 
пи та ли, за што нам из-

да ње овог бро ја ка сни. 
Же лим да ве ру јем да је та ко из 

раз ло га што за и ста до би ја мо по хва-
ле, ко је ис ти чу да је ча со пис еду ка-
ти ван, стру чан, да об ја вљу је ин те ре-
сант не те ме и за мла ђе и ста ри је, да 
да је из ве сну прав ну по моћ об ја вљу-
ју ћи за кон ску ре гу ла ти ву, да за до во-

ља ва све естет ске зах те ве и ето са свим тим атри бу ти ма не да-
је мо гућ но сти за не ке при го во ре. На рав но, све мо же и бо ље и 
леп ше и ту оче ку је мо и да ље Ва ше су ге сти је и по моћ.

Овај број ка сни и ве ру јем да ће те при хва ти ти обра зло же ње: 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је као осни вач и из да вач овог ча со пи-
са мо ра као и сва прав на ли ца у на шој зе мљи, да се при др жа-
ва свих за кон ских про пи са о јавним набавкама, па је та ко у 
оба ве зи да пу тем рас пи си ва ња кон кур са до ђе до оп ти мал них 
фи нан сиј ских усло ва за штам па ње и ди стри бу ци ју ча со пи са. 
Овог пу та је то тра ја ло не што ду же, мо ра ли су да се ис по шту-
ју сви за ко ном пред ви ђе ни ро ко ви за при го во ре од стра не по-
ну ђа ча услу га штам па ња и ди стри бу ци је.

Вре ме од об ја вљи ва ња про шлог бро ја до да нас је био за ЛКС 
уз бу дљив пе ри од.

Оби ло вао је зби ва њи ма, ко ја су те жи ла, да нас у не ким сег-
мен ти ма ра да вра те на по че так. По на да ла сам се да су све деч је 
бо ле сти пре ва зи ђе не, по но си ли смо се у кон так ту са пред став-
ни ци ма ле кар ских асо ци ја ци ја из дру гих зе ма ља пре но се ћи 
им до стиг ну ћа на ше ЛКС. Али, али…не ки ви рус до би је на ви-
ру лен ци ји, мо жда и му ти ра и бољ ке се вра ћа ју у већ ви ђе ном, 
или слич ном об ли ку.

Би ло је не по треб них не су гла си ца, али и мно го до брих же ља 
и на ме ра, да се све из гла ди и вра ти у мир не во де и да се ви-
ше не ба ви мо со бом .

Док смо се ми, ето, ба ви ли со бом, на Ге не рал ној Скуп шти ни 
јед не ве ли ке Ле кар ске ко мо ре у Евро пи ко ле ге су са ти ма ди-
ску то ва ле о фор му ли са њу пред ло гу за ко на, ко ји се упу ћу је др-
жав ној упра ви на рас пра ву и усва ја ње. Јед на од те ма је би ла 
обез бе ђи ва ње си гур но сти ква ли те та у ре про дук тив ној ме ди-
ци ни, а ти ме пре вен ци ја мор би ди те та. Су че ља ва ла су се ра-
зна ми шље ња про ис те кла из ме ди ко ле гал них, ху ма них и ре-
ли ги о зних окви ра. Са ти ма се рас пра вља ло о оправ да но сти и 
нео п ход но сти пре им пла н та ци о не и пост ни да ци о не ди јаг но-
сти ке, а ми ... 

Ми ства ра мо са ми се би не по треб не про бле ме, о ко ји ма УО и 
Скуп шти на ЛКС гу бе дра го це но вре ме или то ми, иако апо ли-
тич на ор га ни за ци ја, мо жда же ли мо да ли чи мо на неке друге 
Скуп шти не.

И по ред не ких раз о ча ре ња, оп ти ми ста сам и уве ре на да ће 
ЛКС оства ри ти сво је за цр та не ци ље ве и уна пре ђи ва ти све окол-
но сти у ко ји ма се це ло куп но ле кар ство на ла зи на ко рист и за-
до вољ ство ка ко ле ка ра, та ко и на ших па ци је на та.

Прим. Др На да Ра дан-Ми ло ван чев 
глав ни уред ник



ИЗ ОВОГ БРОЈА

4 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011.

18–35
мОДЕЛИ 

ФИНАНСИРАЊА

КУДА ИДЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ ДИНАР?

54–57
РАЗВОЈ ПРЕВЕНТИВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ЈУГУ СРБИЈЕ

ПРВИ НА 
БАЛКАНУ

9
ЕВАЛУАЦИЈА 

„ПУТА СЕРТИФИКАТА“

ФоРмУЛА 
24 + 24 БоДА

45–47
шТА ЈАВНОСТ мИСЛИ 
О НАшЕм ЗДРАВСТВУ?

ВЕЋЕ ПоВЕРЕЊЕ 
СТАРИЈИХ оСоБА

// Уско ро но ви Ста тут 5 // Но ве акре ди та ци је струч них про гра ма 6 // Корупција у 
српском здравству 10 // Ле ка ри у Ср би ји оси гу ра ни од про фе си о нал не од го вор но-
сти 11 // До ма ћа и ино стра на ис ку ства ка пи та ци је 12 // Кон ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја у Вој во ди ни 14 // Ко мо ра се вра ти ла у сво ју ку ћу 14 // Сер ти фи ка ти на 
про ве ри 15 // Ста тус слу жбе ног ли ца за по сле ни ма у здрав ству 16 // ЛКС кључ ни 
парт нер ми ни стар ства здра вља и РЗ ЗО-а 36 // Пра вил ник о при зна њи ма Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је 38 // За кон ска ре гу ла ти ва за осни ва ње при ват не здрав стве не уста-
но ве 40 // Си гур ност па ци јен та као при о ри тет 42 // Ве ли кан свет ске на у ке и ме ди-
ци не 48 // Сре мац ле кар у Ја дру 59 // ми лом на ро ду Срб ском! 61 // Ре принт „По ме-
ни ка по ги ну лих и по мр лих ле ка ра и ме ди ци на ра у ра то ви ма 1912–1918.“ 62 // Пр во 
при ват но ме ди цин ско те ле фон ско са ве то ва ли ште „ме ди те са” 64 // За бо ра вље ни 
спа си о сци 67 // Да ни Све то са вља у Па ри зу 68 // У Сме де ре ву отво ре на Под руч на 
кан це ла ри ја По ду нав ског ре ги о на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за Цен трал ну и 
За пад ну Ср би ју 69 // У Бе о гра ду 16 про це на та ви ше обо ле лих 69 // Сту диј ска по-
се та здрав стве них рад ни ка Ср би је Сло ве ни ји 70 // Ве сти, ин фор ма ци је из ве шта-
ји 72 // Са свих ме ри ди ја на 74 // Тран спа рент ност и бор ба про тив ко руп ци је 83 //



ЈУН 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 5

П
ро шло је 200 да на од фор ми ра-
ња но вог са зи ва Управ ног од-
бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Са че ка ло нас је до ста по сла из 

прет ход ног пе ри о да јер је пр ва по ло ви-
на 2010. год би ла углав ном по све ће на 
из бо ри ма у Ко мо ри. Од пр ве сед ни це 
Управ ног од бо ра по че ла је ре а ли за ци-
ја за да тих ци ље ва: на пра ви ти пра ви ла 
функ ци о ни са ња ка ко би на кон на шег 
ман да та Ко мо ра би ла сна жна ин сти ту-
ци ја ко ја оства ру је сво ју уло гу еснаф-
ске, струч не ор га ни за ци је, а не још јед-
не би ро крат ске слу жбе, јер њих већ 
има мо до вољ но.

Про ме њен је По слов ник о ра ду Управ-
ног од бо ра ра ди ефи ка сни јег ра да. Ура-
ђе ни је огро ман по сао у фор ми ра њу тен-
дер ске до ку мен та ци је за оси гу ра ње од про фе си о нал не 
од го вор но сти – спро ве ли смо два тен де ра и ус пе ли. 

Свих 30.000 док то ра оси гу ра ни су на оси гу ра ну сво-
ту мак си мал но два пу та 10.000 евра у то ку го ди не. По-
треб но је да се ја ве Ко мо ри уко ли ко има ју са зна ње да 
је по кре нут про тив њих суд ски по сту пак, Ко мо ра та-
да кон так ти ра оси гу ра ва ју ће дру штво ДДОР Но ви Сад 
и члан Ко мо ре до би ја прав ну и дру гу по моћ у по кре-
ну том по ступ ку.

Управ ни од бор је одр жао до са да осаm ре дов них сед-
ни ца и две ван ред не, при пре мио одр жа ва ње че твр те 
ре дов не Скуп шти не ЛКС као и јед не ван ред не.

На по след њој Скуп шти ни одр жа ној 17. ма ја 2011. у 
Но вом Са ду при хва ћен је пред лог из ме на и до пу на 
Ста ту та Ко мо ре ко ји је при пре мио Управ ни од бор и 
отво ре на је јав на рас пра ва ко ја ће тра ја ти до по чет-
ка но вем бра. 

Сле де и из ме не и до пу не Ста ту та – из у зет но ва жан 
по сао ко ји ће на да мо се про ме ни ти све до са да шње не-
до у ми це у ту ма че њу Ста ту та и по мо ћи оства ри ва њу 
ци ља: офор ми ти сна жну, је дин стве ну ин сти ту ци ју Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је ко ја ће по ди ћи углед ле кар ске 
про фе си је у Ср би ји.

Ве ћи на чла но ва Управ ног од бо ра би ла је за те че на од-
лу ком Скуп шти не Ре ги о нал не ко мо ре Вој во ди не ко ја је 
18. фе бру а ра 2011. уве ла мо ра то ри јум на уче шће сво јих 
чла но ва у ор га ни ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Управ ни 
од бор је због ре дов ног не до ла ска че ти ри чла на из Вој-

во ди не ве о ма оте жа но ра дио, али то ни-
је ус по ри ло на ше ак тив но сти.

мно ги про бле ми око кон ти ну и ра-
не ме ди цин ске еду ка ци је са гле да ни 
су и на да мо про на ђе на су ре ше ња за 
њих. Из ме ђу 16–26,4 од сто док то ра ни-
је до ста ви ло до ку мен та ци ју о по ха-
ђа њу КмЕ. На и ме Управ ни од бор је и 
пре про ме не Пра вил ни ка о кон ти ну и-
ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји (ва же ћи 
Пра вил ник је по чео да се при ме њу је 
26.01.2011. ) до нео Од лу ку да сви чла но-
ви до ста ве сер ти фи ка те о при ку пље ним 
бо до ви ма КмЕ  ка ко би са гле да ли ка ко 
тај про цес функ ци о ни ше. 

Са да је оба ве за сва ког док то ра пре ма 
ва же ћем Пра вил ни ку да на кра ју сва-
ке ка лен дар ске го ди не до ста ви сер ти-

фи ка те. Та ко ђе по да ци да из ме ђу шест од сто  чла но ва  
(РЛК Бе о град) и 22 про цен та чла но ва (РЛК ЈИС) ни је 
при ку пи ло до во љан број бо до ва мо ти ви са ло нас је да 
Управ ни од бор до не се од лу ку о фи нан си ра њу про гра-
ма КмЕ ко ји би се бес плат но одр жа ва ли у свим гра до-
ви ма Ср би је и омо гу ћи ли да чла но ви лак ше при ку пе 
бо до ве нео п ход не да би 2016.го ди не мо гли да об но ве 
ли цен цу.

За са да је акре ди то ва но не ко ли ко пре да ва ња са ме-
ди ко ле гал ним те ма ма и пр во ће би ти одр жа но у Ва ље-
ву. Дат је на лог ре ги о нал ним ко мо ра ма и под руч ним 
кан це ла ри ја ма да ор га ни зу ју ове про гра ме.

Као што зна те и ове го ди не ће мо ор га ни зо ва ти Кон-
фе рен ци ју о ди ја спо ри, при пре ме су у то ку и ту ће би-
ти при ли ка да чла но ви Ко мо ре у ви ше гра до ва у Ср би ји 
при су ству је пре да ва њи ма и кур се ви ма са стра ним пре-
да ва чи ма, ко ле га ма из ди ја спо ре и на шим еми нент-
ним струч ња ци ма.

Управ ни од бор при пре мио је и низ Пра вил ни ка или 
до пу на и из ме на по сто је ћих, ко је је Скуп шти на усво ји-
ла као на при мер: Пра вил ник о ра ду Су до ва ча сти ЛКС, 
Пра вил ник о тај но сти по да та ка у Ле кар ској ко мо ри Ср-
би је, Пра вил ник о до де ли го ди шњих на гра да ...

О на шим на ред ним по те зи ма и шта ће мо да ље ра ди-
ти са зна ће те већ у сле де ћем бро ју Гла сни ка.

пред сед ник УО ЛКС,
Др Дра га на ми лу ти но вић

АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ СРБИЈЕ

УСКОРО НОВИ СТАТУТ
// ПРИХВАЋЕН ПРЕДЛОГ ИЗмЕНА И ДОПУНА СТАТУТА КОмОРЕ КОЈИ ЈЕ 
ПРИПРЕмИО УПРАВНИ ОДБОР И ОТВОРЕНА ЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА КОЈА ЋЕ 
ТРАЈАТИ ДО ПОчЕТКА НОВЕмБРА // СВИХ 30.000 ДОКТОРА ОСИГУРАНИ 
НА СВОТУ мАКСИмАЛНО ДВА ПУТА 10.000 ЕВРА У ТОКУ ГОДИНЕ //

Др Дра га на ми лу ти но вић
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АНА ЛИ ЗА АН КЕ ТЕ ЛКС

По треб но 
али и ску по
Ви ше од 90 од сто ле ка ра ко ји су 
по пу ни ли ан ке ту ску пи ло је ви ше 
од 24 бо да у то ку пр ве го ди не 
у ко јој су при ку пља ни бо до ви

У
куп но је об ра ђе но 4935 ан ке та. Од укуп ног бро-
ја ан ке ти ра них ле ка ра њих 92,71 од сто је ста ва 
да је еду ка ци ја ле ка ра у Ср би ји нео п ход на. На 
ска ли 1–5 пре ко 70 про це на та ле ка ра је оце но-

ма 4 и 5 оце ни ло те му про гра ма КмЕ у ко ји ма су уче-
ство ва ли.

Око 70 од сто ле ка ра је са му ре а ли за ци ју про гра ма 
КмЕ оце ни ло нај ви шим оце на ма: по ло ви на ан ке ти ра-
них ле ка ра сма тра да је ин тер ак тив ност у про гра ми ма 
КмЕ за слу жи ла оце ну 4 и 5, а све га јед на тре ћи на ле-
ка ра сма тра да су зна ња и ве шти не ко је су сте кли на 
истим про гра ми ма при ме њи ви у сва ко днев ној прак-
си. 

Ле ка ри из РЛК Бе о град су на ска ли 1–3 те му пре да ва-
ња нај че шће оце ни ли оце ном 3, ре а ли за ци ју оце ном 3, 
ин тер ак тив ност оце ном 2, као и при ме њи вост сте че них 
зна ња у сва ко днев ном ра ду. Око 50 од сто ле ка ра не ма 
став по пи та њу да ли би ква ли тет про гра ма КмЕ био 
ве ћи ако би га ор га ни зо ва ла ЛКС, али ви ше од 80 про-
це на та њих по др жа ва иде ју да се ЛКС по ја ви као ор га-
ни за тор по је ди них про гра ма КмЕ. 

А
н ке та, ко ја је на ини ци-
ја ти ву ЛКС то ком ја ну а ра 
ме се ца ове го ди не спро ве-
де на ме ђу ле ка ри ма на те-

ри то ри ји це ле Ср би је, по ка за ла је 
ви сок сте пен за ин те ре со ва но сти, 
ка ко за ме ди ко ле гал не про гра ме, 
та ко и за струч не те ме у окви ру кон-
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је у 
ор га ни за ци ји ЛКС. 

На осно ву уста но вље них по тре-
ба и же ља ле ка ра, у апри лу ме се-
цу је акре ди то ва но ви ше до ма ћих 
кур се ва дру ге ка те го ри је, од ре ђен 
број струч них са ста на ка, као и је дан 
до ма ћи сим по зи јум. Те ме су ме ди-
ко ле гал не, а слу ша о ци мо гу оства-
ри ти до пет бо до ва при су ством од-
ре ђе ном про гра му КмЕ. 

Акре ди то ва них про гра ми, по чев 
од ма ја ме се ца, би ће ре а ли зо ва-
ни то ком сле де ћих го ди ну да на по 
утвр ђе ном пла ну Од бо ра за ме ди-

цин ско обра зо ва ње РЛК, у раз ли чи-
тим гра до ви ма Ср би је, се ди шти ма 
РЛК и Ре ги о нал них кан це ла ри ја. 

Но ве акре ди та ци је струч них про-
гра ма, у скла ду са из ра же ним по-
тре ба ма ле ка ра, оба ви ће се то ком 
ју ла и сеп тем бра ме се ца, на кон че-
га кре ће њи хо ва ре а ли за ци ја.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Од бор 
за ме ди цин ско од ра зо ва ње при њој 
на сто ја ће да ква ли тет ну еду ка ци ју 
учи не до ступ ном свим ле ка ри ма. У 
ци љу оства ри ва ња овог при о ри те та, 
Ко мо ра од члан ства оче ку је ак тив-
ну са рад њу. Сва ка кон струк тив на 
при мед ба, пред лог и су ге сти ја мо-
гу до при не ти ква ли тет ном при сту-
пу ре ша ва њу евен ту ал них не до ста-
та ка, про бле ма и за да та ка. 

До ма ћи сим по зи јум под на зи вом 
„Ко му ни ка ци ја у здрав ству – те ра-
пе ут ска ко му ни ка ци ја“ одр жан је 
од 2–3. ју на, у Ни шу. 

Акре ди то ва ни су сле де ћи до ма ћи 
кур се ви дру ге ка те го ри је:
1. Ле кар ска гре шка и оси гу ра ње
2. Не же ље ни ис ход ле че ња
3. Ле кар и уми ру ћи па ци јент
4.  Од нос ле кар-па ци јент у да на-

шњем тре нут ку
5.  По сту па ње у слу ча ју сум ње на ле-

кар ску гре шку

Од струч них са ста на ка, акре ди то-
ва ни су сле де ћи:
1.  Ети ко-ле гал ни аспек ти кра ја жи-

во та
2. Струч на гре шка
3. Ле кар ска гре шка

Де таљ не ин фро ма ци је о акре ди-
то ва ним про гра ми ма КмЕ до ступ-
не су на звнич ној ин тер нет  стра-
ни ЛКС. 

 Др Слађана Илић

ВИСОК СТЕПЕН ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНКЕТУ ЛКС

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
СТРУчНИХ ПРОГРАмА
// АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАмИ, ПОчЕВ ОД мАЈА мЕСЕЦА, БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНИ 
ТОКОм СЛЕДЕЋИХ ГОДИНУ ДАНА ПО УТВРђЕНОм ПЛАНУ ОДБОРА ЗА 
мЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАЊЕ РЛК, У РАЗЛИчИТИм ГРАДОВИмА СРБИЈЕ, 
СЕДИшТИмА РЛК И РЕГИОНАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА //
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што се ти че ста ве о зна ча ју ин тер не еду ка ци је, пре-
ко 95 од сто њих се сла же са ми шље њем да је ин тер-
на еду ка ци ја јед на ко зна чај на као и екс тер на. Ле ка ри 
су ве о ма за ин те ре со ва ни да се по ја ве као пре да ва чи 
у про гра ми ма КмЕ и уз оне ко ји су већ би ли пре да ва-
чи мо же мо ре ћи да је пре ко 70 од сто ле ка ра спрем но 
да узме ак тив но уче шће у ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци-
ји про гра ма КмЕ. 

Ле ка ри су се у нај ве ћем про цен ту из ја сни ли да је на-
кна да за про гра ме КмЕ пре ску па. Ви ше од 90 од сто ле-
ка ра ко ји су по пу ни ли ан ке ту је ску пи ло ви ше од 24 
бо да у то ку пр ве го ди не у ко јој су при ку пља ни бо до ви. 
Око 60 од сто ле ка ра је за ин те ре со ва но за по ну ђе не ме-
ди ко-ле гал не те ме. Нај че шће те ме на про гра ми ма ко-
је би ле ка ри же ле ли да по ха ђа ју су из обла сти ур гент-
не ме ди ци не, ин тер не ме ди ци не – по себ но из обла сти 
кар ди о ло ги је.

 Др Сла ђа на Ка у рин Ми ле тић,
специјалиста медицинске статистике 

и информатике

АНА ЛИ ЗИ РА НО ЈЕ: 

–  850 ан ке та из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Цен трал-
не и За пад не Ср би је;

–  215 ан ке та из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ју го и сточ-
не Ср би је;

–  63 ан ке те из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не;
–  28 ан ке та из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со ва и 

ме то хи је; и
– 3779 ан ке та из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

Та бе ла број 1 – Став ан ке ти ра них пре ма еду ка ци ји ле-
ка ра у Ср би ји

рЛк
Нео П Ход На Не По треб На дру Го/ 

Не мам  став УКУП НО

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ %

Кра гу је вац 735 88,2 23 2,7 75 9,0 833 100

Ниш 185 86,4 7 3,3 22 10,3 214 100

Вој во ди на 53 85,5 9 14,5 62 100

Ко со во 
и ме то хи ја 21 75,0 1 3,6 6 21,4 28 100

Бе о град 3519 94,3 109 2,9 104 2,8 3732 100

УКУП НО 4513 92,71 140 2,9 216 4,4 4869 100

Та бе ла број 2 – Оце на ква ли те та про гра ма КмЕ у ко ји-
ма су ан ке ти ра ни уче ство ва ли:

а) Те ма

РЛК
1 2 3 4 5 

УКУП НО
Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Крагујевац 11 1,4 44 5,6 146 18,6 237 30,2 346 44,1 784

Ниш 7 3,4 13 6,3 26 12,6 68 32,9 93 44,8 207

Војводина 3 5,0 18 30,0 23 38,3 16 26,7 60

Кос. и мет. 3 13,6 12 54,6 7 31,8 22

Београд 1 6,3 1 6,3 1 6,3 5 31,1 8 50,0 16

УКУПНО 19 1,7 61 5,6 194 17,8 345 31,7 470 43,2 1089

Београд:

Број %

Лоше 43 1,2

Задовољавајуће 1163 31,6

Добро 2467 67,2

УКУПНО 3673 100

б) Реализација

РЛК
1 2 3 4 5 

УКУПНОБр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Крагујевац 10 1,3 57 7,3 170 21,7 279 35,6 267 34,1 783

Ниш 6 2,9 11 5,3 56 27,1 83 40,1 51 24,6 207

Војводина 6 10,0 13 21,7 24 40,0 17 28,3 60

Кос. и мет. 8 36,4 9 40,9 5 22,7 22

Београд 2 12,5 6 37,5 8 50,0 16

УКУПНО 16 1,5 74 6,8 249 22,9 401 36,8 348 32,0 1088

Београд:

Број %

Лоше 118 3,2

Задовољавајуће 1590 43,3

Добро 1966 53,5

УКУПНО 3674 100

в) Интерактивност

рЛк
1 2 3 4 5

УКУПНОБр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Крагујевац 38 4,9 111 14,4 226 29,3 235 30,4 162 21,0 772

Ниш 19 9,3 35 17,2 58 28,4 62 30,4 30 14,7 204

Војводина 3 5,0 9 15,0 21 35,0 17 28,3 10 16,7 60

Кос. и мет. 1 4,5 11 50,0 8 36,4 2 9,1 22

Београд 1 5,9 2 11,8 4 23,5 5 29,4 5 29,4 17

УКУПНО 61 5,7 158 14,7 320 29,8 327 30,4 209 19,4 1075

Београд:

Број %

Лоше 550 15,0

Задовољавајуће 1828 49,9

Добро 1287 35,1

УКУПНО 3665 100

г) Примењивост

рЛк
1 2 3 4 5 

УКУПНОБр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Крагујевац 38 4,9 92 10,8 205 26,4 250 32,2 192 24,7 777

Ниш 14 6,7 22 10,6 61 29,5 67 32,4 43 20,8 207

Војводина 2 3,3 9 15,0 18 30,0 19 31,7 12 20,0 60

Кос. и мет. 3 13,6 1 4,6 11 50,0 5 22,7 2 9,1 22

Београд 2 11,1 2 11,1 3 16,7 5 27,8 6 33,3 18

УКУПНО 59 5,5 126 11,6 298 27,5 346 31,9 255 23,5 1084

Београд:

Број %

Лоше 273 7,4

Задовољавајуће 1837 50,1

Добро 1558 42,5

УКУПНО 3668 100

Та бе ла број 3 – Став о ква ли те ту про гра ма КмЕ уко ли-
ко би ор га ни за тор би ла ЛКС

рЛк
значајно 

бољи 
Незнатно 

бољи 
Немам 

став друго

УКУПНОБрој % Бр. % Бр. % Бр. %

Крагујевац 292 34,8 180 21,5 314 37,5 52 6,2 838

Ниш 76 35,7 43 20,2 74 34,7 20 9,4 213

Војводина 14 22,2 14 22,2 28 44,5 7 11,1 63

Кос. и мет. 9 32,2 3 10,7 14 50,0 2 7,1 28

Београд 845 23,0 880 23,9 1949 53,1 1 0,0 3675

УКУПНО 1236 25,7 1120 23,3 2379 49,3 82 1,7 4817

8 >
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Та бе ла број 4 – Став о по др шци иде ји да ЛКС ре а ли зу-
је део еду ка ци је у 2011 

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 761 92,0 66 8,0 827

Ниш 197 97,0 6 3,0 203

Војводина 58 93,5 4 6,5 62

Кос. и мет. 23 85,2 4 14,8 27

Београд 3069 84,1 581 15,9 3650

УКУПНО 4108 86,1 661 13,9 4769

Та бе ла број 5 – Став о то ме да ли је ин тер на еду ка ци ја 
јед на ко зна чај на као екс тер на еду ка ци је

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 686 81,9 152 18,1 838

Ниш 163 78,7 44 21,3 207

Војводина 46 74,2 16 25,8 62

Кос. и мет. 27 96,4 1 3,6 28

Београд 2903 78,1 814 21,9 3717

УКУПНО 3825 78,8 1027 21,2 4852

Та бе ла број 6 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по то ме да 
ли су уче ство ва ли као пр да ва чи у КмЕ

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 204 26,7 559 73,3 763

Ниш 82 43,2 108 56,8 190

Војводина 20 37,0 34 63,0 54

Кос. и мет. 5 20,0 20 80,0 25

Београд 1143 30,5 2602 69,5 3745

УКУПНО 1454 30,4 3323 69,6 4777

Та бе ла број 7 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по за ин те ре-
со ва но сти за уче шће као пре да ва чи у КмЕ

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 202 63,5 116 36,5 318

Ниш 67 77,0 20 23,0 87

Војводина 11 73,3 4 26,7 15

Кос. и мет. 10 100 10

Београд 1116 44,1 1416 55,9 2532

УКУПНО 1406 47,5 1556 52,5 2962

Та бе ла број 8 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка на осно ву 
ми шље ња о на кна ди за про гра ме еду ка ци је

рЛк
ПристуПаЧНо ПрескуПо друГо/ 

Немам став укуПНо

Бр. % Бр. % Бр. % Бр.

Крагујевац 207 24,7 513 60,2 118 14,1 838

Ниш 38 18,2 126 60,3 45 21,5 209

Војводина 15 25,0 32 53,3 13 21,7 60

Косово и 
метохија 6 22,2 19 70,4 2 7,4 27

Београд 868 23,4 2255 60,7 593 16,0 3716

УКУПНО 1134 23,4 2942 60,7 774 16,0 4850

Та бе ла број 9 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по за ин те ре со-
ва но сти за те ме ко је се ба ве пи та њем струч не гре шке

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 440 57,4 326 42,6 766

Ниш 128 70,7 53 29,3 181

Војводина 40 67,8 19 32,2 59

Кос. и мет. 9 90 1 10 10

Београд 3 37,5 5 62,5 8

УКУПНО 620 60,5 404 39,5 1024

Та бе ла број 10 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по за ин те ре-
со ва но сти за те ме ко је се ба ве пи та њем прав них аспе-
ка та ле кар ске од го вор но сти

рЛк
ДА НЕ 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 434 57,1 326 42,9 760

Ниш 117 64,6 64 35,4 181

Војводина 36 61,0 23 39,0 59

Кос. и мет. 9 100 9

Београд 4 50 4 50 8

УКУПНО 600 59,0 417 41,0 1017

Та бе ла број 11 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по за ин те-
ре со ва но сти за те ме ко је се ба ве пи та њем не же ље них 
ис хо да ле че ња

рЛк
ДА НЕ

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 447 58,8 313 41,2 760

Ниш 98 54,1 83 45,9 181

Војводина 39 66,1 20 33,0 59

Кос. и мет. 13 92,9 1 7,1 14

Београд 3 37,5 5 62,5 8

УКУПНО 600 58,7 422 41,3 1022

Та бе ла број 12 – Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка по за ин те-
ре со ва но сти за те ме ко је ба ве пи та њем етич ких стан-
дар да за оба вља ње ле кар ске про фе си је

рЛк
ДА НЕ

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 372 48,8 391 51,2 763

Ниш 98 54,1 83 45,9 181

Војводина 26 44,1 33 55,9 59

Кос. и мет. 9 90,0 1 10,0 10

Београд 5 62,5 3 37,5 8

УКУПНО 510 50,0 511 50,0 1021

Та бе ла број 13 – Дис тир бу ци ја ис пи та ни ка по бро ју при-
ку пље них бо до ва кроз про гра ме КмЕ у 2010

рЛк
≥24 <24 

УКУПНО
Број % Број %

Крагујевац 698 91,6 64 8,4 762

Ниш 181 90,5 19 9,5 200

Војводина 50 89,3 6 10,7 56

Кос. и мет. 16 64,0 9 36,0 25

Београд 4348 92,1 292 7,9 4640

УКУПНО 5293 93,1 390 6,9 5683

7 <
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В
е ћи на ле ка ра до би ло је сво ју пр ву ли цен-
цу од Ле кар ске ко мо ре Ср би је 1. ја ну а ра 
2009. го ди не. Ле ка ри од лу ком ми ни стра 
здра вља ни су би ли у оба ве зи да то ком 

2009. го ди не по ха ђа ју акре ди то ва не про гра ме 
КмЕ ка ко би при ку пи ли бо до ве нео п ход не за 
об на вља ње ли цен це. За на ма је 2010. го ди на – 
пр ва ли цен цна го ди на у ко јој је по сто ја ла оба-
ве за по ха ђа ња акре ди то ва них про гра ма КмЕ 
и при ку пља ња бо до ва.

Сход но то ме али и чи ње ни ци да су ле ка ри 
у оба ве зи да на кра ју сва ке ли цен цне го ди не 
до ста вља ју по твр де са акре ди то ва них про гра-
ма КмЕ Ле кар ској ко мо ри Ср би је (Пра вил ник 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, „Сл. Гла сник РС“ 88/10 и 99/10), 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у прет ход на че ти ри 
ме се ца спро ве ла ева лу а ци ју тзв. Пу та сер ти фи-
ка та за 2010. го ди ну. 

Пре да ја По твр да и њи хо ва ве ри фи ка ци ја су 
спро ве де ни у се ди шти ма Ре ги о нал них ле кар-
ских ко мо ра и у Под руч ним кан це ла ри ја ма та-
мо где су оне већ фор ми ра не. Тај ве ли ки по сао 
оба ви ли су чла но ви ПО за ме ди цин ско обра-
зо ва ње РЛК уз све срд ну по моћ за по сле них у 
Струч ним слу жба ма РЛК али и ше фо ва Под-
руч них кан це ла ри ја.

мо же се ре ћи да је од зив ле ка ра био до бар ка-
да је у пи та њу до ста вља ње до ку ме на та: 82 од сто. 
У ди рект ном кон так ту с они ма ко ји ни су до ста-
ви ли до ку мен та пре о вла ђу ју сле де ћи раз ло зи: 

– бо ло ва ње (труд нич ко, по ро диљ ско, ду же од 6 
ме се ци), од су ства „по кри ве на“ чла ном 13. Пра-
вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об-
на вља ње или од у зи ма ње ли цен це...

– ак ту е лан или ско ри ји од ла зак у пен зи ју

– спе ци ја ли за ци ја и ужа спе ци ја ли за ци ја су 
у то ку и оче ки ва ње до би ја ња но ве ли цен це

– не за по сле ност и пре кид рад ног од но са ко ји 
је за сно ван на од ре ђе но рад но вре ме а с тим у 
ве зи и од су ство ма те ри јал них мо гућ ност за по-
ха ђа ње акре ди то ва них про гра ма

Не ма ли број ле ка ра на во ди да ни је био до-
вољ но ин фор ми сан, да ни су про у чи ли Пра вил-
ник, не ки прет по ста вља ју да ће се по но ви ти тзв. 
грејс-пе ри од из 2009. го ди не. Има, на жа лост, 
и оних ко ји сма тра ју да још ду го вре ме на не ће 
би ти кон тро ле оба вље не КмЕ.

Има ју ћи све ово у ви ду Од лу ком УО ЛКС и ПО 
за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС оста вље на је ре-
ал на мо гућ ност да они ле ка ри код ко јих не по-
сто је раз ло зи пред ви ђе ни чла ном 13. Пра вил-
ни ка, а ни су са ку пи ли нај ма ње 24 бо да за 2010. 
го ди ну или не ма ју бар 12 бо до ва у стру ци за 
ко ју је из да та ли цен ца, то мо гу да учи не у не-
по сред ном на ред ном пе ри о ду по шту ју ћи фор-
му лу 24+24 бо да за 2010. и 2011. го ди ну – да кле 
да на док на де не до ста ју ће бо до ве за 2010. го ди-
ну бар до пред ви ђе ног бро ја као и да у у те ку-
ћој 2011. го ди ни при ку пе нео п ход них нај ма ње 
24 бо да, без об зи ра да ли су бо до ви сте че ни тзв. 
ин тер ном или екс тер ном еду ка ци јом. 

Ва жно је на по ме ну ти да је ово и по след ња 
при ли ка да се на док на ди про пу ште но, об зи ром 
да од 1.ја ну а ра 2012. го ди не та кве мо гућ но сти 
ви ше не ће би ти. Све до дат не ин фор ма ци је и 
од го во ре на пи та ња тре ба по тра жи ти у сво јим 
Под руч ним кан це ла ри ја ма или Струч ним слу-
жба ма ма тич не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

 ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС

ЕВАЛУАЦИЈА „ПУТА СЕРТИФИКАТА“ 
ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

Формула 
24 + 24 бода

ОДЛУКОм УО ЛКС ОСТАВЉЕНА ЈЕ мОГУЋНОСТ ДА ОНИ ЛЕКАРИ 
КОД КОЈИХ НЕ ПОСТОЈЕ РАЗЛОЗИ ПРЕДВИђЕНИ чЛАНОм 
13. ПРАВИЛНИКА, А НИСУ САКУПИЛИ НАЈмАЊЕ 24 БОДА 

ЗА 2010. ИЛИ НЕмАЈУ БАР 12 БОДОВА У СТРУЦИ ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗДАТА 
ЛИЦЕНЦА, ТО мОГУ ДА УчИНЕ У НЕПОСРЕДНОм НАРЕДНОм 
ПЕРИОДУ ПОшТУЈУЋИ ФОРмУЛУ 24+24 БОДА ЗА 2010. И 2011. 

– ДАКЛЕ ДА НАДОКНАДЕ НЕДОСТАЈУЋЕ БОДОВЕ ЗА 2010. 
БАР ДО ПРЕДВИђЕНОГ БРОЈА КАО И ДА У ТЕКУЋОЈ 2011. 

ПРИКУПЕ НЕОПХОДНИХ НАЈмАЊЕ 24 БОДА
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Т
е ма ко руп ци је у здрав ству се по ко зна ко ји пут 
по но во по ја вљу је у ме ди ји ма и увек оправ да-
но иза зи ва мно го па жње. Љу ди су осе тљи ви по-
себ но на пи та ња у ве зи њи хо вог здра вља. Ко-

руп ци је има сву да али је нај и зра же ни ја у дру штви ма 
у ко ји ма су од но си не у ре ђе ни, у ко ји ма је по ре ме ћен 
си стем вред но сти и мо ра ла, где се ства ри не на зи ва-
ју пра вим име ном. У дру штви ма ко ја су си ро ма шна, 
где се ре чи ма успех и кон тро-
вер за за кла ња кри ми нал, ло по-
влук и оти ма чи на. Где је иде ал 
бр зо сте че ни но вац а не вред-
но ћа, зна ње и спо соб ност ко-
ји омо гу ћа ва ју при сто јан и по-
штен жи вот.

Ле ка ри су део овог дру штва 
и де ле за јед нич ку суд би ну са 
сви ма. Ни су ни го ри ни бо љи 
од дру гих. Од го вор но твр дим 
да огром на ве ћи на ле ка ра по-
ште но и са ве сно оба вља свој по-
сао без об зи ра на све те шко ће 
на ко је на и ла зе. Ле ка ри су го ди-
на ма чу ва ри со ци јал ног ми ра 
у овој зе мљи. И си стем не ка ко 
функ ци о ни ше за хва љу ју ћи њи-
ма, а не ква ли те ту си сте ма.

Али, по вре ме ни бом ба стич-
ни на сло ви ко ји те шко оп ту жу-
ју ле ка ре, про блем ко руп ци је у 
здрав ству не ће ре ши ти. То је са-
мо врх ле де ног бре га. На пи си 
о узи ма њу сто ти нак евра – што 
је ап со лут но за сва ку осу ду – је 
оно што гра ђа ни ви де и на шта 
оправ да но ре а гу ју, а ме ди ји пре но се. Ти ле ка ри се хап-
се, осу ђу ју и ста вља ју на стуб сра ма. Њих че ка и кри вич-
на од го вор ност а и мо гућ ност гу бит ка ли цен це.

Али, оно шта се де ша ва на ви шим ни во и ма од здрав-
стве них уста но ва па све до ре пу блич ког вр ха, где се вр-
ше ве ли ке на бав ке опре ме, ле ко ва, ма те ри ја ла, ве ли ке 
ин ве сти ци је и сл. то углав ном оста је не по зна то и не до-
дир љи во. Ко руп ци ја се он да сво ди са мо на ле ка ре ко ји 
ра де, као и што се сва не за до вољ ства због ова квог си-
сте ма сва љу ју опет на ле ка ре ко је па ци јен ти ви де, а не 
на оне ко ји тај си стем кре и ра ју. А си стем је та кав да по-
го ду је и раз во ју ко руп ци је.

Про блем ко руп ци је на жа лост не ре ша ва ју но вин ски 
на сло ви али углед про фе си је ру ше! Не ре ша ва га ни ка-
зне на по ли ти ка са ма за се бе. Тај про блем је си стем ски. 
Си стем у ко ме се рад не вред ну је, у ко ме је пла та ле ка-
ра спе ци ја ли сте је два пре ко 600 евра, у ко ме се пла ћа 
при су ство на по слу, а не рад, у ко ме стал но не што не-

до ста је и у ко ме се вр ше стал не ре фор ме, а сла бо се шта 
по пра вља. Си стем ко ји је пре оп те ре ћен, где ле ка ри по-
ста ју ад ми ни стра тив ни слу жбе ни ци, где су че ка о ни це 
увек пре пу не, где се ли сте че ка ња ме ре ме се ци ма, је сте 
си стем у ко ме ће на жа лост би ти ко руп ци је.

Али про блем не тре ба гле да ти са мо из угла по сле ди-
ца већ и узро ка. Ле кар ска про фе си ја је про фе си ја од 
по себ ног дру штве ног зна ча ја. А и здрав ство уоп ште. То 

би ад ми ни стра ци ја ове зе мље 
мо ра ла да схва ти. Ако је то та-
ко, а је сте, он да ту про фе си ју 
тре ба и вред но ва ти на по се бан 
на чин. Да би се то мо гло мо ра 
се уре ди ти си стем и здрав стве-
не за шти те и по себ но си стем 
здрав стве ног оси гу ра ња. У си-
ро ма шној зе мљи као што је на-
ша с из два ја њи ма за здрав ство 
ко ја не пре ла зе 260 евра по гла-
ви ста нов ни ка го ди шње, мо ра 
се ја сно де фи ни са ти шта се за 
то ли ко нов ца мо же до би ти.

мо ра се де фи ни са ти основ ни 
па кет здрав стве них услу га на 
ко ји, с оба ве зним из два ја њем 
и бу џет ски до да ва њем, има-
ју пра во сви гра ђа ни. То по ли-
тич ки си гур но ни је по пу лар но 
ура ди ти. Ни ко не же ли да бу де 
тај ко ји ће ре ћи да је „цар го“. 
Али то та ко је сте!

Ка да се то бу де де фи ни са ло, 
ка да све пре ко оба ве зног па ке-
та бу де има ло сво ју це ну ко ја 
ће се пла ћа ти пу тем до пун ских 

оси гу ра ња у сте пе ну ко ји ко ри сник сам иза бе ре или пу-
тем ди рект ног пла ћа ња ако про це ни да је то за ње га бо-
ље, ка да се при ват ни сек тор бу де ин те гри сао у здрав-
стве ни си стем, он да ће мо гућ ност за ко руп ци ју би ти 
све де на на ми ни мум. Ка да ле кар бу де до бро пла ћен и 
ка да то не бу де ни ка ква тај на јер он ра ди по сао од по-
себ ног дру штве ног зна ча ја, од ње га ће мо ћи са пу ним 
пра вом и да се зах те ва.

У су прот ном не да се ко руп ци ја не ће су зби ти не го по-
ла ко али си гур но, по го то ву с отва ра њем пре ма Европ-
ској уни ји, до ћи ће мо у си ту а ци ју да ле ка ри спе ци ја ли-
сти од ла зе а ми као зе мља те шко да ће мо би ти по жељ на 
де сти на ци ја чак и за ле ка ре из не раз ви је них африч-
ких и азиј ских зе ма ља.

Пред сед ник 
Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је

Др. Дра ган Цве тић

КОРУПЦИЈА У СРПСКОм ЗДРАВСТВУ 

ВРХ ЛЕДЕНОГ БРЕГА
// ПРОБЛЕм КОРУПЦИЈЕ НА ЖАЛОСТ НЕ РЕшАВАЈУ НОВИНСКИ НАСЛОВИ 
АЛИ УГЛЕД ПРОФЕСИЈЕ РУшЕ! НЕ РЕшАВА ГА НИ КАЗНЕНА ПОЛИТИКА 
САмА ЗА СЕБЕ. ТАЈ ПРОБЛЕм ЈЕ СИСТЕмСКИ //

Др. Драган Цветић
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Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је, као стру ков на ор га-
ни за ци ја, у ко јој је члан ство ле ка ра оба ве зно, и 
ко ја од др жа ве Ср би је има пре не то јав но овла-
шће ње ве за но за из да ва ње ли цен це ле ка ри ма, 

при сту пи ла је  про це су оси гу ра ња свих ли цен ци ра них 
ле ка ра у Ср би ји од про фе си о нал не од го вор но сти. По сле 
за вр шет ка отво ре ног по ступ ка, иза бран је ДДОР Но ви 
Сад АД за оси гу ра ва ју ћу ку ћу, са ко јом је за кљу чен уго-
вор о оси гу ра њу свих ле ка ра у Ср би ји ко ји има ју ва же-
ћу ли цен цу, као и свих ле ка ра ко ји сти чу ли цен цу у то-
ку го ди не да на ко ли ко по ли са ва жи.

Пред мет оси гу ра ња је за кон ско прав на од го вор ност 
за ште те на ста ле услед смр ти, по вре де те ла или оште-
ће ња здра вља тре ћих ли ца, ко је су про у зро ко ва не оба-
вља њем здрав стве не де лат но сти ле ка ра, али не и оним 
де лом објек тив не од го вор но сти ко ја се од но си на по сло-
дав ца. Та ко ђе, у ово оси гу ра ње је укљу че на и струч на 
од го вор ност где ни је до шло до по вре де, не го су на ста ли 
са мо тро шко ви, од но сно фи нан сиј ска ште та код па ци-
је на та, или ни је би ло ис по што ва но оба ве зно из ве шта-
ва ње и об ја шње ње па ци јен ту (in for med con cent).

ОСИ ГУ РА НА СУ мА ИЗ НО СИ ДО 10.000 ЕВРА – Оси гу-
ра на су ма из но си до 10.000 евра по јед ном ле ка ру за сва-
ки оси гу ра ни слу чај, за нео гра ни чен број оси гу ра них 
слу ча је ва укуп но, ко ја се ис пла ћу је у ди нар ској про тив-
вред но сти по про дај ном кур су На род не бан ке Ср би је на 
дан ис пла те. Оси гу ра ње по кри ва по јед ном ле ка ру у јед-
ној го ди ни нај ви ше до 20.000 евра за све ње го ве штет не 
слу ча је ве за јед но, а да по је ди нач на ште та не мо же би-
ти ве ћа од 10.000 евра. ште те ис под 200 евра ни су об у-
хва ће не овим оси гу ра њем.

Уго вор о оси гу ра њу од про фе си о нал не од го вор но сти 
ко ји је Ле кар ска ко мо ра Ср би је скло пи ла са ДДОР Но-
ви Сад омо гу ћа ва и скла па ње уго во ра о тзв до пун ском 
оси гу ра њу, под нај по вољ ни јим усло ви ма са ле ка ри ма 
по је дин ци ма, ко је мо же да по кри ва ри зи ке за ште те 
ве ће од 10.000, до дат не вр сте ри зи ка од про фе си о нал-
не од го вор но сти, као и оси гу ра ње ор ди на ци је због бо-
ле сти ле ка ра и гу бит ка при хо да.

„Ле кар ска ко мо ра Ср би је ушла је у про је кат, јер ле кар 
с оси гу ра њем пру жа ква ли тет ни ју здрав стве ну за шти-
ту па ци јен ти ма, а исто вре ме но спро во ди пра ви ла са-
вре ме не ме ди цин ске стру ке и на у ке, без по вла че ња у 
тзв „де фан зив ну ме ди ци ну“. Тре ба ис та ћи да ово оси-
гу ра ње ко је је Ле кар ска ко мо ра Ср би је омо гу ћи ла не 
зах те ва ни ка ква до дат на ма те ри јал на пла ћа ња ле ка-
ра“, ре кла је тим по во дом др Та ња Ра до са вље вић, ди-
рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Оси гу ра ње по кри ва све гра не ме ди цин ске де лат но-
сти, све стру ке и спе ци јал но сти, оп шту и по ро дич ну ме-
ди ци ну, као и хи рур шке ин тер вен ци је пла стич не хи-
рур ги је ко је се ра де као по сле ди ца ле че ња од бо ле сти, 
не сре ће или уро ђе них мал фор ма ци ја, ко је има ју ре-
кон струк тив ни и функ ци о нал ни зна чај. 

Ово оси гу ра ње ме ђу тим по кри ва и ште ту ко ја је по-
сле ди ца и хи рур шких за хва та ис кљу чи во естет ског ка-
рак те ра, у де лу ко ји се од но си на струч ни рад ле ка ра у 
сми слу ни воа про фе си о нал но сти оба вље ње ин тер вен-
ци ја, али не и ште ту ко ја је по сле ди ца не до стиг ну тог, 

али оче ки ва ног же ље ног ре зул та та. Оси гу ра ње по кри-
ва ште те из де лат но сти ле ка ра ко је оба вља ју у здрав-
стве ним уста но ва ма у др жав ној или при ват ној сво ји-
ни и при ват ној прак си, али и ште те на ста ле из би ло 
ко је ме ди цин ске рад ње у ур гент ним слу ча је ви ма, ка-
да је ле кар у про фе си о нал ној оба ве зи да ин тер ве ни ше, 
иако ни је на ду жно сти ле ка ра. 

ОСИ ГУ РА ЊЕ НЕ ПО КРИ ВА „ЛЕ КАР СКУ ГРЕ шКУ“ – Оси-
гу ра ни слу чај је не на мер но на пра вље на гре шка, од но-
сно не са ве стан или не стру чан по сту пак или про пуст ле-
ка ра учи њен у су прот но сти са ак ту ел ним про пи си ма и 
стан дар ди ма ме ди цин ске стру ке, а ко ји је на стао код 
пре вен тив них, ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских (ку ра тив-
них) по сту па ка или ре ха би ли та ци је па ци је на та и ко ји 
има за по сле ди цу по вре ду те ла или оште ће ње здра вља 
или смрт па ци јен та.

Пред мет оси гу ра ња је за кон ско прав на од го вор ност 
за ште те на ста ле услед смр ти, по вре де те ла или оште-
ће ња здра вља тре ћих ли ца, ко је су про у зро ко ва не оба-
вља њем здрав стве не де лат но сти ле ка ра, али не и оним 
де лом објек тив не од го вор но сти ко ја се од но си на по-
сло дав ца. Та ко ђе је у ово оси гу ра ње укљу че на и струч на 
од го вор ност где ни је до шло до по вре де, не го су на ста ли 
са мо тро шко ви, од но сно фи нан сиј ска ште та код па ци-
је на та, или ни је би ло ис по што ва но оба ве зно из ве шта-
ва ње и об ја шње ње па ци јен ту (in for med con cent)

Ле кар ска гре шка се у за ко но дав ству Ср би је ве зу је за 
од ред ни це Кри вич ног за ко ни ка Ср би је, тј за не са ве-
сно ле че ње и те шка де ла про тив здра вља љу ди, те у том 
сми слу кри вич ни по сту пак не мо же по кри ти ни ка кво 
оси гу ра ње. Уго вор о оси гу ра њу од про фе си о нал не од-
го вор но сти од но си се на зах те ве за на док на ду ште те у 
гра ђан ском, тј. пар нич ном по ступ ку.

ОСИ ГУ РА ЊЕ У ДРУ ГИм ДР ЖА ВА мА – У Хр ват ској је 
до са да би ло 1600 зах те ва за на док на ду ште те, у Не мач-
кој се го ди шње ја ви око 40.000 па ци је на та или њи хо вих 
по ро ди ца ко ји зах те ва ју на док на ду ште те, док у САД се 
тре ћи ни од 100.000 љу ди ко ји ту же ле ка ре, ис пла ти на-
кна да пре ко оси гу ра ва ју ћих ку ћа. Исто вре ме но у Не-
мач кој, не мач ки јав ни ту жи о ци упу те са мо 2500 зах-
те ва за по кре та ње ис тра жних по сту па ка. 

Оси гу ра ње од про фе си о нал не од го вор но сти ле ка ра 
за то по ста је нео п ход ност. У не ким зе мља ма се без овог 
оси гу ра ња не мо гу до би ти ли цен це, а та мо где је на до-
бро вољ ној ба зи ле ка ри са ми уви ђа ју да је оно ну жно, те 
за кљу чу ју уго во ре с оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма. 

Фран цу ски хи рур зи и ги не ко ло зи, штрај ко ва ли су 2006. 
го ди не ви ше од две не де ље да би из деј ство ва ли по ве ћа-
ње пре ми је за оси гу ра ње од про фе си о нал не од го вор но-
сти. Ре зул тат тог штрај ка био је да фран цу ска др жа ва 
пре у зи ма део пла ћа ња овог оси гу ра ња ле ка ри ма.

По што је ри зик од про фе си о нал не од го вор но сти ве-
ли ки, ни су ма ле ни оси гу ра не су ме. Про сеч но се го ди-
шње оси гу ра ња кре ћу од 500 до 20. 000 евра, ви ше су за 
ги не ко ло ге, хи рур ге и не у ро хи рур ге. Оси гу ра на су ма у 
Сло ве ни ји из но си 13.000 евра.

 Ин фор ма тив на слу жба Ле кар ске ко мо ре Ср би је
 за ви ше ин фор ма ци ја, кон такт: 011/ 36–26–185

Новост у здравствеНом систему србије: ЛЕКАРИ У СРБИЈИ 
ОСИГУРАНИ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

За обострану сигурност
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С
куп шти на РЛКВ одр жа на је 
21. 02. 2011. го ди не, Из вр шни 
од бор се са стао че ти ри пу та, 
а што се ти че по себ них од бо-

ра си ту а ци ја је сле де ћа:
Од бор за струч на пи та ња и над зор 

имао је је дан са ста нак док је Од бор 
за ме ди цин ско обра зо ва ње одр жао 
два са стан ка и јед ну елек трон ску 
сед ни цу. Од бор за ме ди цин ску ети-
ку имао је три са стан ка, а Од бор за 
јав но здра вље и при мар ну здрав-
стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
два са стан ка. Над зор ни од бор одр-
жао је та ко ђе два са стан ка.

Ак ту ел не те ма:
Окру гли сто – „Ка пи та ци ја у здрав-

ству Ср би је“ мо дел ор га ни за ци је и 
фи нан си ра ња при мар не здрав стве-
не за шти те У Но вом Са ду 18. мар-
та ове го ди не одр жан је са ста нак у 
ор га ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не под по кро ви тељ-
ством По кра јин ског се кре та ри ја та 
за здрав ство АП Вој во ди не, ко ји је 
оку пио уче сни ке из Србије, ма ке-
до ни је, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп ске 
и Сло ве ни је.

Циљ окру глог сто ла био је са гле-
да ва ње свих аспе ка та си сте ма ка-
пи та ци је, на чи на пла ћа ња ко ји се 
нај ви ше упо тре бља ва у све ту, као и 
упо зна ва ње са си сте ми ма фи нан-
си ра ња при мар не здрав стве не за-
шти те у зе мља ма у окру же њу, те 
ви ђе ње екс пе ра та о дру га чи јем мо-
де лу ка пи та ци је од пред ло же ног од 
стра не ми ни стар ства.

На ме ра ор га ни за то ра би ла је да 
пу тем ор га ни зо ва ња Окру глог сто-
ла да свој до при нос ре ша ва њу про-
бле ма фи нан си ра ња и ор га ни за ци-
је при мар не здрав стве не за шти те у 

Ср би ји. У на шем си сте му при мар-
не здрав стве не за шти те до не та је 
од лу ка о по сте пе ном пре ла ску са 
фи нан си ра ња са мо на осно ву бро-
ја за по сле них и њи хо вих ко лек тив-
них уго во ра, на пла ћа ње пре ма бро-
ју опре де ље них па ци је на та пре ма 
сва ком за по сле ном, на зва ном ка пи-
та ци ја. Раз ло зи за уво ђе ње  ка пи та-
ци је су број ни, а је дан од њих је из-
бе га ва ње си ту а ци ја у ко јој они ко ји 
ра де при ма ју исто ко ли ко и они ко-
ји не ра де или ра де ма ње.

Од уче сни ка, др Сто је Стој ма нов-
ски, пот пред сед ник Ле кар ске ко-
мо ре ма ке до ни је  у свом из ла га њу 
ис та као је  да је у ма ке до ни ји 1997. 
го ди не уве ден из бор ма тич ног ле ка-
ра, 2001. го ди не спро ве де на ка пи та-
ци ја у при ват ном сек то ру, а 2006. го-
ди не је уве де на ка пи та ци ја у це лој 
при мар ној здрав стве ној за шти ти. 

ма ке до ни ја има око два ми ли о на 
ста нов ни ка и 1600 ле ка ра, а по тре-
ба за уво ђе њем ка пи та ци је до ве ла 
је до ефи ка сни је и ра ци о нал ни-
је по тро шње здрав стве ног бу џе та, 
и бо ље и од го вор ни је ор га ни за ци-
је здрав стве ног си сте ма. Ова кав си-
стем до вео је до ак тив ног уче шћа 
ле ка ра у кре и ра њу си сте ма здрав-
стве не за шти те, чи ме се по ди же и 
ква ли тет исте.

Гост пре да вач из Сло ве ни је, био 
је Ја нез Јел ни кар, бив ши ди рек тор 
За во да за здрав стве но оси гу ра ње из 
ма ке до ни је, ко ји је сво ја ис ку ства 
из Сло ве ни је им пле мен ти рао у по-
кре та ње си сте ма ка пи та ци је ма ке-
до ни ји. У свом обра ћа њу, на вео је 
да ис ку ство раз ли чи тих зе ма ља по-
ка зу је да је нај бо љи на чин пла ћа-
ња при мар не здрав стве не за шти те 
за пра во ме шо ви ти мо дел и ком би-

но ва ње ка пи та ци је са пла ћа њем 
на док на де за услу гу, уз пра вил но 
од ме ра ва ње раз ли чи тих еле ме на-
та ко ји тре ба да обез бе де пра вил но 
сти му ли са ње да ва о ца здрав стве них 
услу га ка ко би обез бе ди ли услу гу 

не са мо на нај ра ци о нал ни ји већ и 
нај ква ли тет ни ји на чин. 

Про ста ка пи та ци ја би под ра зу-
ме ва ла да се сред ства де ле са мо на 
осно ву бро ја опре де ље них гра ђа на, 
ме ђу тим, по што оче ки ва на по тре-
ба за здрав стве ном за шти том ни је 
иста код свих, и она пре све га за ви си 
од ста ро сти, уво де се и ко е фи ци јен-
ти за по је ди не гру пе гра ђа на у за ви-

ИЗВЕШТАЈ РЛК ВОЈВОДИНЕ ОКРУГЛИ СТО СА мЕђУНАРОДНИм 
УчЕшЋЕм „КАПИТАЦИЈА У ЗДРАВСТВУ СРБИЈЕ“

ДОмАЋА И ИНОСТРАНА 
ИСКУСТВА КАПИТАЦИЈЕ
// У ВЕЋИНИ ЗЕмАЉА У ОКРУЖЕЊУ УВОђЕЊЕ КАПИТАЦИЈЕ У ПРИмАРНУ 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАшТИТУ ИСТОВРЕмЕНО ЈЕ ЗНАчИЛО И ПРИВАТИЗОВАЊЕ 
ПРИмАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАшТИТЕ // ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА У ЗДРАВСТВУ 
СРБИЈЕ ЈЕ У СУшТИНИ ПОВОЉНА ЗА УВОђЕЊЕ НОВОГ мОДЕЛА 
ФИНАНСИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИмАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАшТИТЕ //

Словеначко искуство 
као македонски модел: 
Ја нез Јел ни кар
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сно сти од њи хо ве ста ро сне струк-
ту ре. Они има ју за циљ да ис ка жу 
оче ки ва ну по тре бу за здрав стве ном 
за шти том по је ди них гру па гра ђа на. 
С об зи ром да је и број оси гу ра ни ка 
и бу џе та за здрав ство ма ке до ни је и 
Вој во ди не јед нак, мо дел ко ји је по-
кре нут у ма ке до ни ји мо гао би би ти 
при ме њен и у Вој во ди ни. 

Др Да ни је ла Стан ко вић Ба ри-
чак, члан ИО и по себ ног Од бо ра за 
струч на пи та ња и струч ни над зор 
РЛКВ из не ла је уче сни ци ма Окру-
глог сто ла тре нут но ста ње Про јек-
та ка пи та ци је у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти у Ср би ји. Про је кат 
ми ни стар ства здра вља ко ји фи нан-
си ра ЕУ „По др шка при ме ни ка пи та-
ци је при мар ној здрав стве ној за шти-
ти“ ак ти ви ран је у сеп тем бру 2007. 
го ди не и тра ја о је до кра ја 2010. го-
ди не. На за вр шној кон фе рен ци ји 
за јед нич ког про јек та 8. 12. 2010.го-
ди не у Са ва Цен тру, пред ста вље ни 
су ре зул та ти тро го ди шњег про јек та 
са по себ ним освр том на нов на чин 
фи нан си ра ња у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти.

Ци ље ви но вог на чи на пла ћа ња 
би тре ба ли да бу ду: по ве ћа ње ефи-
ка сно сти здрав стве не за шти те, по-
ве ћа ње јед на ко сти при сту па ПЗЗ и 

по бољ ша њу ње ног ква ли те та, као и 
одр жа ва ње фи нан сиј ске ста бил но-
сти фи нан си ра ња.

На кра ју Окру глог сто ла до не ти су 
и за кључ ци:

•  Је дин ствен став је да је у свим зе
мља ма у окру же њу, чи ји су пред-
став ни ци уче ство ва ли на окру-

глом сто лу, уво ђе ње ка пи та ци је 
на на чин ка ко је то спро ве де но у 
тим зе мља ма од раз, пре све га, по-
ли тич ке во ље да до ђе до ко ре ни-
тих про ме на на ни воу при мар не 
здрав стве не за шти те 

•  У ве ћи ни зе ма ља у окру же њу уво
ђе ње ка пи та ци је у при мар ну здрав-
стве ну за шти ту исто вре ме но је зна-
чи ло и при ва ти зо ва ње при мер не 
здрав стве не за шти те (ма ке до ни ја, 
Хр ват ска, де ли мич но Сло ве ни ја), 
јер су ле ка ри ди рект но сту па ли у 
уго вор не од но се са здрав стве ним 
фон до ви ма;

•  У си стем ка пи та ци је при мар не 
здрав стве не за шти те у том сми слу 
мо гу ће је им пле мен ти ра ти и по-
сто је ће при ват ни ке ко ји оба вља ју 
сво ју де лат ност на том ни воу (ма-
ке до ни ја); 

•  Пре ма оп ште при хва ће ним ин ди
ка то ри ма ква ли тет услу га на ни-
воу при мар не здрав стве не за шти-
те је у овим зе мља ма у по је ди ним 
сег мен ти ма бо љи на кон уво ђе ња 
ка пи та ци је, пре све га у од но су на 
до ступ ност здрав стве не услу ге и 
опре мље ност;

•  Фи нан си ра ње ова квог на чи на ка
пи та ци је је мо гу ће и, шта ви ше, 
др жа ву ко шта ма ње за сво је оси-
гу ра ни ке за исти обим услу га у од-
но су на пе ри од пре уво ђе ња ка-
пи та ци је;

•  Ка пи та ци о на фор му ла мо ра би ти 
до бро из ба лан си ра на да би за до во-
љи ла све стра не у про це су пру жа-

ња услу га при мар не здрав стве не 
за шти те, пре све га мо ра се обра ти-
ти па жња на де фи ни са ње гра ни ца 
ре ги стро ва них (при ја вље них) па-
ци је на та, јер су, ка ко до ња гра ни ца 
та ко и гор ња, из у зет но ва жне;

•  Пред ло же на ка пи та ци о на фор му
ла у Ре пу бли ци Ср би ји (РЕ ГИ СТРА-
ЦИ ЈА 40% РА ЦИ О НАЛ НОСТ 40% 
ЕФИ КА СНОСТ 10% ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 
10%) је нео др жи ва са аспек та уче-
ћа ка те го ри је РА ЦИ О НАЛ НОСТ са 
40%, има ју ћи у ви ду ис ку ства зе-
ма ља у ко ји ма је си стем за жи вео;

•  Тре нут на си ту а ци ја у здрав ству 
Ср би је је у су шти ни по вољ на за 
уво ђе ње но вог мо де ла фи нан-
си ра ња и ор га ни за ци је при мар-
не здрав стве не за шти те, јер с об-
зи ром на по тре бу и не ми нов ност 
уво ђе ња истих, а да до са да кон-
крет ни је про ме не ни су спро ве де-
не, по сто ји ре ал на шан са да би 
ра ди кал не и ко ре ни те про ме не у 
пот пу но сти ус пе ле – „шан са да се 
на пра ви не што НО ВО“;

Оста ли уче сни ци Окру глог сто ла 
би ли су и проф. др Здрав ко Ко сје-
ри на, за ме ник по кра јинк ског се-
кре та ра за здрав ство АП Вој во ди-
не, проф. др Вла ди мир Ла за ре вић, 
Свет ска Здрав стве на Ор га ни за ци-
ја, Ни ко ли на Бу дић, тај ник Хр ват-
ске ли јеч нич ке ко мо ре, прим. мр. 
сц. Не вен ка Вин тер-Ре па луст, за мје-
ни ца пред сјед ни ка По вје рен ства за 
при мар ну здрав стве ну за шти ту Из-
вр шног од бо ра Хр ват ске ли јеч нич-
ке ко мо ре, доц. др Се ве рин Ра кић 
и др че до Алек сић, ми ни стар ство 
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу-
бли ке Срп ске, др Жив ко Да ска лов-
ски, пред сед ник Скуп шти не Ле-
кар ске ко мо ре ма ке до ни је, проф. 
др Ер же бет Ач Ни ко лић и др Со ња 
шу шње вић, Ин сти тут за јав но здра-
вље Вој во ди не, др Дра го мир Ци ме-
ша ди рек тор По кра јин ског фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње, др Ва са Пе-
тро вић, ди рек тор До ма здра вља Ин-
ђи ја и др Гој ко ми шко вић, Зе ле на 
мре жа Вој во ди не. 

При сут не су по здра ви ли по кра-
јин ски се кре тар за здрав ство АП 
Вој во ди не др Ати ла чен ге ри, као 
и др Све тла на ма ле ше вић, пред-
сед ник Од бо ра за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си РЛКВ и ЛКС. мо-
де ра тор Окру глог сто ла био је проф. 
др Бра ни слав Пе рин, пред сед ник 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој-
во ди не.

Ви ше о овој те ми мо же те про чи-
та ти на веб стра ни ци РЛКВ: http//
www.lkvorg.rs

 Др Татјана Бошковић

Дра го мир Ци ме ша, директор Покрајинског 
фонда за здравствено осигурање
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КОНТИНУИРАНА мЕДИЦИНСКА 
ЕДУКАЦИЈА У ВОЈВОДИНИ У 2010.

Најревноснији 
у Кикинди 
Према бази података РЛКВ 
у 2010. години 4220 чланова је сакупило 
преко 24 бода, а 798 чланова има 
мање од обавезних 24 бода.

Б
рој ле ка ра упи са них у Ре ги о нал ну ле кар ску ко-
мо ру Вој во ди не је по по след њим по да ци ма 6176, 
а РЛКВ је до са да из да ла 5978 ли цен ци ле ка ри ма 
у Вој во ди ни. Од 1.1.2011. го ди не до да нас је упи-

са но 89 но вих чла но ва.
Пре ма ба зи по да та ка РЛКВ у 2010. го ди ни 4220 чла но-

ва је са ку пи ло пре ко 24 бо до ва, а 798 чла но ва има ма ње 
од оба ве зних 24 бо да. По да ци се ре ги стру ју у де вет ре ги-
о нал них кан це ла ри ја на те ри то ри ји Вој во ди не (Сом бор, 
Су бо ти ца, Ки кин да, Зре ња нин, Срем ска ми тро ви ца, Вр-
шац, Пан че во, Но ви Сад и Вр бас), и ша љу у елек трон ску 
ба зу по да та ка ко ја се сва ко днев но об на вља. 

РЛКВ је пи сме ним пу тем оба ве сти ла чла но ве ко ји 
ни су са ку пи ли до вољ но бо до ва у 2010.го ди ни, а уско ро 

ће и чла но ви ко ји су са ку пи ли пре ко 24 бо да би ти та-
ко ђе оба ве ште ни пи сме ним пу тем.

Нај ма њи број чла но ва ко ји ни су ис пу ни ли сво је оба-
ве зе КмЕ за про шлу го ди ну је на те ри то ри ји Ки кин де.

што се ти че ле ка ра ко ји не ма ју до вољ но са ку пље них 
бо до ва, тој гру пи при па да ју и пен зи о не ри ко ји ни су у 
мо гућ но сти да са ку пља ју бо до ве, као и они ко ји не же-
ле да об но ве ли цен цу, па са мим тим ни да при су ству ју 
про гра ми ма КмЕ. Та ко ђе, у тој гру пи се на ла зе и труд-
ни це ко је су у то ку 2010. го ди не би ле на труд нич ком и 
по ро диљ ском од су ству.

Исто та ко, у гру пи оних ко ји има ју од 0 до 24 бо да 
на ла зе се и ле ка ри ко ји су би ли на бо ло ва њу у то ку 
2010. го ди не ду же од 6 ме се ци, или ре ци мо бо ра ви ли у 
ино стран ству, као и они ко ји су ли цен цу до би ли у то-
ку 2010. го ди не, па са мим тим ни су у оба ве зи да са ку-
пе свих 24 бо да.

На пред лог Од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛКВ, 
Из вр шни од бор РЛКВ је одо брио 5.000.000 ди на ра из 
соп стве ног бу џе та за фи нан си ра ње два кур са кон ти ну-
и ра не еду ка ци је (ко ји ће би ти акре ди то ва ни са укуп-
но 12 бо до ва). Исти ће би ти ор га ни зо ва ни у свим ве ћим 
гра до ви ма у Вој во ди ни, са ци љем да сви чла но ви ко ји 
ни су ску пи ли до во љан број бо до ва то ура де на ова два 
кур са. О тач ним тер ми ни ма кур се ва члан ство ће би ти 
бла го вре ме но оба ве ште но.

На веб сај ту РЛКВ http://www.lkv.org.rs, чла но ви мо-
гу са зна ти ви ше о овој и дру гим ак ту ел ним те ма ма, а 
ако се ре ги стру ју и про ве ри ти свој број бо до ва за про-
шлу го ди ну.

Др Татјана Бошковић
Р. Алексић, секретар РЛКВ

Зграду је пројектовао 
чувени новосадски и српски 
архитекта Ђорђе Табаковић

О
д 1.1.2010 го ди не Ре ги о нал на 
ле кар ска ко мо ра Вој во ди не је 
ушла у за куп де ла згра де на 
тр гу Фе рен ца Фе хе ра 7 у Но-

вом Са ду, ко ја је до на ци о на ли за ци је 
1951. го ди не при па да ла Ле кар ској ко мо-
ри Ду нав ске ба но ви не. Згра ду је, за по-
тре бе Ле кар ске ко мо ре Ду нав ске ба но-
ви не, про јек то вао чу ве ни но во сад ски 
и срп ски ар хи тек та ђор ђе Та ба ко вић. 
Згра да је за вр ше на 1937. го ди не, а ва-
жно је на гла си ти да су чи тав по сао, од 
ку по ви не пла ца, из ра де про јек та и из-
во ђе ња ра до ва, фи нан си ра ли ле ка ри – 
чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ду нав ске ба-
но ви не.

За ку пом ових про сто ри ја, и евен ту ал-
ном ре сти ту ци јом ка да до ђе до ње, Ре-
ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не 
се, прак тич но, вра ћа у сво ју ку ћу.

Др Т. Бошковић
Р. Алексић, секретар РЛКВ

ЛЕКАРСКА КОмОРА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Комора се вратила у своју кућу

Зграда Лекарске коморе Дунавске бановине
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П
ри ку пља ње сер ти фи ка та о уче шћу на струч-
ним ску по ви ма у то ку прет ход не 2010. го ди-
не по ве ре но је струч ним слу жба ма РЛК. По-
што РЛК Бе о гра да има 10.801. чла на, обим ни 

по сао око про ве ре са др жа ја при спе лих сер ти фи ка та је 
по ве рен По себ ном од бо ру за струч на пи та ња и струч-
ни над зор, а ка ко је ова го ди на пр ва у ко јој се та кав по-
сао ра ди до кра ја мо ра ли смо да тра га мо за нај по год-
ни јим ре ше њи ма. Рок за сла ње сер ти фи ка та у струч ну 
слу жбу био је 15. ја ну ар, а у же љи да се цео по сао ква-
ли тет но и пра во вре ме но ура ди ан га жо ва не су до дат не 
сна ге  че ти ри ко ле ги ни це – не за по сле ни ле ка ри, пре-
ко На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

За об ра ду је би ло укуп но 10.801 до си је чла но ва Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је. Од тог бро ја об ра ђе но је укуп-
но 8.371 до си је.

На осно ву укуп но об ра ђе них 8.371 до си јеа да је мо сле-
де ће по дат ке:

1. До во љан број бо до ва има 6.251 чла но ва

2. До во љан број бо до ва не ма 880 чла но ва
3. Па сив ни: у пен зи ји или умр ли – 155 чла но ва
4. Ис пи са но 55 чла но ва
5. На бо ло ва њу 166 чла но ва
6. Не ма ју ли цен цу 337 чла но ва
7.  По зва ни, у ци љу до пу не по да та ка, а ни су мо гли да 

ус по ста ве кон такт (по гре шан број, не по сто ја ћи број, 
не до сту пан, не ја вља ју се на по зи ве) 110 члан.

8.  чла но ви ЛКС ко ји ма ли цен ца ва жи по чев од 01. 05. 
2011. го ди не и још им ни је ис те кла ли цен цна го ди-
на: 417
9. Ни је об ра ђе но 2307 до си јеа

У то ку об ра де сер ти фи ка та раз ма тра ни су и упит ни-
ци упу ће ни чла но ви ма ЛКС из ко јих пре но си мо од го-
во ре, при мед бе и су ге сти је. 

1.  Cмањити број бо до ва ко је тре ба са ку пи ти у то ку јед-
не ли цен цне  го ди не. 

2.  Да не за по сле ни ле ка ри ко ји има ју ли цен цу, бу ду 
осло бо ђе ни оба ве зе при ку пља ња бо до ва.

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ БЕОГРАДА

СЕРТИФИКАТИ 
НА ПРОВЕРИ
// ЗА ОБРАДУ ЈЕ БИЛО УКУПНО 10.801 ДОСИЈЕА чЛАНОВА ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ 
СРБИЈЕ И ОД ТОГ БРОЈА ОБРАђЕНО ЈЕ УКУПНО 8.371 ДОСИЈЕ // ЗАХТЕВ 
ДА НЕЗАПОСЛЕНИ ЛЕКАРИ КОЈИ ИмАЈУ ЛИЦЕНЦУ, БУДУ ОСЛОБОђЕНИ ОБАВЕЗЕ 
ПРИКУПЉАЊА БОДОВА // ИЗ ОДРЕђЕНИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАО, НА ПРИмЕР, 
ПАТОЛОГИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ мЕДИЦИНЕ НЕмА ДОВОЉНО ОРГАНИЗОВАНИХ 
И АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАмА ЕДУКАЦИЈЕ //

У систем бодовања требало би да се укључи и академска специјализација: КБЦ Звездара

16 >
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А) По се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној ле кар ској прак-
си одр жао је сво ју че твр ту сед ни цу 15. 04. 2011. го ди-
не на ко јој се ди ску то ва ло о за кон ским мо гућ но сти-
ма да за по сле ни у здрав стве ним уста но ва ма до би ју 
ста тус слу жбе ног ли ца и да здрав стве не уста но ве у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти за кљу че Уго вор о 
про це ни ри зи ка рад них ме ста у окви ру здрав стве-
них уста но ва. На кон де таљ не ана ли зе, на сле де ћој 
сед ни ци до не ти су од лу ке о по кре та њу од го ва ра ју-
ћих ини ци ја ти ва.

Б) По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку је на сво јој 
тре ћој сед ни ци од 07.04.2011.го ди не до нео сле де ћи 

ЗАКЉУчАК:

Упу ти ти  Скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је зах тев 
за ту ма че ње чла на  40 тач ка 1. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је ко ји гла си : „пра ти по што ва ње пра ви ла Ко дек-
са ме ди цин ске ети ке од стра не чла но ва Ко мо ре“. Ту-
ма че ње је нео п ход но  ра ди раз гра ни че ња над ле жно-
сти из ме ђу По себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку и 
Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

В) 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 ле кар ској прак си је на 
сво јој тре ћој сед ни ци од 15.04.2011. го ди не до нео за кљу-
чак да се ми ни стар ству здра вља упу те  сле де ће ини-
ци ја ти ве:

а) пред лог за из ме ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви-
ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти у здрав стве-
ним уста но ва ма у де лу ко ји се од но си на по тре бан број 
ка дро ва и у по гле ду бро ја кре ве та (оп шта бол ни ца-нај-

ма ње 15 кре ве та, спе ци јал на бол ни ца нај ма ње 5 кре ве-
та, а кли нич ки цен три нај ма ње 50 кре ве та) .

б) из ме на усло ва за отва ра ње по ли кли ни ка  (да по-
ли кли ни ку мо гу да осну ју два ле ка ра)

в) омо гу ћи ти кон сул та тив не пре гле де у ор ди на ци ја-
ма, ван њи хо ве де лат но сти. 

г) за кон ска мо гућ ност да здрав стве не уста но ве мо гу 
да осну ју из дво је не је ди ни це, огран ке.

Ди ску то ва ло се о но во о сно ва ном Ин сти ту ту за ис пи-
ти ва ње ме ди цин ске опре ме и до не та је од лу ка да се 
ми ни стар ству здра вља упу ти до пис ко јим се Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је про ти ви да, за кљу че ње уго во ра о ис пи-
ти ва њу ме ди цин ске опре ме са овим ин сти ту том бу де 
оба ве зу ју ћег ка рак те ра за здрав стве не уста но ве, већ да 
оне по свом из бо ру мо гу да за кљу че уго вор са овла шће-
ним сер ви се ри ма.

Г) По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње  је на 
сво јој че твр тој сед ни ци, ко ја је одр жа на 11.04.2011.го ди не 
до нео за кљу чак да се по кре не ини ци ја ти ва за из ме ну 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти-
ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке и здрав стве-
не са рад ни ке. 

На ис тој сед ни ци усво је не су сле де ћи пред ло зи за из-
ме ну Пра вил ни ка 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.

1. члан 5. став 1. тре ба да гла си:

„По сту пак про це не ква ли те та про гра ма кон ти ну и ра-

3.  Не за до вољ ство ле ка ра са спе ци ја ли за ци јом из ги не-
ко ло ги је, ко ји су при су ство ва ли сим по зи ју му у ор га-
ни за ци ји Удру же ња ги не ко ло га, ко ји ни је акре ди то-
ван од стра не Здрав стве ног са ве та (ор га ни за тор др 
Па ја мом чи лов) и та ко ни су до би ли оче ки ва не бо-
до ве.

4.  Ра ди ти на то ме да се за бо до ва ње при зна ју: ме ђу на-
род на он лајн еду ка ци ја, спе ци ја ли стич ки ис пит, ма-
ги стар ске и док тор ске сту ди је.

5.  Да ЛКС ор га ни зу је про гра ме еду ка ци је пу тем ко јих 
ће се обез бе ди ти део по треб них бо до ва.

6.  Из од ре ђе них спе ци ја ли за ци ја нпр. па то ло ги је и со-
ци јал не ме ди ци не не ма до вољ но ор га ни зо ва них и 
акре ди то ва них про гра ма еду ка ци је.

7.  Ин си сти ра ти да се про гра ми еду ка ци је не одр жа ва-
ју у рад но вре ме.

8.  Ор га ни за то ри про гра ма по гре шно оба ве шта ва ју ле-
ка ре да ће сер ти фи ка ти би ти по сла ти у ЛКС.

ИЗ ВЕ шТАЈ О РА ДУ ПО СЕБ НИХ ОД БО РА РЛК БЕ О ГРА ДА

СТА ТУС СЛУ ЖБЕ НОГ ЛИ ЦА 
ЗА ПО СЛЕ НИ мА У ЗДРАВ СТВУ

// АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА БИ мО РА ЛА ДА СЕ ОБА ВЉА НАЈ мА ЊЕ шЕСТ ПУ ТА У ТО КУ 
ГО ДИ НЕ, КА КО БИ СЕ БР ЖЕ И ЛАК шЕ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА И СПРО ВО ДИ ЛА КмЕ // 

У СИ СТЕ мУ БО ДО ВА ЊА ТРЕ БА ПРЕД ВИ ДЕ ТИ И АКА ДЕм СКУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ 
// СТРУч НИ СА СТАН ЦИ БИ ТРЕ БА ЛО ДА СЕ БО ДУ ЈУ ПРЕ мА ДУ ЖИ НИ ТРА ЈА ЊА //

15 <
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не еду ка ци је (у да љем тек сту: акре ди та ци ја про гра ма) 
вр ши Ле кар ска ко мо ра Ср би је (у да љем тек сту: 

Ко мо ра) нај ма ње шест путa го ди шње.

Обра зло же ње: Про це ну за акре ди та ци ју тре ба ло би 
об зи ром да је ве за но за ли цен це да вр ши не за ви сно 
те ло Ко мо ре, а не Здрав стве ни са вет. 

Акре ди та ци ја би мо ра ла да се вр ши нај ма ње шест 
пу та у то ку го ди не, ка ко би се бр же и лак ше ор га ни зо-
ва ла и спро во ди ла КмЕ.

Ста ту тар но од ре ди ти Ко ми си ју ко ја ће ра ди ти акре-
ди та ци ју про гра ма. Ко ми си ја би за сво је ан га жо ва ње 
би ла аде кват но пла ће на.

Пре ма но вом Пра вил ни ку сма њен је уку пан број бо-
до ва ко ји до но се уче шће на кон гре си ма и сим по зи-
ју ми ма, та ко да би тре ба ло да се вра ти на прет ход ни 
си стем истих, ка ко ко ле ге не би гу би ле већ сте че не 
бо до ве.

Та ко ђе је сма њен број бо до ва за уче шће на кур се ви-
ма, но ни је ура ђе на ква ли та тив на ана ли за истих. Ов-

де je пред ло жен си стем бо до ва ња по да ну. Је дан дан 
– шест бо до ва и на тај на чин на пра ви ли раз ли ку из-
ме ђу кур са у тра ја њу од јед ног да на и ви ше днев ног 
кур са, по пут ви ше мо ду лар них кур се ва од не де љу да-
на са прак тич ном на ста вом.

Овим пра вил ни ком не ја сно је ка ко се вред ну ју кур-
се ви и ко ли ко ко ји курс но си бо до ва. 

Сту диј ски бо рав ци пред ста вља ју ва жан вид КмЕ и као 
та кав од ве ли ког су зна ча ја и ЕУ. У Не мач кој јед на не-
де ља про ве де на у не кој кли ни ци са мен то ром вред ну је 
се са 40 бо до ва (40 рад них ча со ва). ми шље ња смо да би 
исто тре ба ло и код нас да се при ме ни, јер овим се ко ле-
ге де мо ти ви шу за од ла зак на сту диј ска пу то ва ња.

Струч ни са стан ци би тре ба ло да се бо ду ју пре ма ду-
жи ни тра ја ња и на тај на чин би се за ви сно од ду жи не 
тра ја ња пре да ва ња сти цао раз ли чит број бо до ва.

Об ја вљи ва ње у пу бли ка ци ја ма:

– Предложeнo je да се пр вом ауто ру при зна од ре ђен 
број бо до ва, а да оста ли ауто ри де ле број бо до ва пред-
ви ђен за пр вог ауто ра.

– Не ја сно је по зи ци о ни ра ње ра до ва об ја вље них у ча-
со пи си ма ци ти ра ним у SCI Ex pan ded ли сти од ко јих ве-
ћи на има im pact fac tor. Тре ба ло би их свр ста ти у ка те го-
ри ју CC i SCI ра до ва где им при па да ме сто, по го то ву што 
се во де ћи до ма ћи ча со пи си на ла зе у тој ка те го ри ји.

– Не ја сно је де фи ни са но те сти ра ње, по го то во у елек-
трон ској фор ми.

– По зна то је ко ли ко вре ме на и тру да узи ма спре ма ње 
спе ци ја ли стич ког ис пи та, та ко да би тре ба ло пред ви де-
ти бо до ва ње спе ци ја ли стич ког и суб спе ци ја ли стич ког 
ис пи та и то на го ди шњем ни воу од 24 бо да.

– У си стем бо до ва ња тре ба пред ви де ти и ака дем ску 
спе ци ја ли за ци ју. 

– Пра вил ни ком тре ба пред ви де ти и кон ти ну и ра ну 
еду ка ци ју у пи са ној или елек трон ској фор ми.

– Тре ба вред но ва ти ме ђу на род не акре ди то ва не ON 
LI NE те сто ве.

– У си стем бо до ва ња тре ба пред ви де ти и ака дем ску 
спе ци ја ли за ци ју. 

Д) По се бан од бор за струч на пи та ња и струч ни над-
зор је на сво јој че твр тој сед ни ци од 14.04.2011.го ди не, по-
ред раз ма тра ња ли сте над зор ни ка, до нео и сле де ћи

ЗАКЉУчАК:

Пред ла же се по кре та ње про це ду ре из ра де про то ко-
ла ле че ња и кли нич ких пу те ва у са рад њи са свим ре-
ле вант ним ин сти ту ци ја ма.

Ре ди зај ни ран сајт ЛК Ср би је са др жи оба ве ште ња за 
ле ка ре, уста но ве, ме ди је, ак ту ел не до га ђа је и фи нан-
сиј ске из ве шта је. На ње му се мо же про чи та ти план ра-
да ко мо ре, ми си ја и ви зи ја у на ред не че ти ри го ди не, 
по гле да ти ак та и обра сци ве за ни за рад ко мо ре, за ко-
ни и уред бе ко је се од но се на ме ди цин ску де лат ност 
као и по да ци о про гра ми ма кон ти ну и ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је (збир на та бе ла акре ди то ва них про гра-
ма, оба ве ште ња о одр жа ва њу ску по ва, из ме на ма пра-
вил ни ка о КмЕ и сл). 

По сто ји ини ци ја ти ва да се ин фор ма ци ја о акре ди-
то ва ним ску по ви ма ко ји се одр жа ва ју у ре ги о ну, по-
ста ви на сајт РЛК. За са да она ни је у пот пу но сти за-
жи ве ла јер ор га ни за то ри не при ја вљу ју пра во вре ме но 
одр жа ва ње ску по ва, ме ња ју пр во бит но до го ве ре не тер-
ми не и ме сто одр жа ва ња. У на ред ном пе ри о ду се пла-
ни ра раз вој ме ха ни зма за пра во вре ме но ин фор ми са-
ње у овој обла сти.

 Др Бран ка Ла зић

Студијски боравци представљављају важан вид 
КмЕ, али нису валоризовани на прави начин
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м
о же ли се и у Ср би ји ус по ста ви ти здрав-
стве ни си стем ко ји га ран ту је ква ли тет ну и 
пра во вре ме ну здрав стве ну услу гу на те рет 
здрав стве ног оси гу ра ња, ка ко у др жав ном, 

та ко и у при ват ном сек то ру, ка кав већ по сто ји у ве ли-
ком бро ју зе ма ља, и да ли би та кав си стем био фи нан-
сиј ски одр жив – од го во ре на ова пи та ња по ну ди ли су 
уче сни ци па нел ди ску си је „Здрав стве ни си стем Ср би-
је – Европ ски мо де ли фи нан си ра ња“ ко ју је ор га ни зо-
вао Да нас кон фе ренс цен тар.

Са ша Је здић, ди рек тор ам бу лан те за фи зи кал ну те ра-
пи ју „Је здић“ ука зао је на не ке за кон ске не до стат ке са 
ко ји ма се су срео као пред у зет ник у при ват ном здрав-
ству у Ср би ји. Као фи зи о те ра пе ут он ни је мо гао да за-
по сли ле ка ра фи зи ја тра, јер би пре кр шио за кон.

– Све што је мо гло да се пре не се из САД – зна ње, од-
нос пре ма по слу и пре ма па ци јен ту, пре нео сам у сво ју 
ам бу лан ту ко ју сам пре го ди ну и по да на отво рио у Бе-
о гра ду, ре као је Је здић и до дао да па ци јен ти из Ср би је 
са ми сно се тро шко ве услу га, док стран ци ма исте услу-
ге пла ћа или ре фун ди ра њи хо во оси гу ра ње.

Сва ки гра ђа нин Изра е ла има здрав стве но оси гу ра ње. 
За здрав ство се из два ја 4,8 од сто по ре за на при хо де, али 
уко ли ко то ни је до вољ но, др жа ва до да је сред ства из бу-
џе та обајс ни ла је Реј чел Кеј, за ме ник ди рек то ра ма ка-
би ин сти ту та за ис тра жи ва ње здрав стве них услу га

Ка ри Ве и ја ла и нен, ам ба са дор Фин ске у Ср би ји, об-
ја снио је да се за здрав ство у Фин ској из два ја 8,4 од сто 
бру то до ма ћег про из во да ко ји из но си 32.025 евра по 
гла ви ста нов ни ка. Али, упр кос та ко ве ли ким из два ја-
њи ма, здрав стве ни си стем има не до ста та ка, за то вла-
да ра ди на то ме да здрав стве не услу ге бу ду под јед на-
ко до ступ не сва ком гра ђа ни ну.

Ни је мо гу ће „ко пи ра ти“ мо дел здрав ства дру ге зе-
мље и кад је реч о раз ли чи тим мо де ли ма фи нан си ра-
ња здрав стве не за шти те, тре ба зна ти да не по сто ји са-
вре ше но ре ше ње. Ина че, за по тре бе здрав ства у Ср би ји 
се из два ја око шест од сто БДП или око 260 евра по гла-
ви ста нов ни ка, ис та као је Ву ка шин Ра ду ло вић, из вр-
шни ди рек тор РЗ ЗО

При ват но-јав но парт нер ство, о ко ме се че сто го во ри, 
још ни је за жи ве ло, јер не по сто ји од го ва ра ју ћа за кон-
ска ре гу ла ти ва. Тре ба ло би де фи ни са ти основ ни па кет 
здрав стве них услу га, али и раз мо три ти да ли Ср би ји 
тре ба још је дан фонд здрав ства – упо зо ри ла је Та тја на 
Ра до са вље вић, ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

За раз ли ку од Ср би је где је РЗ ЗО је ди ни фонд, и где 
се при ват ни си стем здрав ства ви ше тре ти ра као ну жно 
зло, у Изра е лу по сто је че ти ри фон да, а др жав ни фонд 
по кри ва тек 46,5 од сто па ци је на та на бол нич ком ле-
че њу, сви оста ли бол нич ки кре ве ти су прак тич но ван 
др жав ног си сте ма. Овај си стем до во ди до то га да ни у 
др жав ном си сте му не по сто ји мен та ли тет „ра дио не ра-
дио, сви ра ти ра дио“, по што се на тр жи шту че ти ри фон-
да бо ре ква ли те том и це ном сво јих услу га за сва ког па-
ци јен та у Изра е лу.

У Ср би ји, чак и ка да не ко у др жав ном си сте му здрав-
ства по ку ша да га уна пре ди и учи ни ефи ка сни јим и бо-
љим за гра ђа не, он се су о ча ва са дво стру ким „то плим 
зе цом“, при ти ском и спо ља и из ну тра, да се ни шта не 
ме ња – сма тра Жељ ко Пан тић, ор га ни за тор овог па не-
ла и Да нас кон фе ренс цен тра. Та ко је у јед ном ве ли ком 
гра ду у Ср би ји, про је кат уво ђе ња кол цен тра у јед ном 
др жав ном здрав стве ном цен тру до вео до ве ли ког по-
ра ста бро ја па ци је на та.

У сва кој нор мал ној зе мљи чо век ко ји та ко не што ура-
ди био би на гра ђен, док у овом слу ча ју то ни је би ло та-
ко: раст па ци је на та у том цен тру до вео је до озбиљ ног 
па да бро ја па ци је на та у јед ном бро ју при ват них здрав-
стве них уста но ва, та ко да су са свих стра на кре ну ли у 
ло би ра ње да про је кат кол цен тра бу де об у ста вљен. Оно 
што је мно го го ре од овог при ти ска при ват них ам бу-
лан ти усле ди ло је из ну тра: ле ка ри из са мог здрав стве-
ног цен тра по че ли су да при ти ска ју ме наџ мент да уки-
не про је кат за то што су има ли мно го ви ше пре гле да, а 
пла та им је оста ла иста, та ко да им је фак тич ки од го-
ва рао што ма њи број па ци је на та.

Овај при мер нај бо ље илу стру је сву ап сурд ност по сто је-
ћег ста ња у ко ме ве ли ки број љу ди у др жав ном си сте му 
здрав ства ужи ва иму ни тет бе лих ме две да, за га ран то ва-
ну пла ту ко ја де фак то ни на ко ји на- чин не ко ре спон-
ди ра са сте пе ном ра да, бро јем па ци је на та, или та ко не-
чим ефе мер ним. И док при ват ни си стем здрав ства мо ра 
да има тр жи шни мен та ли тет, да во ди ра чу на о соп стве-
ним тро шко ви ма, на бав ци ску пе опре ме и ква ли те ту 
услу ге, зна ча јан број љу ди у др жав ном си сте му здрав-
ства и да ље ве ру је у дру га Ти та, и по на ша се у скла ду са 
тим. Ка ко на ћи пра ву фор му лу да до би је мо здра во тр-
жи ште здрав стве них услу га, а из бег не мо сце на рио у ко-
ме ће ква ли тет но ле че ње би ти при ви ле ги ја имућ них, то 
је јед на чи на ко ју ће вр ло бр зо мо ра ти да ре ша ва но ви 
ми ни стар здра вља - за кљу чу је Пан тић. //

куда иде здравствеНи диНар >>> 
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА „ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм СРБИЈЕ 
– ЕВРОПСКИ мОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА“

НОВАЦ НИЈЕ ПРЕСУДАН
// КАКО НАЋИ ПРАВУ ФОРмУЛУ ДА СРБИЈА ДОБИЈЕ ЗДРАВО ТРЖИшТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА, А ИЗБЕГНЕмО СЦЕНАРИО У КОмЕ ЋЕ КВАЛИТЕТНО 
ЛЕчЕЊЕ БИТИ ПРИВИЛЕГИЈА ИмУЋНИХ, ТО ЈЕ ЈЕДНАчИНА КОЈУ ЋЕ ВРЛО БРЗО 
мОРАТИ ДА РЕшАВА НОВИ мИНИСТАР ЗДРАВЉА //
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куда иде здравствеНи диНар >>> 
ЕВРОПСКИ мОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА: 
ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм СРБИЈЕ 

СВАКИ ДРУГИ 
ДИНАР ЗА ПЛАТЕ 
// У ПРОТЕКЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ БУџЕТ РЗЗО СмАЊЕН СА ГОТОВО 1,95 мИЛИЈАРДИ 
ЕВРА, КОЛИКО ЈЕ ИЗНОСИО 2008, НА ОКО 1,75 мИЛИЈАРДИ ЕВРА У ПРОшЛОЈ 
ГОДИНИ // ПРЕмА СТРУКТУРИ РАСХОДА РЗЗО У 2010, НАЈВЕЋИ ДЕО „ЗДРАВСТВЕНОГ 
ДИНАРА“ ТРОшИ СЕ НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ (44,54 ОДСТО), 
ДОК ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ ОДЛАЗИ 12,85 ОДСТО //

Н
и је мо гу ће јед но став но 
„ко пи ра ти“ мо дел здрав-
ства дру ге др жа ве – ука-
зао је Ву ка шин Ра ду ло вић, 

из вр шни ди рек тор Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње 
Он је под се тио да су „ура ђе не све 
кључ не при пре ме да би се кре ну ло 
у ре фор ме здрав стве ног си сте ма“, 
али да Ср би ја у то ме ка сни 15 до 20 
го ди на за дру гим зе мља ма. 

До бра стра на ка шње ња, ка ко ка-
же, је сте што мо же мо да „по ку пи мо“ 
ту ђа ис ку ства. Ра ду ло вић је под се-
тио да Ср би ја за здрав ство из два-
ја око 260 евра по гла ви ста нов ни-
ка, или шест од сто БДП-а, али је 
про блем што је у про те кле две го-
ди не бу џет РЗ ЗО сма њен са го то во 
1,95 ми ли јар ди евра, ко ли ко је из-
но сио 2008, на око 1,75 ми ли јар ди 
евра (у 2010). 

чак 69,5 од сто сред ста ва РЗ ЗО 
„уби ра“ из до при но са за по сле них, 
29 од сто из до при но са Пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња и На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 0,42 
од сто из бу џет ских тран сфе ра и 1,1 
од сто из оста лих при хо да. Пре ма 
струк ту ри рас хо да РЗ ЗО у 2010, нај-
ве ћи део „здрав стве ног ди на ра“ тро-
ши се на за ра де за по сле них у здрав-
ству (44,54 од сто), док за ле ко ве на 
ре цепт од ла зи 12,85 од сто.

РЗ ЗО има уго во ре са при ват ним 
здрав стве ним уста но ва ма у обла-
сти ван те ле сне оплод ње, ди ја ли зе, 
ба ро ко мо ре, кар ди о хи рур ги је, а 120 
ле ка ра у при ват ном сек то ру има 
ИД број и мо гу да про пи су ју ре цеп-

те сво јим па ци јен ти ма. Кад је реч о 
раз ли чи тим мо де ли ма фи нан си ра-
ња здрав стве не за шти те, тре ба зна-
ти да не по сто ји са вр ше но ре ше ње 
ко је би мо гло да се им пле мен ти ра 
у сва ки здрав стве ни си стем већ се 

мо ра при ла го ди ти по сто је ћим усло-
ви ма. Не по сто ји, ре ци мо, нај бо љи 
ме ха ни зам пла ћа ња, али прак са по-
ка зу је да је фи нан си ра ње за сно ва но 
на ком би на ци ји услу га све при сут-
ни је, ис та као је Ра ду ло вић.

РЗЗО

–  На ци о нал на, 
јав на ор га ни за ци ја 
за оба ве зно 
здрав стве но 
оси гу ра ње

–  Ди рек ци ја, 
28 фи ли ја ла, 
152 ис по ста ве

– 2200 за по сле них

RZZO

Nacionalna, javna 
organizacija za obavezno 
zdravstveno osiguranje

Direkcija, 28 filijala,152 
ispostave

2200 zaposlenih

2
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Budžet RZZO (u milionima €)

ПРИ ХО ДИ 
У 2010. ГО ДИ НИ

БУ џЕТ РЗ ЗО 
(У мИ ЛИ О НИ мА 
ЕВРА)

РАС ХО ДИ У 2010. ГО ДИ НИ
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Budžet RZZO/BDP

2004 2005 2006 2007
2008

2009

RZZO

BDP
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

RZZO
BDP

6,06% 6,19% 6,10% 6,07% 6,12% 6,00%

мО ДЕ ЛИ 
ФИ НАН СИ РА ЊА

Država Zarada Kapitacija PPU Kombinacija
Severni “NHS” model finasnsiranja zdravstvene zaštite zasnovan na porezu

Danska X (kapitacija + 
PPU)

Engleska X (državne 
ustanove)

X (privatne ustanove)

Finska X
Irska X (državne 

ustanove)
X (privatne ustanove)

Norveška X
Švedska X (državne ustanove) X (privatne ustanove)

Južni  “NHS” model finasnsiranja zdravstvene zaštite zasnovan na porezu
Italija X

Portugal X
Španija X

Model finasiranja zdravstvene zaštite zasnovan na obaveznom zdravstvenom osiguranju
Austrija H (fiksna nadoknada + 

PPU)
Belgija X

Francuska X
Nemačka X
Slovenija X (državne ustanove sa 

korekcijom od 5% u odnosu na 
izvršenje)

X (privatne ustanove: 
kapitacija + PPU)

БУ џЕТ РЗ ЗО/БДП РАС ПО ДЕ ЛА ФИ НАН СИЈ СКОГ РИ ЗИ КА

Modeli finansiranja

Prema lekarima Prema zdravstvenim ustanovama

Plaćanje zasnovano na vremenu Plata Fiksi budžet (istorijska alokacija)

Plaćanje zasnovano na usluzi

Plaćanje-po-usluzi,
Plaćanja-po-epizodi-nege,
Plaćanje programa

Plaćanje-po-usluzi,
Plaćanja-po-bolničkom-danu,
Plaćanje-po-epizodi-nege,
Plaćanje-po-case-mix modelu ili 
programima ili kombinacijom 
različitih modela

Plaćanje zasnovano na populaciji
per capita, 
plaćenje po teritorijalnom principu Blok ugovori

Elias Mossialos, A. D. (2002). Funding health care: options for Europe. World Health Organization.
Ellen Nolte, C. K. (2008). Managing Chronic Condition. Copenhagen: World Health Organization on behalf 
of European observatory on Health systems and Policies.

Raspodela finansijskog rizika

Fi
na

ns
ijs

ki
 ri

zi
k 

 

Naplata po računu po programu po danu DRG Po slučaju per capita

Pružalac uslugaKupac usluga
T Jackson PCSI Winter School January 2011
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УГО ВО РИ СА ПРИ ВАТ НИ ЦИ мА

– ВТО
– Ба ро ко мо ра
– Ди ја ли за
– Кар ди о хи рур ги ја
– маг нет
– 120 при ват них ле ка ра има ИД бро је ве за ре цеп те

ЗА КЉУ чАК

– Не по сто ји нај бо љи ме ха ни зам пла ћа ња
– Фи нан си ра ње на осно ву ком би на ци је услу га све 

при сут ни је
– мо гу ће је уна пре ђе ње ефи ка сно сти без не га тив ног 

ути ца ја на ква ли тет не ге
– Сва ки здрав стве ни си стем мо ра при ла го ди ти сво ја 

ре ше ња. //

Country Diagnoses Procedures Casemix

USA ICD-9-CM ICD-9-CM, CPT4 HCFA/CMS-DRG, AP/R/APR-DRG

Australia ICD-10-AM ACHI AR-DRG, local variations

Japan ICD-10, ICF DPG

South Korea ICD-10 KHIC-PH Korean DRG

Mexico ICD-9-CM ICD-9-CM HCFA DRG, version 16

South Africa ICD-10 ICD-9-CM AP-DRG

Austria ICD-10 Austrian LKF

Belgium ICD-9-CM INAMI, /ICD-9-CM AP-DRG (1995), APR-DRG (2002)

Denmark ICD-10 Nomesko Nord DRG/DAGS

Finland ICD-10 NCSP Nord DRG/Fin

France ICD-10 CDAM GHM/GHJ

Germany ICD-10 SGVB G-DRG

UK ICD-10 OPCS HRG

Ireland ICD-10-AM ACHI AR-DRG

Italy ICD-9-CM ICD-9-CM HCFA-DRG, version 14

Netherlands DBC Dutch coding lists DBC-Groups

Norway ICD-10 Norwegian code Nord DRG

Portugal ICD-9-CM ICD-9-CM HCFA DRG

Spain ICD-9-CM ICD-9-CM HCFA DRG

Sweden ICD-10 Nomesko Nord DRG

Switzerland ICD-10 ICD-9-CM AP-DRG

Hungary ICD-10 ICPM-Hungary Hungarian grouper

Romania ICD-10 ICPM AP-DRG, HCFA, IR-DRG

Russia ICD-10 ICD-9-CM AP-DRG

Način finansiranja / stimulacija

Izvor: Aas, 1995; WHO, 2000; Kutzin, 2001; Jegers et al., 2002; Langenbrunner et al., 2002;
Langenbrunner et al., 2005; Moreno-Serra et al., 2010

Zdravstvo

Javni sektor

Privatni sektor

Izvor Matična evidencija RZZO 21.2.2011. godine – izdate knjižice

Primarne ZZ Sekundarna i Tercijerna ZZ

L MS O L MS O UKUPNO

13,383 37,738 10,842 8,442 35,733 12,539 118,677

Stomatoloske
ordinacije Laboratorije

Lekarske
ordinacije

Druge
zdravstvene

ustanove

L O Vl. L O Vl. L O Vl. L O Vl. UKUPNO

622 1,140 1,604 158 953 237 808 2,176 601 218 234 65 8,816

мО ДЕ ЛИ ФИ НАН СИ РА ЊА/СТИмУЛАЦИЈА ЗДРАВСТВО
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Т
а тја на Ра до са вље вић, ди рек тор ка Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, упо зна ла је при сут не на ску пу са 
не ким од ак тив но сти Свет ске здрав стве не ор га-
ни за ци је ко ја се у 2010. ин тен зив но ба ви ла фи-

нан си ра њем здрав стве не за шти те.
– Сва ка власт тре ба да од го во ри на три пи та ња: ка-

ко ће се фи нан си ра ти си стем здрав стве не за шти те, ка-
ко се па ци јен ти мо гу за шти ти ти од фи нан сиј ских по-
сле ди ца бо ле сти и пла ћа ња услу га из соп стве ног џе па 
и нај зад, ка ко по спе ши ти ефи ка сни је ко ри шће ње до-
ступ них ре сур са.

И то је упра во у скла ду са зах те вом Свет ске здрав стве-
не ор га ни за ци је да се пре ко си сте ма фи на си ра ња на-
ђе пут ка уни вер зал ној по кри ве но сти  ста нов ни штва 
здрав стве ном за шти том.

У до ку мен ту СЗО ука за но је на но ве по тен ци јал не из-
во ре фи нан си ра ња као што су тран сак ци је у ме њач ни-
ца ма, по ре зи на ду ван и мо бил не те ле фо не, за сла ђе-
на пи ћа, хра ну са ви со ким про цен том со ли и ади ти ва, 
као и ал ко хол, ре кла је Та тја на Ра до са вље вић и до да ла 
да је у то ку сту ди ја из во дљи во сти о уво ђе њу при ват ног 
сек то ра у си стем оси гу ра ња и за шти те. 

Пре ма ње ној оце ни при ват но-јав но парт нер ство, о 
ко ме се че сто го во ри, још ни је за жи ве ло, јер још ни је 
усво је на од го ва ра ју ћа за кон ска ре гу ла ти ва. Ди рек тор-
ка ЛКС сма тра да би тре ба ло де фи ни са ти основ ни па-
кет здрав стве них услу га, али и раз мо три ти да ли је Ср-
би ји по тре бан још је дан фонд здрав ства.

Ка да је реч о укљу чи ва њу при ват ног сек то ра у си-
стем оси гу ра ња, ди рек тор ка ЛКС ука за ла је да од 2000. 
го ди не ни је де фи ни сан основ ни па кет услу га у на шој 
зе мљи. Она сма тра да је при ват но-јав но парт нер ство, 
о ко ме се че сто го во ри, са мо „у по ку ша ју“, јер још ни је 
пре ци зи ра но уго во ри ма.

Ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ис та кла је да је 
у то ку сту ди ја из во дљи во сти о уво ђе њу при ват ног сек-
то ра у си стем оси гу ра ња и за шти те. При том, ка же, тре-
ба има ти у ви ду ко ли ки је ни во ин ве сти ци ја у згра де, 
опре му, осо бље; да ли по сто ји мо гућ ност да се уки не 
ПДВ на увоз опре ме за при ват не здрав стве не ку ће; да 
се при ват ни сек тор уве де у си стем оси гу ра ња; као и да 

је здрав стве ни ту ри зам „жив но вац“ ко ји сто ји на рас-
по ла га њу. Она сма тра да је при ват но-јав но парт нер-
ство, о ко ме се че сто го во ри, са мо „у по ку ша ју“, јер још 
ни је пре ци зи ра но уго во ри ма.

Не ка од мо гу ћих ре ше ња што ефи ка сни јег ра да у 
оства ри ва њу бо љих ре зу ла та су :

–  из ву ћи мак си мум од тех но ло ги је и здрав стве них 
сер ви са

– мо ти ви са ти здрав стве не рад ни ке

– по бољ ша ти бол нич ку ефи ка сност

–  пру жа ти не гу на пра ви на чин и у пра во вре ме и ти-
ме ре ду ко ва ти ме ди цин ске гре шке

– ели ми ни са ти гу бит ке и ко руп ци ју

–  кри тич ки про це њи ва ти ко ји су сер ви си и услу ге 
по треб ни

На рав но све то тре ба „ по кри ти“ нов цем, упо зо ра ва 
ди рек тор ка ЛКС, а не ки из во ри фи нан си ра ња здрав-
стве не за шти те с об зи ром на до са да шња ис ку ства су: 
по пут оп штег по ре за што је слу чај у Ен гле ској као и ло-
кал них по ре за ком би но ва них са про вај де ри ма ко ји ма 
упра вља ју ло кал ни са ве ти што је слу чај у Дан ској.

У Фран цу ској је то ре ци мо: со ци јал но оси гу ра ње ко-
је пла ћа ју за по сле ни и за по сле ни оси гу ра ни од стра-
не број них оси гу ра ња, ко ја су ауто ном на али ни су ком-
пе ти тив ни или со ци јал но здрав стве но оси гу ра ње ко је 
пла ћа ју за по сле ни и за по сле ни, са ком пе ти тив ним оси-
гу ра њи ма како се то при ме њу је у Не мач кој.

У САД из во ри сред ста ва на ђе ни су у до бро вољ ном 
оси гу ра њу, са по ре ским олак ши ца ма, ко је пла ћа ју за-
по сле ни као и у Аустра ли ји где до бро вољ но оси гу ра ње 
пла ћа ју по је дин ци, са по ре ским олак ши ца ма или оси-
гу ра ње за слу чај ка та стро фе и по се до ва ње ра чу на, ко-
ји се не опо ре зу ју у Син га пу ру. //

куда иде здравствеНи диНар >>> 

ФИ НАН СИ РА ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА шТИ ТЕ У СР БИ ЈИ

ОД УТОПИЈЕ ДО 
РАЦИОНАЛНОГ РЕшЕЊА
// СВА КА ВЛАСТ ТРЕ БА ДА ОД ГО ВО РИ НА ТРИ ПИ ТА ЊА: КА КО ЋЕ СЕ 
ФИ НАН СИ РА ТИ СИ СТЕм ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА шТИ ТЕ, КА КО СЕ ПА ЦИ ЈЕН ТИ 
мО ГУ ЗА шТИ ТИ ТИ ОД ФИ НАН СИЈ СКИХ ПО СЛЕ ДИ ЦА БО ЛЕ СТИ И ПЛА ЋА ЊА 
УСЛУ ГА ИЗ СОП СТВЕ НОГ џЕ ПА И НАЈ ЗАД, КА КО ПО СПЕ шИ ТИ ЕФИ КА СНИ ЈЕ 
КО РИ шЋЕ ЊЕ ДО СТУП НИХ РЕ СУР СА //
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Р
еј чел Кеј, за ме ник ди рек то ра ма ка би ин сти ту-
та за ис тра жи ва ње здрав стве них услу га, ис та кла 
је да здрав стве ни си стем Изра е ла ка рак те ри ше 
ком би на ци ја при ват ног и др жав ног сек то ра, као 

и че ти ри ме ђу соб но кон ку рент на фон да здрав стве ног 
оси гу ра ња. 

Она је ука за ла да сва ки гра ђа нин Изра е ла има здрав-
стве но оси гу ра ње, а де фи ни сан је и ми ни мум здрав-
стве них услу га. Пре ма ње ним ре чи ма, у од но су на удео 
у бру то до ма ћем про из во ду тро шко ви за здрав ство у Ср-
би ји ви ши су не го у Изра е лу, али Изра ел из два ја знат-

но ви ше нов ца по гла ви ста нов ни ка. За здрав ство се у 
Изра е лу из два ја 4,8 од сто по ре за на при хо де, а, уко ли-
ко то ни је до вољ но, др жа ва до да је сред ства из бу џе та. 
Осим то га, при ме њу је се ујед на чен ком плекс услу га, 
док па ке том основ ног оси гу ра ња ни су об у хва ће ни из-
бор ле ка ра у при ват ној бол ни ци, кон сул та ци је, зу бар-
ске услу ге, као и кућ на не га.

ма ка би Ин сти тут, ко ји има 1,9 ми ли о на ко ри сни ка, 
осим основ ног па ке та, ну ди и до пун ске услу ге и ан-
га жу је 5.000 ле ка ра по уго во ру ко је пла ћа за ви сно од 
учин ка, ре кла је Реј чел Кеј.

куда иде здравствеНи диНар >>> 
СИСТЕм ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАСТИТЕ У ИЗРАЕЛУ

КОмБИНАЦИЈА 
ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ
// ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм ИЗРАЕЛА КАРАКТЕРИшЕ КОмБИНАЦИЈА ПРИВАТНОГ 
И ДРЖАВНОГ СЕКТОРА, КАО И чЕТИРИ мЕђУСОБНО КОНКУРЕНТНА ФОНДА 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА // У ОДНОСУ НА УДЕО У БРУТО ДОмАЋЕм ПРОИЗВОДУ 
ТРОшКОВИ ЗА ЗДРАВСТВО У СРБИЈИ ВИшИ СУ НЕГО У ИЗРАЕЛУ, АЛИ ИЗРАЕЛ 
ИЗДВАЈА ЗНАТНО ВИшЕ НОВЦА ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА // ПАКЕТОм ОСНОВНОГ 
ОСИГУРАЊА НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ИЗБОР ЛЕКАРА У ПРИВАТНОЈ БОЛНИЦИ, 
КОНСУЛТАЦИЈЕ, ЗУБАРСКЕ УСЛУГЕ, КАО И КУЋНА НЕГА //

ОСНОВ НИ ДЕ мО ГРАФ СКИ И ЗДРАВ СТВЕ НИ ПО ДА ЦИ (ПО ДА ЦИ СЗО)

изра еЛ ср би ја

Укуп но ста нов ни ка (у ми ли о ни ма 2008.) 7.1 9.8

Го ди шњи при ра штај: 1998–2008. 1,9% -0.4%

Ста ри јих од 60 год. у про цен ти ма у од но су 
на це ло куп ни број (2008)

14% 19%

Оче ки ва на ду жи на жи во та на ро ђе њу (2008) 81 74

Ве ро ват но ћа смрт но сти пре на вр ше не пете 
године жи во та на 1000 жи во ро ђе них – оба по ла (2008)

5.0 8.0

Број ле ка ра на 1.000 ста нов ни ка (2006) 3.7 2.0

Здрав стве ни тро шко ви у про цен ти ма БНД (2007) 8.0% 9.9%

Здрав стве ни тро шко ви по гла ви ста нов ни ка у доларима (2007) 1.672 769

При ват ни тро шко ви у % од укуп них здравств. тро шко ва 44,1% 38,2%



24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011. ЈУН 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 25

ИЗРА ЕЛ СКИ СИ СТЕм ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА шТИ ТЕ:

– др жав но
– при ват но фи нан си ја

НА ЦИ О НАЛ НИ ЗА КОН 
О ЗДРАВ СТВЕ НОм ОСИ ГУ РА ЊУ ИЗ 1995:

–  Оп ште здрав стве но оси гу ра ње 
је за кон ски оба ве зно

–  Фи нан си ра се из на мен ских 
и оп штих по ре ских при хо да

–  Гра ђа ни пла ћа ју до при нос 
у ви си ни од 4,8 одсто од при хо да 

– Це на „кор пе услу га“

•  За сно ва на на из да ци ма здр. фон до ва 
из прет ход не го ди не

•  Ажу ри ра на сва ке го ди не на осно ву 
здрав стве ног индеxа

–  Уко ли ко на мен ски по рез ни је до во љан, 
вла да је оба ве зна да до пу ни фонд ко ји га ран ту је 
по кри ва ње „тро шко ва кор пе услу га“.

– Тро шко ве здрав стве не за шти те по кри ва ју четири 
кон ку рент на на ци о нал на здрав стве на фон да по за ко ну 
о на ци о нал ном здрав стве ном оси гу ра њу из 1995.

– Не ки фон до ви су ква зи јав ни (вла сни штва  рад нич-
ких син ди ка та), не ки су при ват ни.

– Здрав стве не фон до ве по пу ња ва ју пре вес ход но (90 
одсто) вла да по прин ци пу аге-ре ла тед ка пи та ци је, за-
тим на пла те од па ци је на та и не ки дру ги при хо ди (укуп-
но 10 одсто). 

– Сва ки гра ђа нин је члан јед ног од четири здрав стве-
на фон да по сло бод ном из бо ру са мо гуц но шћу пре ла-
ска из јед ног у дру ги. 

– Фонд је у оба ве зи да при хва ти зах тев за учла ње ње

– Здрав стве ни фон до ви омо гу ћу ју сви ма јед на ку  за-
ко ном де фи ни са ну „кор пу услу га“ и на ко ју сви гра ђа-
ни има ју пра во (из но си око 60 одсто од укуп них здрав-
стве них тро шко ва).

– Др жав не и при ват не пру жа о це услу га чи не ле ка-
ри, бол ни це, апо те ке (ле ко ви) и дру ги ви до ви про фе-
си о нал не здрав стве не за шти те.

– Основ на „кор па услу га“ за са да не по кри ва по тре бе 
одр жа ва ња мен тал ног здра вља, ду го трај ну не гу, по ро-
диљ ску бол нич ку не гу и зу бар ске услу ге од ра слих

– Здрав стве ни фон до ви мо гу да обез бе де до дат не 
услу ге, ко је ни су у основ ној „кор пи услу га“, та ко што 
сред ства обез бе ђу ју до дат ним оси гу ра њи ма, за ко је се 
пре ми је упла ћу ју ди рект но њи ма.

The Israeli Health SystemThe Israeli Health SystemИЗРАЕЛСКИ ЗДРАВ СТВЕ НИ СИСТЕм
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– До пун ско оси гу ра ње по кри ва тро ко ве сло бод ног из-
бо ра ле ка ра у при ват ној бол ни ци, при ба вља ње дру гог 
ми шље ња ста ри јег кон сул тан та, зу бар ске  услу ге, ал тер-
на тив ну ме ди ци ну, ле ко ве ван спи ска оба ве зне кор пе, 
ме ди цин ска по ма га ла, услу ге у ино стран ству итд.

– Здрав стве ни фон до ви има ју ду го роч ну по ли ти ку за 
са рад њу са при ват ним оси гу ра њи ма и омо гу ћу ју сво-
јим чла но ви ма и пут на оси гу ра ња пре ко при ват них 
оси гу ра ња.

ИЗРА ЕЛ СКЕ БОЛ НИ ЦЕ ЗА ХИТ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ

Број кре ве та 14.528 тј. 2,05 кре ва та/1000ста нов ни ка

• 11 бол ни ца Ми ни стар ства за здра вље по се ду ју 46,5 
одсто кре ве та од укуп ног бро ја

• 8 бол ни ца Кла лит фон да 30,4 одсто кре ве та

• 7 не про фит них бол ни ца 10 одсто кре ве та

• 2 Ха дас сах бол ни це 6,0 одсто кре ве та

• 6 ми си о нар ских бол ни ца 3,6 одсто кре ве та

• 11 при ват них не про фит них бол ни ца 3,4 одсто кре
ве та

• 1 Ме у хе дет бол ни ца 0,1 одсто кре ве та

– Све бол ни це за акут но збри ња ва ње пру жа ју ам бу-
лант не услу ге

– Све др жав не бол ни це има ју ур гент не цен тре

– У свим др жав ним бол ни ца ма број осо бља је сра зме-
ран бро ју кре ве та на сва ком оде ље њу

– Сви про гра ми ме ди цин ских спе ци ја ли за ци ја се 
спро во де у бол ни ца ма

– Бол нич ки ле ка ри мо гу да има ју сво ју при ват ну 
прак су ван др жав не бол ни це и мо гу да скла па ју уго-
во ре са здрав стве ним фон до ви ма као не за ви сни ле-
ка ри.

Превод др мирослава радан
приредила др Н.м–р.

Бол нич ки ле ка ри мо гу да има ју сво ју при ват ну прак су ван др жав не бол ни це: Тел Авив
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П
ред ста вља ју ћи фин ски мо дел, ина че у пот пу-
но сти др жав ног здрав ства, Ка ри Ве и ја ла и нен, 
ам ба са дор Фин ске у Ср би ји, под се тио је да у 
Фин ској жи ви 5,4 ми ли о на љу ди, као и да по-

сто ји ви сок стан дард обра зо ва ња, со ци јал не си гур но-
сти и здрав стве не за шти те, ко је фи нан си ра др жа ва. 
Им пре сив ни су и по да ци ко ји го во ре о БДП по гла ви 
ста нов ни ка ко ји из но си 32.025 евра, док се за здрав ство, 
пре ма по да ци ма из 2008, из два ја 8,4 од сто БДП-а.

Из др жав ног бу џе та се за при на дле жно сти ми ни-
стар ства за со ци јал на пи та ња и здра вље из два ја 22 од-
сто, а за со ци јал ну за шти ту 9.820 евра по гла ви ста нов-
ни ка. Све сни смо да увек мо же бо ље и да је то иза зов 
за све зе мље, па и за Фин ску.

чи ње ни ца је, та ко ђе да упр кос та ко ве ли ким из два-
ја њи ма, здрав стве ни си стем има и не до стат ке, али 
вла да ра ди на то ме да здрав стве не услу ге бу ду под јед-
на ко до ступ не сва ком гра ђа ни ну, ис та као је Ве и ја ла-
и нен и до дао да су Фин ци за до вољ ни ји здрав стве ним 
си сте мом од оста лих Евро пља на, али да је у из ве шта-
ју ОЕЦД да то и 20 пре по ру ка за по бољ ша ње по сто је-
ћег си сте ма.

ФИН СКА У чИ ЊЕ НИ ЦА мА:

Ста нов ни штво:
– 5.4 ми ли о на, тј. 15,8 ста нов ни ка/км2

Оче ки ва ни жи вот ни век же не:
 – 83 го ди на
– му шкар ци – 76 го ди на

ДРУ шТВО И ЕКО НО мИ ЈА

Глав не од ли ке:

– Ви со ки стан дард обра зо ва ња, со ци јал ног оси гу ра-
ња, здрав стве не за шти те

– У пот пу но сти фи нан си ра но од стра не др жа ве

– На ци о нал ни до хо дак по гла ви – 32.025 евра

ТРО шКО ВИ ЗДРАВ СТВА У ФИН СКОЈ

– ми ни стар ство за Со ци јал ну по ли ти ку и здра вље из-
два ја 22,8 од сто из др жав ног бу џе та

– Тро шко ви за здрав ство у 2008 би ли су 8,4 од сто од 
БНД (у 2003. 7,4 од сто) у по ре ђе њу са „ОЕЦД“ про се ком 
од 8,8 про це на та 

– Тро шко ви за бе не фи ци је од стра не со ци јал ног оси-
гу ра ња 9820 евра по гла ви, а то су из да ци за не за по сле-
не, за ста ро сне пен зи је и др.

ПРЕ мА ИЗ ВЕ шТА ЈУ ОД СТРА НЕ ОЕЦД

Фин ска тре ба да :

– по диг не ни во услу га у др жав ним здрав стве ним цен-
три ма кроз за по шља ва ње ве ћег бро ја ле ка ра.

– по ве ћа ње уло ге ме ди цин ских се ста ра, као део стра-
те ги је за при пре му здрав стве ног си сте ма за иза зо ве ко-
је пред ста вља ју ста ре ње по пу ла ци је и по ве ћа ње тро-
шко ва бол нич ких и апо те кар ских услу га.

– у су шти ни, фин ски здрав стве ни си стем по слу је до-
бро

– Фин ци су за до вољ ни ји сво јим здрав стве ним си сте-
мом од мно гих у дру гим зе мља ма ОЕЦД.

– у од но су на тро шко ве то је ни ско бу џет ни си стем 
(7,45 од сто од на ци о нал ног до хот ка)

– мор та ли тет од ин фарк та ср ца и мо жда ног уда ра 
је дра стич но сма њен у про те клих 30 го ди на, а ква ли-
тет на ме ди цин ска услу га укљу чу је ве ли ки про це нат 
скри нин га на све вр сте ма лиг них обо ље ња, ве лик про-
це нат тран сплан та ци ја бу бре га у од но су на ин су фи ци-
јен ци је бу бре га као и пра во вре ме но збри ња ва ње фрак-
ту ра ку ко ва.

– си стем ипак ни је са вр шен

куда иде здравствеНи диНар >>> 

евроПски модеЛи ФиНаНсираЊа 
ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм У ФИНСКОЈ

ДРУГА СТРАНА мЕДАЉЕ 
// ФИНСКИ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм ИАКО ИЗДВАЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАшТИТУ 
9820 ЕВРА ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА СУОчАВА СЕ С ОЗБИЉНИм ИЗАЗОВИмА, 
А КОЈИ чИНЕ ПОРАСТ ТРОшКОВА БОЛНИчКОГ ЛЕчЕЊА, ПОРАСТ ТРОшКОВА 
ЗА ЛЕКОВЕ, СВЕ ВЕЋИХ ОчЕКИВАЊА ОД СТРАНЕ ПАЦИЈЕНАТА, КАО И СВЕ ВЕЋИ 
ПРОЦЕНАТ СТАРИЈЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕмЉЕ //
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– има не јед на ко сти у до ступ но сти ле ка ри ма оп ште 
прак се. Из гле да да ве ћи број кон сул та ци ја код ле ка ра 
оства ру ју они ко ји има ју лак ши при ступ слу жба ма ме-
ди ци не ра да не го они ко ји су упу ће ни на ле ка ре здрав-
стве них цен та ра.

– до ско ра су се па ци јен ти су о ча ва ли са ду гим че ка-
њи ма на пре глед у здрав стве ним цен три ма, као и са 
ду ги ма ли ста ма за ред на опе ра ци је.

– до ста то га се по пра ви ло од мар та 2005. ка да је вла да 
по ста ви ла ја сан циљ сма ње ња ли ста че ка ња на здрав-
стве не услу ге.

Фин ски здрав стве ни си стем се су о ча ва с озбиљ ним 
иза зо ви ма, а ко је чи не по раст тро шко ва бол нич ког ле-
че ња, по раст тро шко ва за ле ко ве, све ве ћих оче ки ва ња 
од стра не па ци је на та, као и све ве ћи про це нат ста ри је 
по пу ла ци је у од но су на дру ге Европ ске зе мље из ме дју 
2010. и 2020. го ди не.

ПРЕ мА ИЗ ВЕ шТА ЈУ ОЕЦД

– не дав но спро ве де не ре фор ме здрав ства су до бро 
осми шље не, али  ни су све о бу хват не.

– из ве штај ОЕЦД укљу чу је и пре ко 20 пре по ру ка за 
уна пре дје ње си сте ма    

Не ке од тих су:

– по бољ ша ти до ступ ност ле ка ри ма здрав стве них цен-
та ра и та ко до ве сти ста нов ни ке у рав но прав ни ји по-
ло жај

– ре ги о на ли зо ва ти или цен тра ли зо ва ти ад ми ни стра-
ци ју у ци љу бо ље ефи ка сно сти

– уве сти фи нан сиј ски под стрек за по др жа ва ње сма-
ње ња че ка ња и по бољ ша ња од го вор но сти 

– про ши ри ти уло гу се ста ра у ис пу ња ва њу оче ки ва-
ња ко ри сни ка

– уве сти бу џет за ле ко ве, ко ји се про пи су ју на ре цепт у 
здрав стве ним цен три ма и слу жба ма ме ди ци не ра да, да 
би се тро шко ви аде кват ни је др жа ли под кон тро лом

Пре вела
Др Ми ро сла ва Ра дан,

при ре ди ла
Др Н. Р-М.

До ста то га се по пра ви ло од ка да је вла да по ста ви ла ја сан циљ: Хелсинки
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П
о сао ле ка ра и хи рур га на кли-
ни ци је љу бав и то је, на рав но, 
ме ни мно го лак ше - об ја шња-
ва проф др Алек сан дар Вук са-

но вић, ди рек тор РР ЗО Ср би је у ин тер вју 
за „Гла сник“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
сво ју са да шњу по зи ци ју. Ја и са да, кад 
год имам кон такт са па ци јен ти ма то до-
жи вља вам као ан ти стрес те ра пи ју у од-
но су на овај по сао ов де.

• Ви ше за ви си те од Вас?

– По сао хи рур га је у су шти ни ипак по-
сао ти ма. Ка да сте мла ди хи рург, ви до-
но си те од лу ке па је и од го вор ност нај-
ви ше на ва ма, али је то ствар, ка ко да 
ка жем, ипак емо ци ја...

• И стру ке?

– До бро, и стру ке. Али на кра ју кад то 
упро сти те, то је ствар емо ци је и ствар-
но:  хи рур ги ја, ме ди ци на, уро ло ги ја то 
је оно што во лим да ра дим, на рав но са 
па ци јен ти ма. 

• Има ли Фонд ре ше ње за жал бе здрав стве них рад ни
ка и здрав стве них уста но ва због не до стат ка по је ди них 
ле ко ва и дру гих сред ста ва за сва ко днев ни рад?

– ме ни је ап со лут но ја сно пре све га као ле ка ру, да 
сва ко од нас же ли да има што бо ље усло ве за рад, да 
има што са вре ме ни ју опре му, да има што ве ћу па ле ту 
нај са вре ме ни јих ле ко ва и то се, струч но, пот пу но да 
оправ да ти и схва ти ти. Ни је то ствар са мо мно го ком-
фор ни јег ра да, не го је то мо гућ ност да ра ди те у што бо-

љим усло ви ма, да па ци јен ту омо гу ћи-
те што ве ћи ком фор у бол ни ца ма, јер 
са вре ме на ме ди ци на оди ста мо же да 
ле чи оно што је пре две, три, пет го ди-
на би ло не мо гу ће ле чи ти. Али па ци јен-
ти ма је ве о ма ва жно и у ка квим усло-
ви ма се ле че, та ко да је то све пот пу но 
ра зу мљи во. Али, опет, и ле ка ри, а и, ре-
као бих на ши па ци јен ти, мо ра ју да бу ду 
све сни еко ном ске ре ал но сти, еко ном-
ске мо ћи зе мље. Про сто, зна чи, ме ди-
ци на, од но сно здрав стве ни си стем зе-
мље тро ши но вац ко ји еко но ми ја ове 
зе мље ства ра, та ко да је то јед но са дру-
гим по ве за но.

• И здравстсво ни је мо гло да из бег не 
еко ном ску кри зу.

– ми де фи ни тив но и ове, 2011. го ди-
не, али и 2010. го ди не има мо сма ње ње 
при хо да. То сма ње ње при хо да мо ра да 
се од ра зи и на по тро шњу уоп ште, а ме-
ди ци на је сте не ка вр ста по тро шње. ми 
се тру ди мо, у Ре пу блич ком за во ду, да 
на ши оси гу ра ни ци, да не ка жем па ци-

јен ти, што ма ње осе те тај сма ње ни при лив нов ца и у 
том сми слу смо и пре гле да ли од ре ђе не по ступ ке ко ји 
има ју за циљ уште де у на бав ка ма и са ни тет ског ма те-
ри ја ла, и ле ко ва, да би тај но вац ко ји смо на тај на чин 
уште де ли мо гли да по но во пла си ра мо у здрав ство Ср-
би је на тај на чин да пр во не сма њу је мо пра ва ко ја су 
на ши оси гу ра ни ци до са да има ли и чак, шта ви ше, да 
про ба мо да пра ва и про ши ри мо. 

• На ко ји на чин оче ку је те да би се уште да оства ри
ла кроз јав не на бав ке? Ко ји су то ме ха ни зми?

куда иде здравствеНи диНар >>> 
ИНТЕРВЈУ  ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ВУКСАНОВИЋ, 

ДИРЕКТОР РЗЗО СРБИЈЕ

КРОЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДО УшТЕДА 
// ПРОТОКОЛИ СУ НЕшТО шТО ЈЕ ВЕОмА ВАЖНО И ЊИХОВО УВОђЕЊЕ 
ПРЕДСТАВЉА ВЕЛИКУ ЗАшТИТУ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, НЕ САмО ЗА ЛЕКАРЕ, 
НЕГО И ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ УОПшТЕ И ЗА ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕм ЗЕмЉЕ 
// мОЖДА НЕКО ИмА ЖЕЉУ ДА БУДЕ ОПЕРИСАН У ОДРЕђЕНОЈ БОЛНИЦИ, 
ДА ГА ОПЕРИшЕ ОДРЕђЕНИ ХИРУРГ, АЛИ У ТОм СЛУчАЈУ ТИ ПАЦИЈЕНТИ 
НЕ мОГУ ДА БУДУ ПАРАмЕТАР ЗА ДУЖИНУ чЕКАЊА // КАПИТАЦИЈА: 
ДА АЛИ НЕ „ПРЕКО КОЛЕНА“ //

Проф. др Алек сан дар 
Вук са но вић
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– Је дан од по сту па ка ко ји је до вео до тог на чи на уште-
де је до го вор Ре пу блич ког за во да са ди стри бу тер ским 
ку ћа ма око уште де од де сет про це на та у на шем пла ћа-
њу пре ма њи ма. Има ју ћи у ви ду ко ли ко нов ца од ла зи 
на ле ко ве и у здрав стве ним и у апо те кар ским уста но-
ва ма, то је јед на зна чај на сво та нов ца.

Та ко ђе цен тра ли зо ва ли смо на бав ку не ких са ни тет-
ских ма те ри ја ла ко ји опет има ју за циљ да сма ње тро-
шко ве у од но су на то ка да су их по је ди нач не здрав стве-
не уста но ве спро во ди ле. Јед но став но, ка да на ба вља те 
ве ћу ко ли чи ну не че га мо же те да до би је те и ни жу це-
ну. То је сте ве ћи по сао за Ре пу блич ки за вод, и у сми слу 
рас по де ле све га то га по уста но ва ма, али је у овом тре-
нут ку при мар но да пр во обез бе ди мо да то што смо ра-
ни је на ба вља ли и да ље бу де у до вољ ним ко ли чи на ма. 
Зна чи, да због сма ње ног при ли ва не мо ра мо да сма-
њу је мо ко ли чи не тог ма те ри ја ла, а та ко ђе и да омо гу-
ћи мо опет оно што сам ре као, ако тре ба да на ба вља мо 
и не ке но ве ле ко ве.

• Кад сте спо ме ну ли де сет про це на та ко ли ки је то 
из нос? 

– То је из ме ђу че ти ри и пет ми ли јар ди ди на ра.

• Да ли по сто ји ме ха ни зам кон тро ле ако је не ка 
уста но ва по тро ши ла ви ше нов ца од но сно ис ко ри сти
ла га не на мен ски?

– Здрав стве не уста но ве су оба ве зне и прав да ју тро-
шко ве пре ко фак ту ра. Зна чи, оно што смо ми у Ре пу-
блич ком за во ду пред у зе ли је да ће мо фак ту ре кон тро-
ли са ти на са мом ула зу. Зна чи, елек трон ска фак ту ра 
ка да до ла зи у не ку од фи ли ја ла, од но сно ка да до ла зи 
у Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, она ће 
већ на са мом ула ску про ла зи ти кроз од ре ђе не фил те-
ре ко ји ће да про ве ре ва ља ност та кве фак ту ре и да ли 
су по што ва ни сви кри те ри ју ми Ре пу блич ког за во да у 
ле че њу те осо бе, тог на шег оси гу ра ни ка. Уко ли ко ни-
су, та фак то ра ће би ти од мах оспо ра ва на, уко ли ко не, 
она про ла зи тај пр ви фил тер. По сто је ка сни је још дру-
ги фил те ри. 

Кроз те фак ту ре се, из ме ђу оста лог, прав да и по тро-
шња од ре ђе ног ма те ри ја ла и од ре ђе них ле ко ва, та ко 
да на тај на чин ми мо же мо да вр ши мо кон тро лу утро-
шка сред ста ва. Да ли се сред ства ко ја ми пре но си мо 
здрав стве ним уста но ва ма ко ри сте на мен ски се та ко-
ђе кон тро ли ше.

Зна чи, Ре пу блич ки за вод, не да са мо има мо гућ но-
сти, не го је и у оба ве зи да вр ши кон тро лу на мен ског ко-
ри шће ња сред ста ва и по сто је на ше кон трол не слу жбе 

и у окви ру фи ли ја ла, и у окви ру Ди рек ци је, ко је вр ше 
кон тро лу на мен ског тро ше ња сред ста ва. Зна чи, ако је 
не ка здрав стве на уста но ва до би ла но вац за енер ген-
те, да ли га је ствар но ис ко ри сти ла за енер ген те или 
за не ку дру гу на ме ну то већ пред ста вља кри вич но де-
ло. Зна чи, не на мен ско тро ше ње сред ста ва пред ста вља 
кри вич но де ло. 

• Да ли су се ва ши кон тро ло ри су о чи ли са том чи
ње ни цом? По зна ти су и слу ча је ви да су кроз по ве ћа не 
тре бо ва њеа ко ли чи не ле ко ва тим опре де ље ним сред
стви ма ис пла ћи ва ли лич ни до хотци.

– Где год се уочило да се здрав стве не уста но ве ни-
су при др жа ва ле уго во ра, на ша кон тро ла је ре а го ва ла 
кроз оспо ра ва ње фак ту ра, оспо ра ва ња пла ћа ња, по вра-
ћај сред ста ва. Зна чи, где год је уста но вље на не пра вил-
ност у тро ше њу то је ко ри го ва но.

• Да ли тај део ра да ола ка ша ва во ђе ње про то ко ла?

– Ап со лут но.  Про то ко ли су не што што је ве о ма ва жно 
и ка да сам до шао за ме ди цин ског ди рек то ра Кли нич-
ког цен тра Ср би је, јед на од пр вих ства ри је би ла да об-
ја сним да уво ђе ње про то ко ла у ле че њу бо ле сни ка пред-
ста вља ве ли ку за шти ту за па ци јен те, ве ли ку за шти ту за, 
не са мо ле ка ре, не го и здрав стве не рад ни ке уоп ште, за 
ин сти ту ци је, за здрав стве ни си стем зе мље. ми слим да 
је то ве о ма ва жно. Про то ко ли ле че ња не тре ба да бу ду 
ни ка ква на ша спе ци јал ност. Про сто, они по сто је сву да 

у све ту. Њи хо ва из ра да је ве о ма ску па, ве о ма ком пли-
ко ва на али то је не што што ве ли ка свет ска удру же ња 
ра де. Оно што ми тре ба да ура ди мо је да то ис ку ство 
при ме ни мо, пре ве де мо у на ше про то ко ле и да се са мо 
тих про то ко ла при др жа ва мо. 

• Ле ка р ска ко мо ра Ср би је има из ван ре дан од нос са Не
мач ком ле кар ском ко мо ром. Они за и ста же ле да нам 
ста ве на рас по ла га ње не што што их  је ве о ма мно го 
ко шта ло. Е, сад, да ли ће мо опет по ку ша ти да бу де
мо па мет ни ји у по тра зи за не ким „срп ским“ мо де лом 
про то ко ла или ис ко ри сти ти по ну ђе но?

– Па, ап со лут но. На то не тре ба уоп ште тро ши ти ре чи,  
ко ли ко је то бит но и зна чај но за здрав стве ни си стем, за 
здрав стве не рад ни ке, њи хо ву за шти ту, за шти ту па ци је-
на та, уста но ва. На Ле кар ској ко мо ри је да то за јед но са 
свим оста лим струк ту ра ма здрав стве ног си сте ма, зна чи 
са Ре пу блич ким за во дом, са ми ни стар ством здра вља, 
са вр хун ским ин сти ту ци ја ма, пре све га, ту ми слим на 
Кли нич ки цен тар Ср би је - ко ји је ве ћи део по сла ура-
дио - ис фор си ра  да се ти про то ко ли, те ра пиј ски про то-
ко ли, до кра ја спро ве ду и по шту ју.

• Где ту ви ди те не ку бо љу са рад њу с Ле кар ском ко
мо ром?

– То би био је дан од вр ло бит них про је ка та на ко ме 
би за и ста тре ба ло да ра ди мо. Про то ко ли су не што на 
че му би ствар но тре ба ло ове две ин сти ту ци је за јед но 
да ра де на ко рист свих уче сни ка. 

• Ка ква је стра те ги ја за ре ша ва ње про бле ма ли сте че
ка ња за по је ди не те ра пиј ске и ди јаг но стич ке слу ча је ве?

– Ли ста че ка ња је не што што је ме не за пре па сти ло 
ка да сам до шао на че ло За во да у сми слу бро ја па ци-
је на та ко ји фи гу ри шу на од ре ђе ним ли ста ма че ка ња. 
Ли сте че ка ња по сто је и у нај бо га ти јим зе мља ма све та. 
Во лим да ис так нем, као уро лог, да се, ре ци мо на бе-
ниг ну опе ра ци ју про ста те у Ен гле ској че ка два на ест, 
че тр на ест, ше сна ест ме се ци. Да нас се на пре глед спе-
ци ја ли сте уро ло га у Ен гле ској че ка до шест ме се ци, не-
ка да и ду же. То код нас јед но став но ни је слу чај. Али, 

>>> и ле ка ри и па ци јен ти, 
мо ра ју да бу ду све сни еко ном ске 
ре ал но сти, еко ном ске мо ћи зе мље <<<

>>> На Ле кар ској ко мо ри је да за јед но 
са свим оста лим струк ту ра ма здрав стве ног 
си сте ма ис фор си ра да се ти про то ко ли 
до кра ја спро ве ду и по шту ју <<<
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де фи ни тив но, и ми има мо ли сте че ка ња у од ре ђе ним 
сег мен ти ма. По сто ји ста ње бо ле сти где фак тор вре ме 
ни је то ли ко би тан, на рав но, ква ли тет жи во та тих љу-
ди је сте угро жен, али ни је пре су дан у сми слу да од-
лу чу је о жи во ту или смр ти. Али, по сто је и она ста ња 
где је то ве о ма бит но, као што је, на при мер, кар ди о-
хи рур ги ја и је дан од про бле ма с ко ји ма се ја тре нут-
но но сим и Ре пу блич ки за вод су ли сте че ка ња у кар-
ди о хи рур ги ји.

• Шта ту пла ни ра те да пре ду  зме те?

– Оно што је ме не по ну ка ло да ма ло раш че шља мо 
то је чи ње ни ца да од тих сил них име на на ли ста ма 
че ка ња, ка да смо ми те па ци јен те зва ли да их упу-
ти мо на ле че ње у не ку од уста но ва ван мре же уста-
но ва, до би ја ли смо вр ло ма ли од го вор – ис под де сет 
про це на та. Имао сам са ста нак са ди рек то ри ма кар-
ди о хи рур шких уста но ва и из то га је про и за шао је дан 
за кљу чак да ће мо ми цен тра ли зо ва ти ли сте, да ће сва-
ки од па ци је на та до би ти је дан упит ник ко ји ће по пу-
ни ти – да ли же ли да бу де на цен трал ној ли сти, што 
зна чи да ће би ти упу ћи ван у пр ву уста но ву ко ја има 
ме ста, јер, са мо да на по ме нем: у Кли нич ком цен тру 
Вој во ди не се на кар ди о хи рур шку ин тер вен ци ју че ка, 
ре ци мо, око два ме се ца, у Ни шу – до ме сец да на, а на 
Де ди њу су хи ља де име на. Зна чи, сам па ци јент ће сво-

је вољ но од лу чи ти и пот пи са ти да ли же ли да бу де на 
цен трал ној ли сти че ка ња и да бу де упу ћен, ако је по-
треб но, у Вој во ди ну, Но ви Сад, Кли нич ки цен тар Ср-
би је, Тур ску, при ват ни кли нич ко-бол нич ки цен тар, 
где већ бу де би ло, или же ли да бу де на ли сти че ка ња 
са ме уста но ве. мо жда има же љу да бу де опе ри сан у 
тој бол ни ци, да га опе ри ше oдређени хи рург, али у 
том слу ча ју ти па ци јен ти не мо гу да бу ду па ра ме тар 
за ду жи ну че ка ња и не мо гу да бу де па ра ме тар за по-
тре бу да Ре пу блич ки за вод за кљу чу је уго во ре са уста-
но ва ма ван мре же, да има мо од лив па ра на ме сти ма 
где мо жда и не тре ба.

• Шта ми сли те о са рад њи из ме ђу др жав ног и при ват
ног здрав ства са по зи ци је ди рек то ра Фон да?

– Од мах ка да сам до шао на ме сто ди рек то ра Ре пу-
блич ког за во да ре као да, не да не мам ни ка кав лич ни 
про блем с ти ме да се при ват ни сек тор хра бри је укљу-
чи у здрав стве ни си стем Ср би је, већ на про тив. ми слим 
да је то је дан не ми но ван про цес и ми слим да тре ба са-
свим хра бро за ко ра чи ти у том прав цу јер на тај на чин 
мо же мо са мо да оја ча мо здрав стве ни си стем Ср би је. 

Оно што је ве о ма ва жно ка да пра ви мо те ко ра ке, ка да 
иде мо у тај по сту пак, је да се во ди ра чу на да ни у јед-
ном тре нут ку пра ва на ших оси гу ра ни ка, си гур ност па-
ци је на та не бу де ни чим ком про ми то ва на.  

• Јед но су же ље а дру го прак са?

– Ви зна те да је би ло до ста го во ра око овог уго во ра 
ко ји Ре пу блич ки за вод тре ба да пот пи ше са при ват-
ним ин сти ту ци ја ма у сми слу ле че ња на при ма рном 

нивоу. То да ако не ко ре ши да иде у при ват ни дом 
здра вља ту услу гу пла ти, али да га ле кар из тог при-
ват ног до ма здра вља мо же упу ти ти на се кун дар, тер-
ци јар, мо же да му про пи ше бо ло ва ње, по ма га ла, ре-
цеп те и та ко да ље. мо гућ ност про пи си ва ња ре це па та 
по сто ји и са да. 

што се ти че ових дру гих ства ри, и са ма стру ка, Ле-
кар ска ко мо ра, син ди ка ти ле ка ра су има ли ве ли ке при-
мед бе на тај при мар ни на црт ка ко би то тре ба ло да бу де 
уре ђе но и то сам ја, на рав но, за те као по до ла ску. Са свим 
би нор мал но би ло по слу ша ти став и ми шље ње стру ке. 
Пре све га, ле ка ре ко ји ра де на при ма рној здравственој 
заштит. ми смо у раз го во ри ма са њи ма до шли до од ре-
ђе них за кљу ча ка ка ко би тре ба ло уоп ште да бу де уре-
ђе но укљу чи ва ње при ват них по ли кли ни ка и до мо ва 
здра вља у здрав стве ни си стем Ср би је и на ко ји на чин. 
На осно ву њи хо вог ми шље ња и са рад ње ми смо на-
пра ви ли је дан на црт тог пра вил ни ка, ко ји је са да упу-
ћен ми ни стар ству здра вља на оце ну. Од ми ни стар ства 
здра вља са да за ви си да ли ће они да ти са гла сност на 
то или ће има ти мо жда не ке при мед бе. 

• Има те ли Ви ути сак, с по зи ци је на ко јој сте са да, да 
је ту не ко фа во ри зо ван?

– Да вам ка жем: ако и не ка стра на фа во ри зу је не ко-
га, Ре пу блич ки за вод, ми ни стар ство здра вља, Ле кар-
ска ко мо ра, Син ди кат ле ка ра – зна чи сви, мо ра мо да 
ра ди мо да ни ко не бу де фа во ри зо ван и да ни ко не бу-
де оп стру и сан. То је у ин те ре су свих нас. Ја не ве ру јем 
да је у ин те ре су би ло ко је од ове че ти ри стра не да или 
не ко га спу та ва или да не ко га фа во ри зу је. мо жда би 
на крат ке ста зе не ком де ло ва ло оправ да ва ју ћи раз лог 
да се не ко фа во ри зу је или оп стру и ра, али де фи ни тив-
но, ако се ре ал но гле да на ду же ста за, ни јед ној стра-
ни не иде у при лог. 

• Ка ква је са рад ња са при ват ним ле ка ри ма, да ли је то 
из во дљи во, на док на да тро шко ва, мо жда не це ло куп них?

– Па ви зна те ка кве су це не у на шем здрав ству у др-
жав ним ин сти ту ци ја ма...

• Раз ли ку, ре ци мо, не ка пла ти па ци јент?

– ми слим да у тој сфе ри по сто је још увек за кон ске 
пре пре ке али опет ка жем да то све мо ра да се гле да 
кроз при зму са рад ње ове че ти ри ин сти ту ци је. Зна чи, 
ми ни стар ства здра вља, Ре пу блич ког за во да, Ко мо ре и 
Син ди ка та ле ка ра.

• Ко мо ра је по кре ну ла и по ку ша ла да започне нешто у 
том правцу?

Зграда РР Зо Ср би је

>>> не мам ни ка кав лич ни про блем 
с ти ме да се при ват ни сек тор хра бри је 
укљу чи у здрав стве ни си стем ср би је <<<
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– Ја ап со лут но не ми слим да би ло ко ји од ова че ти-
ри сту ба здрав ства Ср би је мо же са ма да до не се од лу-
ку. Сви смо на истом за дат ку и, у су шти ни, има мо исти 
ин те рес.

• Да ли сма тра те да је це нов ник ко ји пла ћа за услу ге 
РЗ ЗО пот це њен, да су це не, не ре ал но ни ске.

– Пре глед вр хун ског струч ња ка се креће од 400–500  до 
1000 ди на ра. У ре дов ном ра ду то нам је основ ни па ра ме-
тар. Али, има и тих ано ма ли је ко је тре ба от кло ни ти.

• Ка ко ће мо се ис ко бе ља ти из чи та ве устав не, прав
не и прак тич не за вр зла ме око до пун ског ра да...

– То је сад на ми ни стру. 

• Ка да ће се ак ти ви ра ти на ја вље ни пра вил ник ко
ја при ва ти зо ва ним уста но ва ма омо гу ћа ва не ка пра ва 
по пут про пи си ва ња лекова, боловања ...

– ми смо ускла ди ли ста во ве са Ко мо ром и Син ди ка-
том и за јед нич ки пред лог смо упу ти ли ми ни стар ству 
здра вља. Та ко да је за јед нич ки пред лог ова три сту ба 
здрав ства упу ћен че твр том, то је ми ни стар ству здра-
вља, на ми шље ње.

• Ка да ће по че ти пот пи си ва ње уго во ра РЗ ЗОа са при
ват ним здрав стве ним уста но ва ма, на ро чи то у обла
сти при мар не за шти те?

– То је одо бре но.

• За што ле ка ри за по сле ни у при ват ним здрав стве
ним уста но ва ма не мо гу би ти иза бра ни ле ка ри са пу
ним пра вом и оба ве за ма?

– Ако по гле да те наш за јед нич ки пред лог: Ко мо ре, Ре-
пу блич ког за во да и Син ди ка та упу ћен ми ни стар ству, 
су шти на тог пред ло га је да су – ако из у зме мо то да ће 
па ци јент, од но сно оси гу ра ник, пла ти ти услу гу пре гле да 
при ват ног ле ка ра – пра ва и оба ве зе у при ват ном сек-
то ру у том на шем пред ло гу из јед на че не са пра ви ма и 
оба ве за ма у др жав ном сек то ру.

То је су шти на на шег за јед нич ког пред ло га, јер ка ко је 
ини ци јал но би ло за ми шље но, стру ка је има ла огром-
не при мед бе на тај ини ци јал ни пред лог и Ко мо ра, на-
рав но, и син ди ка ти, а и ми ов де смо сма тра ли да тај 
ини ци јал ни пра вил ник ни је до бар и да пру жа мо гућ-
ност не са мо за зло у по тре бу, ко ја би мо гла да има и 
фи нан сиј ске ре пер ку си је, већ да ни је био до бар при-
мар но за па ци јен те. Јер сам па ци јент не би био аде-
кват но за шти ћен.

• Ка да ће те спро ве сти про грам ка пи та ци је, и да ли 
ће при ват не здрав стве не уста но ве би ти укљу че не у 
то?

– што се ти че ка пи та ци је, то је је дан од ве ли ких про-
је ка та у прет ход ном пе ри о ду. Ја сам до шао у тре нут ку 
ка да је он био при са мом кра ју и ре као сам да је про-
грам ка пи та ци је, ко ји су при хва ти ле мно ге зе мље, не-
што што ће не ми нов но у јед ном тре нут ку до ћи и код 
нас на днев ни ред. То што он још ни је за жи вео је по-
сле ди ца то га што је опет по треб но да Вла да до не се од-
ре ђе не уред бе ко је се ти чу пла та, на кон че га мо же да 
се кре не са про гра мом ка пи та ци је. У стар ту сам ре као 
да ће, док сам ја на че лу Ре пу блич ког за во да, тај про-
грам ка пи та ци је кре ну ти по ла ко, оба зри во, не ни шта 
да се не што се че и ло ми пре ко но ћи и да се би ло ко до-

во ди – и здрав стве ни рад ни ци и на ши оси гу ра ни ци – 
у про блем. 

Су шти на ка пи та ци је је да се не ко, да та ко крај ње по-
јед но ста вље но ка жем, пла ти оно ли ко ко ли ко ра ди. То 
као са ма иде ја ни је ло ше, али ка жем, до мо мен та са-
ме ре а ли за ци је, тре ба да про ђе је дан пе ри од вре ме на 
ка да ће се здрав стве ним рад ни ци ма да ти мо гућ ност 
да се при вик ну на но ве кри те ри ју ме. Сва ки од ле ка ра 
има мо гућ ност да пре ко веб сај та Ре пу блич ког за во да 
про ве ри, ка ко тре нут но сто ји, да про ве ри ка ко би се са 
про ме на ма кри те ри ју ма ње го ви при хо ди ме ња ли. Зна-
чи, по сто ји мо гућ ност за сва ког ле ка ра да се при ла го-
ди но вим усло ви ма ра да.

Ка жем, у по чет ку ће ти кри те ри ју ми би ти мак си мал-
но ла ба ви, про сто да да мо шан су да се при вик ну, да се 
укло пе, да у хо ду мо гу да про ве ра ва ју где иска чу, ка-
ко да се ко ри гу ју и вре ме ном ће мо он да кри те ри ју ме 
по о штра ва ти.

• Ле ка ри из ме ђу се бе са вр ше но зна ју ко, ка ко и ко ли
ко ра ди ипак ћу те  Да ли пре по зна је те ту вр сту ура
ни лов ке у здрав стве ном си сте му Ср би је, не ког не за ме
ра ња ко је ште ти и по је дин цу и си сте му?

– От ка ко је људ ског ро да, би ло је та квих и би ће та-
квих. На си сте му је да то спре чи и то се мо ра си стем ски 
ре ши ти. Не мо же те ви пре пу сти ти по је дин цу да ка же 
јед ном да је до бар рад ник, а дру гом да је лош рад ник 
и да ће за то овај пр ви има ти ве ћу пла ту, овај дру ги ма-
њу. Јер то ства ра мо гућ ност и зло у по тре ба. То не тре ба 
да бу де на по је дин цу. То тре ба да бу де на си сте му ко ји 
ће пре по зна ти ка ко сва ко од нас ра ди и не ка бу де та-
ко на гра ђен, да се не оста вља не ком ше фу, ди рек то ру 
и ње го вом лич ном ути ску. 

• До ка да ће се др жав на имо ви на и опре ма ко ја се на ба
вља сред стви ма РЗ ЗОа ко ри сти ти за до пун ски рад? 

– На бав ка опре ме ни је над ле жност Ре пу блич ког за-
во да већ ми ни стар ства здра вља. ми има мо од ре ђе не 
ци фре где смо, у ци љу сма ње ња ли сте че ка ња, ре ше ње 
про на шли у то ме да ле ка ри ма, здрав стве ним рад ни ци-
ма уоп ште, омо гу ћи мо да у до пун ском ра ду, по под не, 
ка да за вр ше сво је ре дов но рад но вре ме и ка да ис пу не 
сво је оба ве зе у окви ру рад ног вре ме на сто по сто, ра де у 
до пун ском ра ду и у др жав ном сек то ру. На тај на чин они 
оства ру ју при хо де, не са мо за се бе, већ оства ру ју при хо-
де и за ин сти ту ци ју у ко јој ра де. А и па ци јен ти ма је исто 
до бро за то што им се омо гу ћа ва да до ђу до ле ка ра ко-
га же ле и да не че ка ју на не кој ли сти че ка ња и, уоп ште, 
да свој здрав стве ни про блем ре ше на бр жи на чин. Тре-
ба ми сли ти на то да су у том лан цу сви за до вољ ни – и 
здрав стве ни рад ни ци, и здрав стве ни си стем, и ин сти ту-
ци ја за ко ју они ра де. На рав но, пот пи си ва ње тог уго во-
ра је ствар сва ког по је дин ца – да ли он же ли да ра ди у 
др жав ној ин сти ту ци ји или не кој при ват ној.

Др Нада Радан Милованчев,
Милош Чолић

>>> у стар ту сам ре као да ће, док сам ја 
на че лу ре пу блич ког за во да, тај про грам 
ка пи та ци је кре ну ти по ла ко, оба зри во, 
не ни шта да се не што се че и ло ми пре ко 
но ћи и да се би ло ко до во ди 
– и здрав стве ни рад ни ци и на ши 
оси гу ра ни ци – у про блем <<<
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Пише: проф. др Драган Делић, 
председник Здравственог 

савета Србије

П
и шу ћи ове ре до ве као 
ле кар-кли ни чар с оскуд-
ним, у сва ком слу ча ју, 
не до вољ ним по зна ва-

њем, ма ње-ви ше, ег закт не на у-
ке као што је еко но ми ја, узи мам 
се би за пра во да, ипак, из не сем 
екс пли ци тан став да у сек то ру 
здрав стве них услу га у Ср би ји го то во да не ма ни Е од 
еко но ми је. 

Еко ном ски во лун та ри зам и еви дент на хи по кри зи-
ја ко ја се огле да у не сра зме ри из ме ђу про кла мо ва них 
пра ва у обла сти здрав стве не за шти те и еко ном ске мо ћи 
зе мље, до во де у (же ље ну) за блу ду оси гу ра ни ке, а здрав-
стве не рад ни ке пре тва ра у де жур не крив це. При то ме, 
ме ни као на тур шчи ку у све ту еко но ми је, пот пу но су ја-
сне и при хва тљи ве три оп ште по зна те чи ње ни це:

1)  у пот пу но сти фи нан си ран си стем здрав стве не за шти-
те, бес пла тан за све гра ђа не и ко ји, у крај њој ин стан-
ци, по кри ва оси гу ра ни ке свим об ли ци ма здрав стве не 
за шти те, ни је ре а лан у еко ном ском сми слу,

2)  еко ном ски прин ци пи, по ред со ци јал не ком по не те и 
не ких дру гих фак то ра, мо ра ју би ти у осно ви функ ци-
о ни са ња здрав стве ног си сте ма. Со ци јал ну по ли ти ку 
уте ме љу је и спро во ди до бро ор га ни зо ва на, еко ном-
ски ста бил на и здра во ра зум ска др жа ва, а не здрав-
стве ни си стем, и

3)  сву да у све ту здрав стве ни си стем је ве о ма скуп из 
ви ше ра зо ло га: ви со ко о бра зо ва ни ка дар ко ји ра ди 
у ње му, со фи сти ци ра на и че сто нео п ход на, ком пле-

мен тар на ди јаг но сти ка, но ви и ску пи те ра пиј ски 
про то ко ли, итд. Ква ли тет на и ефи ка сна здрав стве-
на услу га зах те ва/под ра зу ме ва зна чај на ула га ња, од-
но сно из два јања фи нан сиј ских сред ста ва. Оно што 
нео спор но по сто ји, као два ан ти по да, су до бар и лош 
здрав стве ни си стем са мно го број ним ва ри јан та ма 
из ме ђу ова два екс тре ма.

Ка ко здрав стве ни си стем, па и здрав стве но оси гу ра-
ње, функ ци о ни шу и оп ста ју де це ни ја ма у зе мљи Ср би-
ји? Да ли ту по сто ји не ка за ко но мер ност и пред ви дљи-
вост? Пр во и основ но, кван ти тет, а још ма ње ква ли тет 
ра да у сек то ру здрав стве них услу га, ни су у по зи тив ној 
ко ре ла ци ји са на чи ном и оби мом фи нан си ра ња. 

На обим на шег ра да, пре све га, ути чу бо ле сни ци и 
њи хо ва спрем ност (свест, спо зна ја) да је нео п ход но (по-
жељ но) оти ћи до ле ка ра, што је, по пра ви лу, ис под ре-
ал не сто пе мор би ди те та, од но сно здрав стве ног ста ња 
на ци је. Та ко ђе, на обим на шег ра да ути че по сто је ће ин-
фра струк ту ра у здрав ству, као и ње на до ступ ност. 

Име, презиме и – цена

На дру гој стра ни, фи нан сиј ски при лив у здрав стве-
не уста но ве за ви си од еко ном ске мо ћи др жа ве, од но сно 
ње не про це не/од лу ке ко ја и ко ли ка фи на ниј ска сред-
ства мо же/же ли да одво ји за функ ци о ни са ње сек то ра 
здрав стве них услу га. При то ме, увек се ис ти че зна чај 
одр жи во сти фи нан си ра ња као је ди не и ис кљу чи ве кон-
стан те у здрав стве ном оси гу ра ња.

Да ли је фи на си ра ње у слу жби пу ког пре жи вља ва ња, 
или је, пре све га, у слу жби ква ли тет ног, све о о бу хват ног 
и раз вој ног здрав стве ног си сте ма? Од го вор се сам не-
ме ће. Још ве ће и зна чај ни је не по зна ва ње су шти не сек-
то ра здрав стве них услу га се огле да у ње го вом по зи ци о-
ни ра њу у сфе ри по тро шње, да се фи нан си ра из бу џе та, 
да њи ме упра вља ју оси гу ра ни ци и да Ре пу блич ки за вод 
за здрав стве но оси гу ра ње обез бе ђу је сред ства (За кон о 
здрав стве ном оси гу ра њу, члан 212, тач ка 3).

>>> куда иде здравствеНи диНар

ЕКОНОм, ЕКОНОмИЈА, ЕКОНОмЕТРИЈА И ЕКОНОмИчНОСТ 
У ЗДРАВСТВЕНОм СИСТЕмУ СРБИЈЕ 

САН, ЗАБЛУДА, РЕАЛНОСТ 
И/ИЛИ НЕмИНОВНОСТ?
// ДА ЛИ ДРЖАВА, У НАшЕ ИмЕ И БЕЗ НАшЕ САГЛАСНОСТИ, мОЖЕ ДА ОТПИшЕ 
ОГРОмНЕ НЕНАПЛАЋЕНЕ ДУГОВЕ ПРЕмА ЗДРАВСТВЕНОм СИСТЕмУ СРБИЈЕ 
– 84 мИЛИЈАРДЕ ДИНАРА? // НИГДЕ НИЈЕ ЗАПИСАНО КО ЗАСТУПА ИНТЕРЕСЕ 
ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕмА И ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КОЈИ СВОЈИм РАДОм 
ОБЕЗБЕђУЈУ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАВОДА, ПА И УПРАВНОГ ОДБОРА //

34 >



34 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011.

По јед но ста вље но са гле да ва ње су шти не про бле ма и 
функ ци о ни са ња си сте ма, огле да се и у чла ну 222, тач-
ка 2. где сто ји да чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу блич-
ког за во да за сту па ју ин те ре се оси гу ра ни ка. 

Ниг де ни је за пи са но ко за сту па ин те ре се це ло куп ног 
здрав стве ног си сте ма и здрав стве них рад ни ка ко ји сво-
јим ра дом обез бе ђу ју фи нан сиј ска сред ства за рад За-
во да, па и Управ ног од бо ра. По себ но пи та ње је, да ли 
је и За вод обес пра вљен (раз вла шћен), и да ли он са мо 
спро во ди по ли ти ку Вла де у за да тим окви ри ма?

ши ре гле да но, до бар и ефи ка сан здрав стве ни си-
стем је пред у слов /по ла зна осно ва за до бро и ефи ка-
сно функ ци о ни са ње свих оста лих си сте ма у до бро ор-
га ни зо ва ном и на пред ном дру штву.

Уже гле да но, здрав стве ни си стем по су шти ни, ор га-
ни за ци ји, ре а ли за ци ји и ефек ти ма при па да услу жној 
де лат но сти. Здрав стве ни рад ни ци пру жа ју ви со ко со-
фи сти ци ра не услу ге ко је има ју сво је име и пре зи ме, 
као и сво ју це ну. У ту це ну, ко ја је че сто не ре ал но ни-
ска, ула зи и на ше зна ње, кон ти ну и ра на еду ка ци ја, сло-
же ност по сла, вре ме, од го вор ност, фи зич ки на пор,...па 
за што не, и стрес. 

Пре ма то ме, здрав стве ни рад ни ци сво јим ра дом обез-
бе ђу ју фи нан сиј ска сред ства, од но сно њи ма при па да-
ју фи нан сиј ска сред ства на осно ву уло же ног ра да, баш 
као што се, да по јед но ста вим про блем, пе ка ри ма пла-
ћа хлеб или пре во зни ци ма кар та.

За ко ном ове др жа ве, ова фи нан сиј ска сред ства би ва ју 
оту ђе на и за тим де ли мич но вра ће на од лу ка ма ор га на 
ко је чи не оси гу ра ни ци (sic!). Ова кав си стем, објек тив-
но, до во ди здрав стве не рад ни ке у ин фе ри о ран/за ви сан 
по ло жај. Ова кав си стем, без еко ном ске ло ги ке, из ме ђу 

оста лог, омо гу ћу је да др жа ва за 2011. го ди ну на ме ни, за 
1.200.000 нео си гу ра них ли ца, по 520 ди на ра (!?).

Пла ни ра но је да ће го ди шње упла те 3,5 ми ли о на оси-
гу ра ни ка омо гу ћи ти при лив/по тро шњу око 30.000 ди-
на ра по ста нов ни ку. У ЕУ је про сек око 1500 евра по ста-
нов ни ку.

Да ли су они ра сип ни ци или су ло ше ор га ни зо ва-
ли свој здрав стве ни си стем?. Да ли је мо гу ће пру жи-
ти исти или при бли жни ква ли тет здрав стве не за шти те 
као у зе мља ма ко је ви ше стру ко ви ше  о два ја ју/пла ћа-
ју за здрав ство?.

Да ли по сто је ал хе ми ча ри у XXI ве ку?

Да ли ми по шту је мо и ува жа ва мо еко ном ске кри те-
ри ју ме или је здрав стве ни си стем ви ше де це ниј ски еко-
ном ски/со ци јал ни вен тил ове др жа ве? Да ли др жа ва, 

у на ше име и без на ше са гла сно сти, мо же да от пи ше 
огром не не на пла ће не ду го ве пре ма здрав стве ном си-
сте му Ср би је ( 84 ми ли јар де ди на ра)?

Овим су си гур но по го ђе ни и оси гу ра ни ци ко ји ре-
дов но пла ћа ју здрав стве но оси гу ра ње, јер они фи нан-
си ра ју за шти ту и за  о не ко ји не пла ћа ју из раз ли чи тих 

>>> данас су грађани и запослени 
у здравству, на неки начин, таоци владиних 
одлука које се доносе у циљу очувања 
социјалног мира <<<

Да ли постоје алхемичари у 21. веку: како од динара направити два
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раз ло га; нај го ра мо гућ ност је при ви ле го ва ни по ло жај 
по је ди них гру па оси гу ра ни ка. От пи сом ду го ва се, не-
ми нов но, сни жа ва и ква ли тет услу га јер се ра ди о „си-
сте му спо је них су до ва“. 

Од лу ком Фон да о јед но го ди шњој ове ри здрав стве не 
књи жи це, про блем не ре дов ног или, чак, не пла ћа ња 
здрав стве ног оси гу ра ња ће се мул ти пли ко ва ти у на-
ред ном пе ри о ду. 

Уко ли ко при хва ти мо да еко но ми ја „не ста ну је“ у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, на ме ће се пи та ње ка ко 
са мно го ма ње па ра, не го у европ ским зе мља ма, по сти-
же мо са свим до бре/при хва тљи ве ре зул та те у пре вен-
ци ји и ле че њу на ших оси гу ра ни ка? Ко ји су то „си гур-
но сни вен ти ли“ у здрав стве ном си сте му Ср би је?

На во дим са мо три мо гу ћа об ја шње ња: 

1)  зна ча јан број оси гу ра ни ка од ла ском код при ват ног 
ле ка ра, у при ват не ла бо ра то ри је или ку по ви ном ле-
ко ва  до дат но фи нан си ра сво ју здрав стве ну за шти ту,

2)  зна чај но ма њи број за по сле них ле ка ра и, по себ но, 
ме ди цин ских се ста ра на 1000 ста нов ни ка у на шој зе-
мљи не го у зе мља ма ЕУ, и

3)  ни ске пла те ко је до во де у пи та ње чак и до сто јан ство 
здрав стве них рад ни ка.

Не са мо због урав но те же ног и објек тив ног са гле да ва-
ња про бле ма фи нан си ра ња здрав стве ног си сте ма, већ и 
због искре ног осе ћа ја и спо зна ја о мо гућ но сти раз во ја 
и на прет ка и у ова квим усло ви ма, са гле дај мо и дру гу 
стра ну ме да ље. По што је здрав стве ни си стем, као и сви 
ве ли ки си сте ми, „дво смер на ули ца“ са мно го уче сни ка 
и од го вор них ли ца за ње но функ ци о ни са ње, не ис кљу-
чу јем, чак и на гла ша вам не ке не ис ко ри шће не мо гућ-
но сти за сма ње ње тро шко ва, еко но мич ни је по сло ва ње 
и ве ћи фи нан сиј ски при лив. На при мер:

– у при мар ној здрав стве ној за шти ти тре ба по ве ћа ти 
про це нат пре вен тив них по се та, ко је на ду ге ста зе до-
но се ме ди цин ски и еко ном ски бо љи так (са са да шњих 
4–5 од сто на европ ских 10–15 про це на та),

– ле ка ри при мар не здрав стве не за шти те, уз ства ра ње 
од го ва ра ју ћих пред у сло ва, мо ра ју ре ду ко ва ти упу ћи ва-
ње па ци ја на та спе ци ја ли сти ма се кун дар ног или тер-
ци јер ног ни воа са са да шњих 16–30 од сто на 10–15 одсто 
(хо ланд ских четири од сто је фу ту ри стич ки до мен, али 
ни сам си гу ран и по же љан циљ),

– по на вља ње ана ли зе на се кун дар ном/тер ци јер ном 
ни воу здрав стве не за шти те, ши ро ка ди јаг но сти ка без 
ме ди цин ског/струч ног по кри ћа, не ра ци о нал на упо-
тре ба ле ко ва, итд, је су „злат не ре зер ве“ у здрав стве ном 
си сте му Ср би је,

– по сто ја ње и раз вој три пот пу но са мо стал на и  па ра-
лел на здрав стве на си сте ма (др жав ни, при ват ни и вој-
ни) у јед ној ма лој и си ро ма шној др жа ви,

– здрав стве ни ме наџ мент ко ји ни је увек на ви си ни 
по ста вље них за да та ка, по го то во у сфе ри еко но ми је по-
сло ва ња, ор га ни за ци ји ра да, мо ти ва ци ји за по сле них. 
Са дру ге стра не, чи ње ни ца је да им и по сто је ћи за ко-
ни не иду на ру ку: да ли за кон шти ти рад ни ке или не-
рад ни ке?

– не ис ко ри шће не мо гућ но сти тзв. здрав стве ног ту ри-
зма и бањ ско-кли мат ских ле чи ли шта,

– ви сок про це нат не ме ди цин ских рад ни ка (28 од сто) 
у здрав стве ном си сте му,

– за о ста ја ње за са вре ме ним трен до ви ма у обла сти 
ак тив не иму ни за ци је ста нов ни штва,

– ве ће/зна чај ни је уче шће тзв. тра ди ци о нал не ме ди-
ци не у пре вен ци ји и ле че њу по је ди них обо ље ња,

– ви со ка уче ста лост ин тра хо спи тал них ин фек ци ја 
што, из ме ђу оста лог, од но си и зна чај на фи нан сиј ска 
сред ства, итд.

И на кра ју, шта је лајт мо тив (иде ја во ди ља) овог члан-
ка? Исти на из би ја на ви де ло у тре нут ку ка да јој пре ти 
опа сност да бу де уни ште на.

Пре ма то ме, по ла зна осно ва за ре ша ва ње на ве де них 
про бле ма је су о ча ва ње с исти ном и са оп шта ва ње исте, 
ма ко ли ко она би ла бол на у кон тек сту ак ту ле них дру-
штве них-еко ном ских-по ли тич ких зби ва ња у на шој зе-
мљи: не по вољ на еко ном ска си ту а ци ја, ку по ва ње со ци-
јал ног ми ра,„бол на“ тран зи ци ја, из бо ри ко ји су увек 
пред вра ти ма, итд. 

Да нас су гра ђа ни и за по сле ни у здрав ству, на не ки 
на чин, та о ци Вла ди них од лу ка ко је се до но се у ци љу 
очу ва ња со ци јал ног ми ра. Оси гу ра ни ци мо ра ју зна ти 
ко ли ко одва ја ју за здрав ство и шта то до но си/омо гу ћу-
је, а то је основ ни па кет услу га. 

Кокетирање са бесплатним здравством

Све из над то га је ствар њи хо ве од лу ке, фи нан сиј ске 
(еко ном ске) мо гућ но сти по је ди на ца и др жа ве. Бол но, 
али исти ни то зву чи афо ри зам ми ла на Бе шти ћа: „За 
лек се не ка же хва ла, то се пла ћа“. 

Ис ти чем нео ход ност усва ја ње здра вих сти ло ва жи во-
та (еду ка ци ја ста нов ни штва!) и у су прот ном, еко ном-
ске кон се квен це у сфе ри ди јаг но сти ке и ле че ња по сле-
дич них ста ња. Сма трам, да се из ви ше раз ло га, мо ра 
ићи ка ре де фи ни са њу пра ва из здрав стве ног оси гу ра-
ња, без об зи ра што то ни је опор ту но и оп ште при хва-
тљи во у ова ко тур бу лент ним вре ме ни ма.

По ли ти ча ри, пак, мо ра ју да пре ста ну да ко ке ти ра-
ју са не ре ал ним оче ки ва њи ма оси гу ра ни ка/гла са ча, 
да не сти чу пред из бор не по е не са де ма го шким па ро-
ла ма о бес плат ном здрав ству, да схва те да је ри хон ске 
тру бе по сто је са мо у би блиј ским при ча ма и, што је нај-
бит ни је, да це ло ку пан те рет од го вор но сти не пре ба цу-
ју на здрав стве не рад ни ке. 

Здрав стве ни рад ни ци, пак, уз до след но и пот пу но по-
што ва ње док три не, про то ко ла, са вре ме них до стиг ну ћа 
и ети ке, мо ра ју уве сти у ор га ни за ци ју ра да, ди јаг но-
стич ке про це ду ре и те ра пиј ске про то ко ле и еко ном ске 
па ра ме тре и за ко ни то сти. Уште да на јед ној стра ни, са 
ме ди цин ским по кри ћем, са мо зна чи ква ли тет ни је и 
ефи ка сни је ле че ње на дру гој стра ни. Не струч ност, не-
кри тич ност и ра сип ни штво, та ко ђе, мо ра ју по вла чи ти 
еко ном ске кон се квен це за здрав стве не рад ни ке ко ји се 
та ко по на ша ју и ра де. 

Нео п ход на је мо дер ни за ци ја це ло куп ног си сте ма у 
сми слу про ме не на чи на пла ћа ња здрав стве них рад ни-
ка, на чи на пра ћа ње ре зул та та ра да и обез бе ђе ња ква-
ли те та услу га, тј. за шти те и при ма о ца и да ва о ца услу га 
пре ко тран спа рент ног и еко ном ски уте ме ље ног на чи-
на фи нан си ра ња, као и уво ђе ња си сте ма од го вор но сти 
на свим ни во и ма.

Пре ма то ме, ова си ту а ци ја мо ра да нас на те ра да 
„игра мо с отво ре ним кар та ма“. Оно што ште ти, то и по у-
ча ва (Qu od no cet, do cet). За по че так, за здрав стве не рад-
ни ке, и исти на је до вољ на.  //
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е кар ска ко мо ра Ср би је по че ла је са по нов ним 
ра дом сре ди ном 2006. го ди не, по сле одр жа них 
из бо ра за скуп шти ну ор га ни за ци је. По сле ше-
зде сет го ди на ле ка ри Ср би је до би ли су аде-

кват ног и ком пе тент ног за ступ ни ка ста ле шких ин-
те ре са, а нај ши ра јав ност Ср би је, сви ње ни гра ђа ни, 
ре гу ла тор но те ло ле кар ске стру ке и га ран та ква ли те-
та здрав стве не за шти те. Ти ме су ство ре ни нео п ход-
ни пред у сло ви за све о бу хват ни при ступ ре фор ма ма 
здрав стве ног си сте ма и стал но уна пре ђе ње ква ли те-
та здрав стве них услу га.

Бит но је ис та ћи и чи ње ни цу да је, упр кос де кла ра-
тив ној спрем но сти кре а то ра здрав стве не по ли ти ке да 
по мог не ре о сни ва ње и по нов ни по че так ра да Ко мо-
ре, би ло по треб но ско ро две го ди не да Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је за вр ши кон сти ту и са ње сво јих те ла и ор-
га на, до не се нео п ход не прав не про пи се и поч не са 
оба вља њем по ве ре них и дру гих по сло ва пред ви ђе-
них за ко ном. 

Кре ну ли смо бу квал но од ну ле, без ди на ра по мо ћи 
над ле жних др жав них ор га на ко ја је би ла про пи са на 
за ко ном. Ипак, истог тре нут ка ка да смо ста ли на сво је 
но ге, укљу чи ли смо се у сва ак ту ел на де ша ва ња у си-
сте му здрав стве не за шти те.

Већ 2007. го ди не, у тре ну ци ма ка да Ко мо ра још увек 
ни је има ла сво је зва нич но се ди ште, па ра лел но с упи-
сом док то ра ме ди ци не у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, пред став ни ци Ко мо ре укљу чу ју се у ак тив но сти 
Про јек та при мар не здрав стве не за шти те на Бал ка ну 
фи нан си ра ног од стра не ка над ске вла де, кроз ЦИ ДА-у, 
ка над ску аген ци ју за ме ђу на род ни раз вој. Од тог тре-
нут ка до да нас ни је би ло зна чај ни јег ме ђу на род ног 
или до ма ћег про јек та у ко ме Ко мо ра ни је уче ство ва-
ла и да ва ла зна ча јан до при нос. 

Ре спек та би лан парт нер

На ши пред став ни ци ни су би ли са мо па сив ни уче-
сни ци ве ли ког бро ја кон фе рен ци ја и струч них са ста на-
ка на те му раз во ја и уна пре ђе ња здрав стве не за шти те, 
већ су ак тив но пар ти ци пи ра ли у пред ла га њу кон крет-
них ре ше ња, пра те ћи све вре ме прак су раз ви је ног све-
та, пре све га ону из зе ма ља Европ ске Уни је. 

Са свим је дру га ствар ка да је реч о то ме у ко јој су ме-
ри на ши пред ло зи ре ше ња ува жа ва ни од стра не дру гих 
кључ них за ин те ре со ва них стра на, пре све га здрав стве-
них вла сти. Од са мог по чет ка пред став ни ци ЛКС би ли 
су укљу че ни у про јек те Европ ске уни је по пут про је ка та 
По др шка при ме ни ка пи та ци је у при мар ном здрав ству 
Ср би је и Обу ка за ме наџ мент у си сте му здрав стве не за-

шти те. О сте пе ну ан га жо ва ња и до при но су ре а ли за ци-
ји са мих про је ка та мо гу ће је, у сва ком тре нут ку, до би ти 
ин фор ма ци је од од го вор них на по ме ну тим про јек ти-
ма, али и од ве ли ког бро ја ме ђу на род них екс пе ра та ко-
ји су у њи ма уче ство ва ли. 

По моћ ник ди рек тор ке ЛКС за др жав ни сек тор био је 
ан га жо ван као ин струк тор у про јек ту По др шка при ме-
ни ка пи та ци је у при мар ном здрав ству Ср би је, док је 
ди рек тор ка лич но члан Са ве та за ре фор му при мар не 
здрав стве не за шти те при Ре пу блич ком за во ду за здрав-
стве но оси гу ра ње Ср би је. По ред то га, ак тив но смо укљу-
че ни у рад Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве них уста-
но ва Ср би је, од го ва ра ју ћих те ла ко ја се ба ве пра ће њем 
и уна пре ђе њем ква ли те та здрав стве не за шти те, а пар-
ти ци пи ра мо и у ра ду не вла ди ног сек то ра у до ме ну јав-
не про мо ци је здра вља.

Кра јем 2010. го ди не одр жа на је пре зен та ци ја из ве-
шта ја Кан це ла ри је СЗО у Ср би ји на те му Ева лу а ци-
ја при мар не здрав стве не за шти те у Ср би ји, ко ји је, од 
стра не хо ланд ског Ин сти ту та за јав но за дра вље НИ ВЕЛ, 
ура ђен на осно ву дво го ди шњег уго во ра СЗО и ми ни-
стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је. ЛКС је на том ску-
пу има ла јед ног од па не ли ста, а пред став ни ци СЗО су 
ода ли кон крет но при зна ње на шој ор га ни за ци ји на до-
при но су при из ра ди из ве шта ја.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је се, та ко ђе већ 2007. го ди не 

УЛОГА И ЗНАчАЈ ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ СРБИЈЕ У РЕФОРмИ 
СИСТЕмА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАшТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КЉУчНИ ПАРТНЕР 
мИНИСТАРСТВА 
ЗДРАВЉА И РЗЗО-а
// ОД САмОГ ПОчЕТКА ПРЕДСТАВНИЦИ ЛКС БИЛИ УКЉУчЕНИ У ПРОЈЕКТЕ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ ПОПУТ ПРОЈЕКАТА ПОДРшКА ПРИмЕНИ КАПИТАЦИЈЕ У ПРИмАРНОм 
ЗДРАВСТВУ СРБИЈЕ И ОБУКА ЗА мЕНАџмЕНТ У СИСТЕмУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАшТИТЕ //

>>> ко мо ра се као од го вор на и мо дер но 
кон ци пи ра на ор га ни за ци ја, увек про ти ви ла 
је до но ше ње аd hoc ре ше ња, су прот но 
при ме ри ма по зи тив не прак се, пре вас ход но 
из др жа ва чла ни ца европ ске уни је <<<
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укљу чи ла у ме ђу на род не ак тив но сти из обла сти свог 
ра да. По ста је мо члан Сим по зи ју ма ле кар ских ко мо ра 
зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро пе - ЗЕ ВА, а 2009. већ  
ор га ни зу је мо и ре дов ни го ди шњи са ста нак овог фо ру-
ма. Исто вре ме но смо кре ну ли и с укљу чи ва њем у рад 
Стал ног ко ми те та ле ка ра Евро пе, при ко ме смо, у вр ло 
крат ком ро ку, оства ри ли ста тус по сма тра ча. чла но ви 
смо и ве ли ког бро ја ме ђу на род них ле кар ских ор га ни-
за ци ја и удру же ња, по ве зу ју ћи ти ме ви ше од три де сет 
хи ља да ле ка ра Ср би је са ко ле га ма из Евро пе и све та.

Из да на шње пер спек ти ве, без ика кве ди ле ме, мо гу-
ће је ре ћи да је ЛКС у про те клом пе ри о ду би ла кључ-
ни парт нер ми ни стар ства здра вља и РЗ ЗО-а у про це-
су ре фор ми при мар не здрав стве не за шти те. Би ли смо 
и је смо ак тив ни уче сник у про мо ци ји ре фор ме фи-
нан си ра ња при мар не здрав стве не за шти те, тим пре 
што су не ки од но си ла ца нај ви ших функ ци ја у Ко мо-
ри при зна ти по зна ва о ци и, за што не ре ћи, екс пер ти 
у обла сти здрав стве них си сте ма и ор га ни за ци је при-
мар ног здрав ства. Оно че му се Ко мо ра, као од го вор на 
и мо дер но кон ци пи ра на ор га ни за ци ја, увек про ти ви-
ла је до но ше ње аd hoc ре ше ња, су прот но при ме ри-
ма по зи тив не прак се, пре вас ход но из др жа ва чла ни-
ца Европ ске уни је.

Уло га ЛКС у ре фор ми при мар не 
здрав стве не за шти те

Ка да је реч о ре фор ми фи нан си ра ња пру жа ла ца услу-
га на при мар ном ни воу здрав стве не за шти те, бит но је 
по ме ну ти да је ЛКС то ком про те кле две го ди не ор га ни-
зо ва ла ве ли ки број три би на и струч них са ста на ка са ци-
љем при бли жа ва ња осно ва си сте ма ка пи та ци је ле ка ри-
ма за по сле ни ма у при мар ној здрав стве ној за шти ти. 

Исто вре ме но, од го вор ни у Ко мо ри об и шли су ве ли-
ки број до мо ва здра вља на те ри то ри ји це ле зе мље и, 
у ди рект ном кон так ту са ле ка ри ма, раз ма тра ли кон-
крет не про бле ме ко ји су уоча ва ни у по је ди ним сре-
ди на ма. Из та квих ак тив но сти про ис те као је ве ли ки 
број при мед би на по ну ђе на кон крет на ре ше ња, али и 
јед на ки број мо гу ћих аде кват них од го во ра на по сто-
је ће про бле ме. 

Пре ко сво јих огра на ка ЛКС је при ку пља ла при мед-
бе и су ге сти је ле ка ра и ру ко во ди ла ца до мо ва здра вља, 
си сте ма ти зо ва ла их у свом се ди шту, и до ста вља ла их 
над ле жни ма у РЗ ЗО-у. Про мо ви шу ћи иде ју ка пи та ци-
је, вр ло че сто смо би ли у ри зи ку да бу де мо не по пу лар-
ни код сво јих ко ле га са при мар ног ни воа здрав стве не 
за шти те и до жи вље ни као не ко ко, у не га тив ном сми-
слу, ути че на њи хов со ци о е ко ном ски ста тус. 

На по ми ње мо да ЛКС ни у овом тре нут ку ни је за до-
вољ на по је ди ним по ну ђе ним ре ше њи ма из ове обла-
сти, али то ни јед ног тре нут ка не зна чи да ни смо све-
сни нео п ход но сти про ме не на чи на фи нан си ра ња и 
да и да ље не ће мо ну ди ти ко ри сна и ком пе тент на ре-
ше ња.

Вр ло је ва жно зна ти да су ле ка ри ко ји ра де у при мар-
ној здрав стве ној за шти ти у Ср би ји, ге не рал но го во ре-
ћи, нај сла би је пла ће ни ле ка ри у др жа ви. По ред то га, 
њи хо ве мо гућ но сти за до пун ски рад су нај ма ње. У та-
квом окру же њу од из у зет не је ва жно сти при ме на си-
сте ма тич ног и сту ди о зног при сту па из ме на ма на чи на 
фи нан си ра ња пру жа ла ца услу га. 

Дру ги про блем је ве ли ка не у јед на че ност у по гле ду 
до ступ но сти здрав стве не за шти те у раз ли чи тим де ло-
ви ма зе мље, али и ква ли те та пру жа ња здрав стве них 
услу га и усло ва за рад здрав стве них про фе си о на ла ца. 
У та квим окол но сти ма conditio sine qua non је раз ви ја-
ње оп ти мал ног си сте ма за пра ће ње и ева лу а ци ју учин-
ка ле ка ра у при мар ној здрав стве ној за шти ти.

Ле ка ри Ср би је се бе до жи вља ва ју као еснаф ко ји је, 
у про те клих не ко ли ко де це ни ја, био чу вар со ци јал ног 
ми ра у др жа ви што, de facto, и је сте тач но. ме ђу тим, ле-
ка ри Ср би је у струч ном по гле ду не за о ста ју за ко ле га ма 
из да ле ко раз ви је ни јих и бо га ти јих зе ма ља. 

ЛКС, као њи хов нај ре пре зен та тив ни ји пред став ник, 
све сна је сво је од го вор но сти и уло ге у про це си ма ре-
фор ме си сте ма здрав стве не за шти те и об но ве дру штве-
ног уле да стру ке. Ова два про це са мо ра ју те ћи па ра-
лел но. На тај на чин исто вре ме но се обез бе ђу је бо ља 
здрав стве на за шти та за гра ђа не Ср би је и ве ће за до вољ-
ство ле ка ра ко ји је пру жа ју.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
у овом тре нут ку

Ле кар ска ко мо ра Ср би је сво ју по све ће ност до бро би-
ти не са мо сво јих чла но ва, већ свих гра ђа на Ср би је, 
ма ни фе сту је кроз сво је сва ко днев не ак тив но сти али 
и спе ци фич не про јек те. У то ку је из ра да сту ди је из во-
дљи во сти укљу чи ва ња при ват ног сек то ра у здрав стве-
ни си стем Ср би је, а пред став ни ци ЛКС ак тив но уче-
ству ју у ра ду По себ не рад не гру пе за уна пре ђе ње ра да 
иза бра них ле ка ра ко ју је име но вао прет ход ни ми ни-
стар здра вља и Са ве та за ре фор му при мар не здрав стве-
не за шти те РЗ ЗО-а. 

Па ра ле ло са тим, укљу че ни смо у ве ли ки број ак тив-
но сти ве за них за уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве не за-
шти те и акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва. Нај ви ши 
пред став ни ци Ко мо ре уче ству ју као пре да ва чи на еми-
нент ним ску по ви ма по све ће ним раз во ју здрав стве ног 
ме наџ мен та, бор би про тив ко руп ци је, ме ди цин ском 
пра ву, по ве ћа њу без бед но сти па ци је на та. 

чак и нај ви ши здрав стве ни ауто ри те ти у др жа ви, 
по пут Здрав стве ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је, осла ња-
ју се у свом ра ду на Ле кар ску ко мо ру Ср би је. То по твр-
ђу ју и чи ње ни це да ЛКС не се бич но ста вља сво је ре сур-
се на рас по ла га ње Здрав стве ном са ве ту ка да је реч о 
акре ди та ци ји про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је и про це ни ме на џер ских ка па ци те та у си-
сте му здрав стве не за шти те Ср би је. Про гра мом ра да 
ЛКС за 2011. ко ји је, на сво јој не дав ној сед ни ци, усво-
ји ла Скуп шти на ЛКС као нај ви ши ор ган ор га ни за ци је, 
пред ви ђе на је ор га ни за ци ја чи та вог ни за кон фе рен-
ци ја са ра ли чи тим те ма ма – те ра пеут ска ко му ни ка-

ци ја, ка пи та ци ја, про фе си о нал на ети ка, ме ди ко ле гал-
не те ме и др.

Ре фор ма фи нан си ра ња здрав стве не за шти те не мо-
же и не сме би ти по сма тра на одво је но од дру гих си-
стем ских пи та ња. По ме ну те ак тив но сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је усме ре не су на ре фор му чи та вог си сте ма 
здрав стве не за шти те. ме ста сум њи у на шу по све ће ност 
овом кон ти ну и ра ном про це су не ма. У скло пу све га, не-
спор на је и на ша по др шка ре фор ми фи нан си ра ња си-
сте ма здрав стве не за шти те у це ли ни, па и при мар ног 
ни воа здрав стве не за шти те као ње го вог де ла од из у зет-
ног дру штве ног и др жав ног зна ча ја.

Пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за ју го и сточ ну Ср би ју 

Спец. др мед. Алек сан дар Ра до са вље вић

>>> вр ло је ва жно зна ти да су ле ка ри ко ји 
ра де у при мар ној здрав стве ној за шти ти, 
ге не рал но го во ре ћи, нај сла би је пла ће ни 
ле ка ри у др жа ви <<<
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IОПштеОдредБе

Члан1.

ПравилникомопризнањимаЛекарскекомореСрбије (удаљем
тексту: Правилник) утврђују се признања која додељује Лекарск
комораСрбије(удаљемтексту:Комора)тепоступакиначинњи
ховогдодељивања.

Признања које Комора додељује својим члановима за активно
учествовањеурадуКомореињенихтела,заунапређењелекар
скеделатностиинарочитостарањеоугледулекара,каоидругим
појединцима,институцијамаиорганизацијамакојисусвојимрадом
дализначајандоприносрадуКоморе,каоиразвојуздравствене
делатностиуопште.

IIПриЗнањаКОМОре

Члан2.

ПризнањаКоморесу:

–НаградаКоморезаживотноделоодликовањеКоморе
–ПовељаКоморе
–ПлакетаКоморе
–ДипломаКоморе,

и
–НаградаКоморезаостварењеизузетнихрезултататнапочетку

стручнекаријере

Члан3.

ВизуениидентитетпризнањаКомореизчлана2.ОвогПравилни
каутврдићеУправниодборЛекарскекомореСрбије.

Члан4.

НАГРАДАКОМОРЕЗАЖИВОТНОДЕЛО–ОДЛИКОВАЊЕКО
МОРЕјепосебнопризнањеКоморепојединцимазаврхунскирад
и достигнућа на унапређивању и развоју лекарске делатности,
утврђивањупрофесионалнихстандардауструцирадиунапређења
здравственезаштитеизаунапређењемедицинскенаукеиструке
уопште.

ГодишњеседодељујеједнопризнањеЛекарскекомореСрбије.

Наградазаживотноделоможебитидодељенопојединцусамо
једанпутуживоту.

Члан5.

ПОВеЉаКОМОреседодељујезаизузетнерезултате,постиг
нутеконтинуиранимангажовањемтокомдужегвременскогпери
одауостваривањуциљеваизадатакаКоморе,анарочитозапре
данираднаочубањуизаштитипрофесионалнихинтересалекара,
унапређењеусловазаобављањездравственеделатности,каои
за изузетне заслуге у унапређењу и организацији континуиране
медицинскеедукацијечлановаКоморе.

ПовељаКомореседодељујепојединцуилиинституцијиодносно
организацијиускладусакритеријумимаизстава1.Овогчлана.

ГодишњеседодељујудвеПовељеКоморе.

ПовељаКомореможебитидодељенапојединцу,односноинсти
туцијиилиорганизацијисамоједанпут.

Члан6.

ПЛаКетаКОМОреседодељујекаопосебнопризнањечлано
вимаКоморезавишегодишњеистакнутоангажовањеурадутела
иорганаКомореидоприносостваривањуциљеваизадатакаКо
море.

ГодишњеседодељујутриплакетеЛекарскекомореСрбије.

ПлакетаЛекарскекомореСрбијеможебитидодељеначлануКо
моресамоједанпутуживоту.

Члан7.

диПЛОМаКОМОреседодељујечлановимаКоморезаактивно
учествовањеурадутелаиорганаКоморе,заисказнуподршкуи
помоћурадуКомореуопште.

ГодишњеседодељујешестдипломаЛекарскекомореСрбије.

Члан8.

НАГРАДА КОМОРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ИЗУЗЕТНИХ РЕЗУЛТАТА
НАПОЧЕТКУСТРУЧНЕКАРИЈЕРЕ

седодељујепојединцулекаручлануЛКСзаистакнутиконтинуи

Наосновучлана27.СтатутаЛекарскекомореСрбије,СкупштинаЛекарскекомореСрбије
насвојојседници,одржанојдана17.маја2011.годинеуНовомСаду,доноси

ПраВиЛниК

ОПРИЗНАЊИМАЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ



38 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011. ЈУН 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 39

ранипрофесионалниразвојизаостварењеизузетнихрезултатау
обављањулекарскеделатностинапочеткустручнекаријере.

Годишњеседодељујеједнопризнањеизстава1.овогчланаПра
вилника.

НаградаКоморезаостварењеизузетнихрезултатанапочетку
стручнекаријереможебитидодељеначлануКоморелекарудо35
годинаживота,самоједанпут.

IIIнаЧиниПОстуПаККандидОВања

Члан9.

ПредлогзадоделупризнањачлануКоморемогуподноситичла
новиКоморепрекорегионалнихкоморакодкојих јепредложени
чланКомореуписануИменикчлановаЛекарскекомореСрбије.

ПредлогзадоделупризнањапојединцимакојинисучлановиЛе
карскекомореСрбије,акојисходноовомПравилникуиспуњава
ју услове за доделу признања Коморе, као и предлог за доделу
признањаинституцијиилиорганизацијимогуподноситичланови
Коморе.ОвајпредлогчланКомореподносипрекорегионалнеко
морекодкојејеуписануИменикчлановаЛекрскекомореСрбије.

ПредлозизапризнањаКоморе,регионалнекоморепримајудо
01.октобраутекућојгодини.

Члан10.

Предлозизадоделупризнањаморајубитиобразложенисапода
цимаидокументима,апопотребисадржаћеимишљењемодгова
рајућихздравственихустнова.

Члан11.

Наосновуприспелихпредлога,Скупштинарегионалнелекарске
коморе(удаљемтексту:СкупштинаРЛК)предложићеУправном
одборуЛекарскекомореСрбије (удаљемтексту:Управниодбор

ЛКС) листу кандидата за доделу признања са образложењем и
целокупномдокументацијомизчл.10овогПравилника.

СкупштинеРЛКдостављајуУправномодборуЛКСлистепредло
гакандидатазадоделупризнањаКоморенајкасниједо15.окто
братекућегодине.

IVдОдеЛаиуруЧењеПриЗнања

Члан12.

ОдлукуододелипризнањадоносиУправниодборЛекарскеко
мореСрбије.

ОдлукасеобјављујеуГласникуКоморе..

Члан13.

ПризнањаКомореуручујуседобитнициманасвечаностипово
домслвеКоморе„СветиВрачи“14.новембра.

Признања Коморе уручује директор Коморе или лице које он
овласти.

VПреЛаЗнеиЗаВршнеОдредБе

Члан14.

Стручноадминистративнепословевезанезадоделупризнања
обављастручнаслужбаКоморе.

Члан15.

ОвајПравилникступанаснагуданомдоношења,објављујесеу
ГласникуКоморе.

УНовомСаду,17.05.2011.Године
СкупштинаЛекарскекомореСрбије

проф.дрМаринаДељанинИлић,председник
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Д
ва основ на прав на ак та од ре ђу ју пра ви ла и 
усло ве за осни ва ње при ват не здрав стве не уста-
но ве. То су: За кон од здрав стве ној за шти ти (ЗЗЗ) 
и Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње 

здрав стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и 
дру гим об ли ци ма здрав стве не за шти те.

Ако по ђе мо од основ ног до ку ме та, а то је За кон о 
здрав стве ној за шти ти, ви ди мо да се у чла ну 45. Де фи-
ни ше да здрав стве ну слу жбу чи не:

1. Здрав стве не уста но ве и при ват на прак са,

2.  Здрав стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад ни ци ко-
ји здрав стве ну де лат ност оба вља ју у здрав стве ним 
уста но ва ма и при ват ној прак си.

По том се на во ди да: „Здрав стве на уста но ва оба вља 
здрав стве ну де лат ност, а при ват на прак са од ре ђе не по-
сло ве здрав стве не де лат но сти“.

Да ли је при ват на прак са у здрав стве ном си сте му Ср-
би је већ овим увод ним чла но ви ма, ко ји го во ре о тој те-
ма ти ци ста вље на у не рав но пра ван по ло жај?

Ако кре ном да ље у ЗЗЗ у чла ну 46. Сто ји да: „Здрав-
стве ну уста но ву мо же осно ва ти Ре пу бли ка, ауто ном на 
по кра ји на, ло кал на са мо у пра ва, прав но или фи зич ко 
ли це, под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном. Здрав-
стве не уста но ве мо гу се осни ва ти сред стви ма у др жав-
ној или при ват ној сво ји ни, ако овим за ко ном ни је друк-
чи је уре ђе но.“

У чла ну 47. Сто ји да: „Здрав стве не уста но ве ко је се 
осни ва ју сред стви ма у др жав ној сво ји ни (у да љем тек-
сту: здрав стве на уста но ва у др жав ној сво ји ни) осни ва ју 
се у скла ду са Пла ном мре же здрав стве них уста но ва (у 
да љем тек сту: План мре же), ко ји до но си Вла да.“ 

Да ли то зна чи да при ват не здрав стве не уста но ве 
уоште ни су део фа мо зног пла на мре же здрав стве ног 
си сте ма Ср би је и да ли је то још јед на дис кри ми ни ра-
ју ћа од ред ба у од но су на при ват но здрав ство?

На кон на ве де них чла но ва ЗЗЗ ко ји де фи ни шу основ-
не пој мо ве ве за не за осни ва ње при ват не прак се, пре ћи 
ће мо на део ко ји де фи ни ше вр сте и усло ве за осни ва-
ње и пре ста нак ра да при ват не прак се. У чла ну 55. На-
во ди се да: При ват ну прак су мо же осно ва ти:

1)  не за по сле ни здрав стве ни рад ник са по ло же ним 
струч ним  ис пи том;

2)  здрав стве ни рад ник ко ри сник ста ро сне пен зи је, уз 
са гла сност ко мо ре здрав стве них рад ни ка.

У чла ну 56. ка же се да се при ват на прак са мо же осно-
ва ти као: 

1)  ор ди на ци ја ле ка ра, од но сно сто ма то ло га (оп шта и 
спе ци ја ли стич ка); 

2) по ли кли ни ка;

3)  ла бо ра то ри ја (за ме ди цин ску, од но сно кли нич ку би-
о хе ми ју, ми кро би о ло ги ју, па то хи сто ло ги ју);

4) апо те ка;

5) ам бу лан та (за здрав стве ну не гу и за ре ха би ли та ци ју); 

6) ла бо ра то ри ја за зуб ну тех ни ку.

Све до ци смо да да нас по сто је и До мо ви здра вља, оп-
ште и спе ци јал не бол ни це, као и кли нич ко бол нич ки 
цен три, ко ји су осно ва не при ват ним ка пи та лом.

По ме ну ти члан 56. Та ко ђе ка же да: „При ват ну прак-
су из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо же осно ва ти ви ше 
здрав стве них рад ни ка са ви со ком школ ском спре мом 
здрав стве не стру ке, у скла ду са овим за ко ном и про пи-
си ма до не тим за спро во ђе ње овог за ко на.“

Овим чла ном је де фи ни са но и шта не мо же ра ди ти 
при ват на прак са: „...не мо же оба вља ти здрав стве ну де-
лат ност из обла сти хит не ме ди цин ске по мо ћи, снаб де-
ва ња кр вљу и крв ним де ри ва ти ма, узи ма ња, чу ва ња 
и пре са ђи ва ња ор га на и де ло ва људ ског те ла, про из-
вод ње се ру ма и вак ци на, па то а на том ско – об дук циј-
ску де лат ност, као и здрав стве ну де лат ност из обла сти 
јав ног здра вља.“ 

Уко ли ко би смо до слов но схва ти ли сло во за ко на он да 
ре ци мо је дан ле кар оп ште прак се, ко ји би уско ро мо-
гао да по ста не и иза бра ни ле кар, не мо же у свом ра ду 
да оба вља пре вен тив ну ак тив ност, јер би то мо гло би ти 
схва ће но као за ди ра ње у област јав ног здра вља.

Та ко ђе смо све до ци да су нај ве ћи свет ски про из во ђа-
чи вак ци на и се ру ма фар ма це ут ске ком па ни је, у ко ји-
ма на рав но до ми ни ра при ват ни ка пи тал, а то не сме та 
ни на шој ни дру гим зе мља ма да од њих на ба вља ју вак-
ци не и се ру ме. Али ако би не ко у зе мљи Ср би ји хтео то 
да ра ди то не би би ло мо гу ће пре ма са да шњем ЗЗЗ.

члан 57. Де фи ни ше да: „Здрав стве ни рад ник из чла-
на 55. овог за ко на мо же осно ва ти при ват ну прак су под 
усло вом:

ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ КАКО РАЗУмЕмО ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ПРИВАТНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Два аршина 
за исти 
посао
Уколико би смо дословно схватили слово 
закона онда рецимо један лекар опште 
праксе, који би ускоро могао да постане 
и изабрани лекар, не може у свом раду 
да обавља превентивну активност, 
јер би то могло бити схваћено 
као задирање у област јавног здравља
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1) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност;

2)  да је за вр шио фа кул тет, од но сно од го ва ра ју ћу шко лу 
здрав стве не стру ке и по ло жио струч ни ис пит, а за спе-
ци ја ли сте и од го ва ра ју ћи спе ци ја ли стич ки ис пит;

3) да је из вр шио упис у име ник над ле жне ко мо ре;

4)  да је до био, од но сно об но вио одо бре ње за са мо стал-
ни рад, у скла ду са за ко ном;

5)  да ис пу ња ва усло ве про пи са не овим за ко ном за 
осни ва ње и по че так ра да при ват не прак се у по гле-
ду ка дра, опре ме, про сто ра и ле ко ва;

6)  да му прав но сна жном суд ском од лу ком ни је из ре-
че на кри вич на санк ци ја - ме ра без бед но сти за бра не 
оба вља ња здрав стве не де лат но сти, од но сно да му од-
лу ком над ле жног ор га на ко мо ре ни је из ре че на јед-
на од ди сци плин ских ме ра за бра не са мо стал ног ра-
да, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је рад ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка;

7) да ис пу ња ва дру ге усло ве утвр ђе не за ко ном. 

Из на ве де ни став ки ја сно је ди рект но или ин ди рект-
но ко је ће све до ку мен ти би ти по тре би да би сте ис пу-
ни ли го ре на ве де не усло ве. 

члан 58. Ка же да: „При ват на прак са мо же оба вља ти 
од ре ђе не по сло ве здрав стве не де лат но сти ако ис пу ња-
ва усло ве про пи са не овим за ко ном, и то:

1)  ако има од ре ђе ну вр сту и број здрав стве них рад ни ка 
од го ва ра ју ћег сте пе на струч не спре ме, са по ло же ним 
струч ним ис пи том, а за оба вља ње од ре ђе них по сло-
ва и са од го ва ра ју ћом спе ци ја ли за ци јом;

2)  ако има ди јаг но стич ку, те ра пиј ску и дру гу опре му за 
без бед но и са вре ме но пру жа ње здрав стве не за шти-
те за де лат ност за ко ју је осно ва на;

3)  ако има од го ва ра ју ће про сто ри је за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти, од но сно од ре ђе них по сло ва здрав-
стве не де лат но сти за ко је је осно ва на;

4)  ако има од го ва ра ју ће вр сте и ко ли чи не ле ко ва и ме-
ди цин ских сред ста ва ко је су по треб не за оба вља ње 
од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат но сти за ко је 
се при ват на прак са осни ва.

Бли же усло ве у по гле ду ка дра, опре ме, про сто ра и ле ко ва 
за осни ва ње и оба вља ње од ре ђе них по сло ва здрав стве не 
де лат но сти при ват не прак се из ста ва 1. овог чла на про-
пи су је ми ни стар. При ват на прак са ко ја ко ри сти из во ре 
јо ни зу ју ћих зра че ња мо ра по ред усло ва из ст. 1. и 2. овог 
чла на ис пу ња ва ти и дру ге усло ве про пи са не за ко ном ко-
јим се уре ђу је за шти та од јо ни зу ју ћег зра че ња.

Пре ма чла ну 59: „При ват на прак са мо же оба вља ти 
од ре ђе не по сло ве здрав стве не де лат но сти ако ми ни-
стар ство ре ше њем утвр ди да су ис пу ње ни усло ви про-
пи са ни за ко ном за оба вља ње од ре ђе них по сло ва здрав-
стве не де лат но сти.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си здрав стве ни ин-
спек тор, у скла ду са овим за ко ном и за ко ном ко јим се 
уре ђу је оп шти управ ни по сту пак. 

На ре ше ње из ста ва 2. овог чла на мо же се из ја ви ти 
жал ба ми ни стру, у ро ку од 15 да на од да на при је ма ре-
ше ња здрав стве ног ин спек то ра. 

Ре ше ње ми ни стра из ста ва 3. овог чла на ко нач но је 
у управ ном по ступ ку и про тив ње га се мо же по кре ну-
ти управ ни спор.

На осно ву ре ше ња о ис пу ње но сти усло ва за оба вља-
ње од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат но сти при ват-
на прак са упи су је се у ре ги стар код над ле жног ор га на, 
у скла ду са за ко ном. 

При ват на прак са по чи ње са ра дом да ном упи са у ре-
ги стар из ста ва 5. овог чла на.“

При ват на прак са мо же оба вља ти са мо од ре ђе не по-
сло ве здрав стве не де лат но сти ко ји су утвр ђе ни ре ше-
њем ми ни стар ства о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње 
од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат но сти, на во ди се 
у чла ну 60. ЗЗЗ.

Пре ма чла ну 62. ЗЗЗ При ват на прак са ду жна је да:

1) пру жи хит ну ме ди цин ску по моћ свим гра ђа ни ма;

2)  уче ству је на по зив над ле жног др жав ног ор га на у ра-
ду на спре ча ва њу и су зби ја њу за ра зних бо ле сти, као 
и на за шти ти и спа са ва њу ста нов ни штва у слу ча-
ју еле мен тар них и дру гих ве ћих не по го да и ван ред-
них при ли ка;

3)  вр ши стал ну про ве ру ква ли те та свог струч ног ра да 
у скла ду са за ко ном;

4)  ис так не рас по ред рад ног вре ме на и при др жа ва се 
тог рас по ре да;

5)  ис так не це нов ник здрав стве них услу га и из да ра чун 
за пру же не здрав стве не услу ге;

6)  ре дов но до ста вља над ле жном за во ду, од но сно ин-
сти ту ту за јав но здра вље ме ди цин ско-ста ти стич ке 
из ве шта је и дру гу еви ден ци ју у обла сти здрав ства, 
у скла ду са за ко ном;

7)  ор га ни зу је, од но сно обез бе ђу је ме ре за од ла га ње, од-
но сно уни шта ва ње ме ди цин ског от па да, у скла ду са 
за ко ном.

Па жљи вим чи та њем ће мо при ме ти ти да је тач ка 1. 
Овог чла на у ко ли зи ји са чла ном 56. ко јим се про пи су је 
ко јим де лат ност ма се не мо же ба ви ти при ват на прак-
са, па се ту на во ди и услу ге пру жа ња хит не ме ди цин-
ске по мо ћи. Наш став је да је пот пу но ло гич но и нео-
п ход но да сва ка при ват на здрав стве на уста но ва има 
ка дар и опре му по треб ну за пру жа ње ба зич них и про-
ши ре них ме ра хит не ме ди цин ске по мо ћи.

члан 63. ЗЗЗ на во ди из ме ђу оста лог: „При ват на прак-
са из чла на 56. Став 1. Тач. 1) и 2) овог за ко на (ор ди на-
ци ја и по ли кли ни ка, на по ме на при ре ши ва ча)..., мо ра  
обез бе ди ти и стал но до сту пан са ни тет ски пре воз, за-
кљу чи ва њем уго во ра са нај бли жом здрав стве ном уста-
но вом ко ја мо же обез бе ди ти са ни тет ски пре воз.“ Овим 
чла ном је де фи ни са но и да: „При ват на прак са из ста ва 
1. (ор ди на ци ја) овог чла на мо же обез бе ди ти ла бо ра то-
риј ску и дру гу до дат ну ди јаг но сти ку ко ја је по треб на 
за по ста вља ње ди јаг но зе за свог па ци јен та,..., за кљу чи-
ва њем уго во ра са нај бли жом здрав стве ном уста но вом, 
од но сно при ват ном прак сом.“

У на ред ном бро ју „Гла сни ка“ ће, о се освр ну ти на Пра-
вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об-
ли ци ма здрав стве не за шти те.

 Др Миодраг Манигода 
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С
ви смо сведоци, да је тема сигурности пацијена-
та, једна од најчешћих, о којој се последњих го-
дина говори у медицинским круговима у нашој 
земљи. У следећем тексту даћемо приказ препо-

рука Савета Европске Уније, из јуна 2009. године, као 
и предузете кораке у њиховој примени у Немачкој. У 
даљем тексту су препоруке ЕУ приказане арапским 
бројевима и словима абецеде, док су кораци у спро-
вођењу ових препорука у Немачкој обележени рим-
ским бројевима.

1. Подржати успостављање и развој националних 
политика и програма у вези сигурности пацијена-
та путем:

a. Одређивања компетентног управног тела или 
више њих, која су одговорна за сигурност пацијената 
на њиховој територији

I. У Немачкој компетентна тела су Државна комо-
ра лекара и Удружења лекара законски прописаних од 
стране здравственог осигурања

II. Ова тела подржавају Немачку коалицију за сигур-
ност пацијената

b. Уграђивања сигурности пацијената као приори-
тетног питања у здравственим политикама и програ-
мима како на националном, тако и на регионалним и 
локалним нивоима. Ово је постепено, током неколико 
година провођено кроз следеће активности:

I. 2002: Национални акциони план за сигурност па-
цијената и превенцију грешака, руковођен од Агенције 
за квалитет у медицини (AQUAMED), која је саставни 
део Немачке медицинске асоцијације (GMA), као и од 
стране Удружења лекара законски прописаних од стра-
не здравственог осигурања (ASHIP).

II. 2004: GMA и ASHIP подржавају успостављање мре-
же, која обезбеђује централну базу за појачање сигур-
ности пацијената.

III. 2005: 108. Немачка медицинска скупштина: доно-
шење иницијативе чланова у вези промоције сигурно-
сти пацијената, укључујући успостављање мреже.

IV. Иницијативе и пројекти  Федералног минист-
раства здравља (FMH) у сарадњи са медицинском стру-
ком (нпр., Национални акциони план за побољшање 
сигурности у медицини од 2008. до 2012)

c. Подржавања развоја сигурнијих и једноставнијих 
система, процеса и алатки, укључујући коришћење ин-
формационих и комуникационих технологија. Пројекти, 
публикације и тренинг курсеви у оквиру тога:

II. Програми квалитета управљања и процедуре сер-
тификовања у здравственој заштити: KTQ® процедуре 
(сарадња за транспарентност и квалитет у здравстве-
ној заштити) и QEP® (квалитет и развој у пракси) про-
цедуре (укључујући сигурност пацијента и управљање 
ризицима)

IBQS (Институт за квалитет здравствене заштите и си-
гурност пацијената) процедуре: упоредно спољашње и 
унутрашње осигурање квалитета, укључујући показа-
теље сигурности пацијената.

III. Извештавање о квалитету

IV. GMA програм обуке „Управљање квалитетом у ме-
дицини“ и „Лидерство у медицини“

V. „Систем извештавања о лекарској грешци (MERS)“ 
– Систем за документовање наводних лекарских греша-
ка од стране експертске комисије и арбитражних тела 
Државне лекарске коморе.

VI. Подршка системима извештавања о медицин-
ској грешци и системима учења на грешкама: успоста-
вљање Система извештавања о критичном инциденту 
(CIRS), руковођено од стране AQUAMED, који служи за 
извештавање и учење из критичних инцидената у ме-
дицини (www.cirsmedical.de)

ПРЕПОРУКЕ САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О СИГУРНОСТИ 
ПАЦИЈЕНАТА И СПРОВОђЕЊЕ ПРЕПОРУКА У НЕмАчКОЈ

СИГУРНОСТ ПАЦИЈЕНТА 
ПРИОРИТЕТНО ПИТАЊЕ
// мЕРЕ КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ТЗВ. „КУЛТУРЕ СИГУРНОСТИ“ 
ПОДРАЗУмЕВАЛЕ СУ: СПРОВОђЕЊЕ ОДЛУКА 108. НЕмАчКЕ мЕДИЦИНСКЕ 
СКУПшТИНЕ, АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ НЕмАчКЕ КОЛАЦИЈЕ ЗА СИГУРНОСТ 
ПАЦИЈЕНТА, ЈАВНА КАмПАЊА И БРОшУРЕ СА НАЗИВОм „УчЕЊЕ НА ГРЕшКАмА“, 
ИЗ 2008. И УКЉУчИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ГРУПА У КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА 
И СЕРТИФИКОВАНЕ ПРОГРАмЕ //
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VII. Национални акциони план за побољшање сигур-
ности у медицини од 2008 до 2012 (FMH, Комисија за 
лекове GMA, NASHIP и други)

VIII. Радне групе GCPS: за регистар грешака у меди-
цинском третману, за доношење одлука, обавештавање 
и саветовање, за сигурност лекова, за ненамерно оста-
вљена страна тела кoд хируршких пацијената, за ризике 
у вези медицинских уређаја и прибора (за све радне гру-
пе успостављени су програми едукације и тренинга)

d. Редовног разматрања  и обнављања  сигурносних 
стандарда и/или најбоље праксе примењиве у здрав-
ственој заштити на њиховој територији. У циљу испуња-
вања ове препоруке спроведене су активности на сле-
дећим пољима:

I. Немачка књига шифри социјалног осигурања V 
(SGBV), управљање квалитетом/упутства о осигурању 
квалитета (болнички и ванболнички извештаји о ква-
литету, укључујући одредбе о сигурности пацијената)

II. Програми управљања квалитетом: КТQ® и QЕP®

III. Упоредно спољашње осигурање квалитета у бол-
ницама (BQS процедуре)

IV. Спољашње осигурање квалитета за ванболнич-
ке пацијенте (ASHIPs)

V. Прописи о осигурању квалитета у транспланта-
ционој медицини, трансфузији и одржавању и руко-
вању медицинским уређајима и прибором

VI. Упутства, водичи и медицински стандарди (Про-
токоли диајгностике и лечња, национални водичи 
здравствене заштите)

e. Охрабривању организација запослених у здрав-
ству да узму активну улогу у обезбеђивању сигурно-
сти пацијената.

I. У вези с овим значајне су инцијативе са 108. Не-
мачке медицинске скупштине

f. Укључивања специфичних приступа за про-
мовисање сигурносних процедура за превенцију нај-
чешћих нежељених реакција као што су рекације у вези 
са лековима, јатрогене инфекције и компликације то-
ком или након хируршких интервенција. У склопу ове 
тачке у процесу имплементације примењени су сле-
дећи кораци:

I. Концепт практичне обуке и едукације са нази-
вом „Сигруност пацијента”.

II. „Речник сигурности пацијета” и „Упутство о си-
гурности пацијента”, публикације издате од стране 
Агенције за квалитет у медицини.

III. Извештавање о нежељеним реакцијама лекова: 
ADR регистар Комисије за лекове Немачког медицин-
ског удружења (GMA)

IV. Национална „Кампања чистих руку”

V. Пројекат „High five”: спроведен да се тестира 
спровођење препорука WHO за сигурност пацијен-
та у немачким болницама (Пројекат вођен од стране 
AQUMED)

VI. Преко седамдесет мера које се односе на Нацио-
нални акциони план за побољшање сигруности леко-
ва од 2008. до 2012. године.

VII. Препоруке Немачке коалиције за сигурност па-
цијената које се односе на превенцију грешака типа 
„погрешно место/погрешан пацијент”, увођење CIRS-а 
у медицинским уређајима, коришћење листи лекова, 
и упошљавње система за извештавање о критичним 
инцидентима/регистра о грешкама у медицинском 
третману, коришћењем јединствених базичних пода-
така на националном нивоу у Немачкој

2. оспособити и информисати грађане и пацијен-
те путем:

a. Укључивања организација пацијената и њихових 
представника у развој програма сигурности пацијената 
на свим одговарајућимк нивоима. У овом циљу:

I. представници пацијената су укључени у све ре-
левантне медицинске организације у Немачкој (Фо-
рум пацијената GMA, Управљачка јединица NASHIP-а, 
AQUMED и GCPS за руковођење пацијентима)

b. ширења информација пацијентима у вези: стан-
дарда сигурности пацијената који су на снази, затим 
сигурносних и мера против ризика, које се предузи-
мају да се смање или спрече грешке и штета, укљу-
чујући најбоље практичне мере, и право на информи-
сани пристанак на третман, с циљем да се олакша избор 
пацијента и његово одлучивање. Упознавање пације-
ната са жалбеним процедурама и могућим лековима, 
као и обештећењу и важећим условима.

I. У вези са овом препоруком направљени су порта-
ли за пацијенте: www.forum-patientensicherheit.de, www.
patienten-information.de (са водичима за пацијенте).

II. Затим су примењене мере прописане законом о 
запошљавању, које се тичу обезбеђивања информације 
пацијенту о процедурама и њиховим алтернативама.

III. У спровођењу ове препоруке учествовале су и екс-
пертске комисије и арбитражна тела Државне лекар-
ске коморе.

IV. Оформљени су центри за информисање пације-
ната при Државној лекрској комори, као и при Удру-
жењу лекара прописаних од стране здравственог оси-
гурања ( ASHIP),

V. саветодавне службе при компанијама које се баве 
здравственим осигурањем.

c. Разматрања перспектива развоја кључних овла-
шћења у сигурности пацијента, као што су базично 
знање, ставови и способности потребне да се достигне 
сигурнија здравствена заштита за пацијенте

I. У склопу ове препоруке развијени су и примењи-
вани водичи за пацијенте и структурисани програми 
третмана (укључујући тренинг пацијената)

3. Подржати успостављање или јачати извешта-
вање ослобођено кривице и системе учења о:

a. Обезбеђивању информација о обиму, типу и уз-
роцима грешака, нежељених ефеката и блиских про-
пуста.
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I. Да би се спровела ова препорука успостављен је 
Систем извештавања о медицинским грешкама (MERS), 
који представља систем за документовање наводних 
грешака у медицинском третману. Исти је успостављен 
од стране експертксих комисија и арбиртажних тела 
Државне лекарске коморе.

II. www.cirsmedical.de : систем извештавања и учења 
о критичним инцидентима и грешкама у медицини 
унутар немачког здравственог система (националне и 
регионалне мреже и пројекти)

b. Охрабривању запослених у здравству да узму актив-
но учешће у извештавању, кроз успостављање начина из-
вештавања који је отворен, истинит и некажњавајући.

I. мере које су предузете за успостављање тзв. „кул-
туре сигурности“ подразумевале су: спровођење одлу-
ка 108. Немачке медицинске скупштине, адвокатске ус-
луге Немачке колације за сигурност пацијента, јавна 
кампања и брошуре са називом „Учење на грешкама“, 
из 2008.г., и укључивање заинтересованих група у кон-
тролу квалитета и сертификоване програме.

c. Омогућивању, уколико је могуће, пацијентима, 
њиховој родбини и другим неговатељима да известе о 
својим искуствима. У циљу спровођења ових препору-
ка оформљени су:

I. центри за информисање пацијената при Држав-
ној лекарској комори и ASHIP,

II. омогућивање пацијентима приступа CIRS,

III. и укључивање заинтересованих група у контролу 
квалитета и сертификоване програме.

d. Допуне других система извештавања о сигурности, 
као што су онај о фармаковигиланци и медицинским 
уређајима, да би се избегло вишеструко извештавање где 
је то могуће. Ова препорука је испуњена увођењем:

I. обавезе лекара да извести о претпостављеном не-
жељеном ефекту лека Комисију за лекове GMA, сходно 
члану 6. Професионалног кодекса лекара у Немачкој,

II. као и извештавањем о инцидентима који су нас-
тали због медицинских уређаја или прибора

4. Промовисати, на одговарајућем нивоу, образо-
вање и тренинг здравствених радника:

a. мултидисциплинарно образовање и тренинг о си-
гурности пацијента свих професионалаца у здравству, 
као и других радника у здравству и одговарајућег уп-
рављачког и административног особља у здравственим 
установама. Спровођење ове препоруке обухватало је:

I. План и програм курсева названих „Тренинг па-
цијентове сигурности”, који су направљени од стране 
Агенције за квалитет у медицини, и то за све профе-
сионалце у здравственом систему

II. Интеграција концепта сигурности пацијента у 
план и програм постдипломског и континуираног про-
фесионалног усавршавања на тему „Управљање квали-
тетом у медицини”, које спроводи GMA

III. Учешће у ЕУ пројекту „Европска мрежа за сигур-
ност пацијената” (EUNetPaS) од 2008-2010

b. Уграђивање сигурности пацијента у додипломско 
и постдипломско образовање, тренинг на послу и кон-
тинуирани професионални развој професионалаца у 
здравству. Ово је учињено путем:

I. Курсева континуиране професионалне едукације 
при Државној лекарској комори и ASHIP-u, који се од-
носе на план и програм „Управљање квалитетом у ме-
дицини” и „Тренинг пацијентове сигурности”, а који 
су сачињени од стране GMA и AQUMED II. Едукација 
и тренажне радне групе Немачке коалиције за сигур-
ност пацијената

c. Узимајући у обзир развој кључних компетенција 
у сигурности пацијента, суштинско знање, ставове и 
вештине потребне да се достигне сигурнија нега, и њи-
хово ширење на све здравствене раднике, одговарајуће 
управљачко и административно особље. Имплемента-
ција ове препоруке подразумевала је:

I. Спровођење курсева на тему „Тренинг пацијен-
тове сигурности” за све задравствене професионалце, 
који су спровођени од стране Агенције за квалитет у 
медицини и ASHIP-а.

II. Савезна лекарска комора и ASHIP су спроводили 
тренинг курсеве и радионице, семинаре анализе слу-
чајева о сигурности пацијента и управљању квалите-
том.

III. У циљу спровођења ове препоруке било је учест-
вовање у пројекту ЕУ EUNetPaS у циљу смањења или 
превенције грешака и штете, укључујући мере најбоље 
праксе.

IV. Немачка коалиција за сигурност пацијента је до-
нела препоруке за акцију и информације.

V. AQUMED је спроводила тренажни и обаразовни 
концепт „Сигурности пацијената“ за све професионал-
не здравствене раднике.

VI. Савезна лекарска комора је одржавала семинаре 
о анализи случајева и пацијентовој сигурности.

d. Сарађујући са организацијама укљученим у про-
фесионалну едукацију у здравству, с циљем да се обез-
беди адекватна пажња теми сигурности пацијента у 
образовним програмима високог образовања, као и 
у текућој едукацији и тренингу професионалаца у 
здравственом систему. Ово је подразумевало и развој 
вештина потребних да се достигне промена у пона-
шању неопходна да се унапреди сигурност пацијен-
та кроз системске промене. У спровођењу ове препо-
руке учествовали су:

I. Немачка медицинска асоцијација,

II. Савезна лекарска комора, ASHIP, као и едукацио-
ни и тренинг центри Државне лекарске коморе.

III. Такође су учествовали и удружења и организације 
професионалаца у здравству,

IV. Федерална радна група за допунска лековита 
средства основана од стране физиотерапеута, масера, 
радних терапеута и логопеда.

Превод др Мирослава Радан,
приредио др Миодраг Манигода
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К
ом па ни ја „Roche“ (Рош) по зна та по тра ди ци ји и 
по ро дич ним прин ци пи ма по сло ва ња успе шно 
по слу је у све ту већ 115 го ди на, а у Ср би ји пу них 
20 го ди на. По што ва ње нај ви ших стан дар да кор-

по ра тив ног би зни са под ра зу ме ва кре и ра ње стра те ги-
је и пла но ва на осно ву чи ње ни ца. Упра во за то кра јем 
про шле 2010. го ди не од лу чи ли смо да за рад ре ал ног са-
гле да ва ња си ту а ци је и по слов ног окру же ња у ко ме се 
на ла зи мо спро ве де мо ис тра жи ва ње тр жи шта. 

Об зи ром на ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња до би ли смо 
и низ ве о ма за ни мљи вих по да та ка ко ји се од но се на 

здрав ство у це ли ни, за до вољ ство и сте пен по ве ре ња у 
здрав стве не рад ни ке, на чин ин фор ми са ња љу ди о здра-
вљу и мно ге дру ге ста во ве ис пи та ни ка. Ис тра жи ва ње 
тр жи шта за по че ли смо у де цем бру ме се цу, укло пив ши 
се у ре дов но ом ни бус ис тра жи ва ње ком па ни је GfK.

Ом ни бус је кван ти та тив но ис тра жи ва ње ко је се спро-
во ди кон ти ну и ра но ви ше пу та то ком го ди не. Сва ко ис-
тра жи ва ње се ра ди истом ме то дом на дру га чи јем узор-
ку (сва ки пут се ан ке ти ра ју дру ге осо бе). Ан ке ти ра ње 
је спро во ђе но „Ли це у ли це’’ у до мо ви ма ис пи та ни ка. 
Узо рак је чи ни ло 1000 ис пи та ни ка, ста ро сти пре ко 15 

шТА ЈАВНОСТ У СРБИЈИ мИСЛИ О ЗДРАВСТВУ

ВЕЋЕ ПОВЕРЕЊЕ 
СТАРИЈИХ ОСОБА 
// ПО ПРОЦЕНИ ИСПИТАНИКА НАЈВЕЋУ СНАГУ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕмА 
ПРЕДСТАВЉА СТРУчНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ЛЕКАРА, А НАЈВЕЋЕ СЛАБОСТИ СУ 
ТЕХНИчКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ, КАО шТО СУ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
У ЗДРАВСТВЕНИм УСТАНОВАмА, ТЕХНИчКА ОПРЕмЉЕНОСТ И ДОСТУПНОСТ 
УСЛУГА И ОСОБЉА // ГОТОВО ДА НЕ ПОСТОЈИ УВЕРЕЊЕ ДА СЕ У СРБИЈИ 
ПРОПИСУЈУ НАЈСАВРЕмЕНИЈИ ЛЕКОВИ, ВЕЋ ДА ЈЕ ПРОПИСАНА ТЕРАПИЈА 
КЛАСИчНА, СТАВ ЈЕ ВЕЋИНЕ ГРАђАНА //
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Dobri i loši aspekti funkcionisanja zdravstvenog 
sistema

45%

13%

10%

8%

7%

4%

3%

25%

3%

6%

Stručnost  lekara

Odnos prema pacijentima

Organizacija rada

Dostupnost (usluga,zaposlenih..)

Tehnička opremljenost

Kontrola rada zaposlenih

Otkrivanje i sankcionisanje korupcije

Ništa ne funkcioniše dobro

Sve dobro funkcioniše

Ne zna / odbija da odgovori

Šta po Vašem mišljenju dobro funkcioniše u našem 
zdravstvenom sistemu?
Baza: Ukupna ciljna populacija

Najveća snaga zdravstevnog sistema Srbije: stručnost zaposlenih lekara 

Najveće slabosti: tehnički i organizacioni aspekati kao što su organizacija rada u zdravstvenim 
ustanovama, tehnička opremljenost i dostupnost usluga i osoblja 
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го ди на из раз ли чи тих ре ги о на (Бе о град, Ис точ на Ср-
би ја, За пад на Ср би ја и Вој во ди на).

Ipsos Strategic мар ке тинг спро во ди још јед но ис тра-
жи ва ње ис кљу чи во за по тре бе ком па ни је Рош. ме то-
до ло ги ја је под ра зу ме ва ла аd hoc ан ке ту „ли це у ли це“ 
у ку ћи ис пи та ни ка. По да ци су при ку пља ни на узор ку 
ре пре зен та тив ном за по пу ла ци ју гра ђа на Ср би је ста-
ри јих од 18 го ди на. Ве ли чи на узор ка је 1014 (са 100 узо-
рач ких та ча ка). 

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је си стем здрав ства 
че твр ти по по ве ре њу ис пи та ни ка, од мах иза ин сти-
ту ци ја ко ји ма гра ђа ни Ср би је тра ди ци о нал но ве ру-
ју (цр ква, вој ска и школ ство). У здрав ство по ве ре ње 
има не што ви ше од тре ћи не пу но лет них гра ђа на Ср-
би је (36 од сто). Функ ци о ни са ње здрав ства у Ср би ји се 
углав ном пер ци пи ра као сред ње (42 од сто да је оце-
ну „ни до бро ни ло ше“). По зи тив не оце не че шће да ју 
ста ри је осо бе (ста ри је од 60 го ди на) и оне ко је јед ном 
или ви ше пу та ме сеч но ко ри сте услу ге здрав стве ног 
си сте ма.

Та ко ђе, по сто ји ви сок сте пен по ве ре ња у за по сле не 
(ле ка ре, фар ма це у те, ла бо ран те...). Ве ро ват но због ег-
закт но сти по да та ка ко је пру жа ју, ис пи та ни ци нај ви-
ше по ве ре ња има ју у фар ма це у те и ла бо ран те. Ви сок 
сте пен по ве ре ња по твр ђу је и ГфК ом ни бус ис тра жи-
ва ње ко је ука зу је и да је оно зна чај но ве ће у За пад-
ној Ср би ји. 

По про це ни ис пи та ни ка нај ве ћу сна гу здрав стве ног 
си сте ма пред ста вља струч ност за по сле них ле ка ра, а 
нај ве ће сла бо сти су тех нич ки и ор га ни за ци о ни аспек-
ти, као што су ор га ни за ци ја ра да у здрав стве ним уста-
но ва ма, тех нич ка опре мље ност и до ступ ност услу га и 
осо бља. 

На пи та ње о ко ли чи ни и ква ли те ту те ра пи је ко ја се 
про пи су је 57 од сто гра ђа на ве ру је да им се про пи су-
је сва по треб на те ра пи ја. Ве ћи на гра ђа на по зи тив но 
пер ци пи ра те ра пи ју ле ко ви ма оце њу ју ћи да па ци јен ти 

до би ја ју оно ли ко ле ко ва ко ли ко им је по треб но. Исто-
вре ме но, го то во да не по сто ји уве ре ње да се у Ср би ји 
про пи су ју нај са вре ме ни ји ле ко ви, већ да је про пи са на 
те ра пи ја кла сич на, став је ве ћи не гра ђа на.

По ло ви на гра ђа на ве ру је да се при ли ком ода би ра 
кон крет ног ме ди ка мен та ле ка ри пре све га во де те го-
ба ма па ци јен та, док оста ли сма тра ју да се од лу ка до но-
си на осно ву не ких дру гих кри те ри ју ма. ГфК ис тра жи-
ва ње по твр ђу је да се ле ка ри нај ви ше ру ко во де сво јом 
струч ном про це ном, али та ко ђе ра де и ру тин ски. У мо-
гу ћу ко рист од фа во ри зо ва ња ле ко ва сум ња ју пре свих 
ста ри ји.

На ди рект но пи та ње ко ула же нај ви ше на по ра ка ко 
би се от кри ли но ви ле ко ви, зна чај но ма њи про це нат 
гра ђа на на во ди фар ма це ут ску ин ду стри ју (са мо 14 од-
сто), док  зна чај но ве ћи про це нат сма тра да су на пре-
дак у те ра пи ји омо гу ћи ли екс пе ри мен ти не за ви сних 
на уч ни ка (чак 38 про це на та ис пи та ни ка) или ме ди-
цин ске ин сти ту ци је, а по том и ле ка ри ко ји сва ко днев-
но ра де с обо ле лим па ци јен ти ма.

Ин фор ма ци је из обла сти здрав ства до гра ђа на нај-
че шће сти жу пу тем ме ди ја: те ле ви зи је (69 од сто) и но-
ви на (11 од сто).

Две тре ћи не ста нов ни ка Ср би је је у по след њих шест 
ме се ци чу ло или про чи та ло не ку вест ко ја се од но си-
ла на здрав ство, а као нај ва жни је ве сти из ове обла сти 
углав ном се из два ја ју не га тив не ин фор ма ци је (про пу-
сти, гре шке, афе ре).

На пи та ње ко је од го во ран за еду ка ци ју ле ка ра ре-
зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да по ред са мог ле ка ра, за 
еду ка ци ју су од го вор ни и уста но ва у ко јој ле кар ра ди 
и ми ни стар ство здра вља, а у Бе о гра ду ви ше оче ку ју од 
фар ма це ут ских ком па ни ја не го у дру гим ре ги о ни ма. 

По ред еду ка ци је, по жељ не ак тив но сти фар ма це ут-
ских ку ћа би би ле и раз не до на ци је, пре све га ле ко ва, 
за тим ме ди цин ске опре ме и струч не ли те ра ту ре. Та-
ко ђе, по сто ји и из ра же но оче ки ва ње по пи та њу еду ка-
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Količina i kvalitet terapije koja se propisuje

Propisuju sve 
potrebne lekove

57%
Propisuju i više 

lekova nego što je 
pacijentu realno 

potre
25%

Propisuju manje 
lekova nego što je 
pacijentu potrebno

18%

Najsavremenija 
terapija

6%

Klasična 
terapija

73%

Zastarela 
terapija

21%

Kako biste ocenili terapiju lekovima koju propisuju lekari u 
Srbiji? 
Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li biste rekli da je u pitanju najsavremenija terapija,klasična ili 
zastarela terapija?
Baza: Ukupna ciljna populacija

Većina građana pozitivno percipira terapiju lekovima ocenjujući da pacijenti dobijaju onoliko lekova
koliko im je potrebno

Propisana terapija je klasična, stav je većine građana 

Gotovo da ne postoji uverenje da se u Srbiji propisuju najsavremeniji lekovi 
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Izvori informisanja o zdravstvu

69%

11%

5%

5%

4%

2%

1%

4%

Tv

Novine

Od
prijatelja/rodjaka

U zdravstvenim
ustanovama

Internet

Od zapolsenih u
zdravtsvu

Radio

Ne informišem se
o zdravstvu

Na koji način najčešće dolazite do informacija o zdavstvu?
Baza: Ukupna ciljna populacija

Informacije iz oblasti zdravstva
do građana najčešće stižu
putem medija: telvizije (69%) i 
novina (11%)

U delu populacije koji se ne 
informiše o zdravsvtu ima 
najviše mladih osoba, uzrasta od 
18 do 29 godina
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Informacije o zdravstvu

64%

44%

44%

16%

15%

11%

9%

9%

7%

7%

16%

Propusti u lečenju i greške lekara

Korupcija

Afere oko prodaje organa

Afere oko javnih nabavki 

Otkrivanje novih bolesti

Promene u sistemu zdravstva

Otkrivanje novih lekova

Opremanje /renoviranje ustanova

Donošenje / izmene zakona

Uvođenje novih hirurških zahvata

Drugo

Koje su  najvažnije vesti koju ste čuli?
Baza: Oni koji su čuli neku vest koja se odnosila na zdravstvo (66% 
od ciljne populacije)

ци је са мих па ци је на та кроз са ве то ва ли шта, штам па-
не ма те ри ја ле, ин тер нет са др жа је, те ле фо на за по моћ, 
пре да ва ња...

На кра ју, ка да са гле да мо до би је не од го во ре, мо же мо 
би ти по но сни на струч ност и обра зо ва ност ле ка ра у Ср-
би ји, али исто вре ме но мо же мо за кљу чи ти и шта нам 

не до ста је. Зна чај ме ди ја је огро ман као и по тре ба па-
ци је на та да са зна ју ви ше о здрав стве ним про бле ми ма 
са ко ји ма се су о ча ва ју.

Мr ph Дра га на Ни ко лић, 
ме на џер за кор по ра тив не по сло ве

Рош д.о.о. Србија
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Пише: Проф. др Душан 
Лалошевић, 

Пастеров завод и Медицински 
факултет Нови Сад

В
е ли ка ра ши ре ност беснилa 
и да нас, те на па ди бе сних 
животињa на љу де по ка зу-
ју да Па сте ров за вод стал но 

мо ра би ти на ви си ни за дат ка ко ји 
оба вља 90 го ди на. Oво је и при ли ка 
да се се ти мо ко ли ко је про фи лак-
са ове бо ле сти би ла те шка у про-
шлим вре ме ни ма. Са мо 12 го ди на 
по сле па ри ског, осно ван је пр ви Па-
сте ров за вод у Ср би ји и на Бал ка ну, 
1900. го ди не у Ни шу. Ње гов до при-
нос пре вен тив ној ме ди ци ни Ср би је 
био је огро ман, у пр вом ре ду у про-
из вод њи вак ци на про тив ва ри о ле 
и бе сни ла. 

ме ђу тим, по сле 1928. го ди не, у це-
лој Кра ље ви ни СХС остао је ак ти ван 
са мо Па сте ров за вод у Но вом Са ду, 
ко ји је до да нас остао цен трал на ан-
ти ра бич на уста но ва.  

мно ги ста ри ле ка ри сво јим лич-
ним пе ча том оста ви ли су не из бри-
сив траг у раз во ју нашeг здрав ства. 
Та кав је и др Адолф Хемпт, осни вач 
и пр ви ди рек тор Па сте ро вог за во-
да у Но вом Са ду, ве ли ки на уч ник и 
аутор ан ти ра бич не вак ци не знат но 
бо ље од Пастеровe.

Хемп то ва по ро ди ца по ре клом 
је са те ри то ри је да на шње Бел ги је, 
из ме ста Хемп тин крај Ли је жа, са 
фран цу ског го вор ног под руч ја. На 
пу ту од Ли је жа ка На му ру на ла зи 

се ма ло на се ље Хемп тин, ода кле 
је број на ста ра гро фов ска по ро ди-
ца де Хемп тин (de Hemp tin ne), ко ја 
има и свој грб. У овој по ро ди ци би-
ло је мно го по зна тих чла но ва, ин-
ду стри ја ла ца, ле ка ра, про фе со ра, 
све ште ни ка, вој ни ка од ко јих су за 
Бел ги ју ви ше њих да ли жи вот у Пр-
вом и Дру гом свет ском ра ту.

Ка да је Аустро у гар ска мо нар хи ја 
спро во ди ла ко ло ни за ци ју те ри то ри-
је Срп ског вој вод ства углав ном не-
мач ким жи вљем, до шао је у ове кра-
је ве Адолф Хемпт, отац др Адол фа 
Хемп та, као ми си о нар, ре фор ма тор-
ски све ште ник и књи жар. Пр во бит-
но пре зи ме де Хемп тин, скра тио је 
и „по нем чио“ у Хемпт, до шав ши у 
Но ви Сад. 

Оже нио се Ка та ри ном Те ве ли (Te-
wely), ро дом из Бу дим пе ште. Бу ду-
ћи док тор ме ди ци не Адолф Хемпт 
ро ђен је у Но вом Са ду 21. сеп тем-
бра 1874. го ди не, у Ру зма рин ској 
ули ци, да нас Ла зе Те леч ког, у цен-
тру гра да. Убр зо се по ро ди ца пре-
се ли ла у Са ра је во где се Хемпт отац 
да ље ба вио ми си о нар ским ра дом, 

мај ка би ла чу ве на ба би ца, а мла-
ди Адолф је за вр шио шко ло ва ње до 
ма ту ре. Ка ко је по ро ди ца би ла не-
до вољ но бо га та да га из др жа ва на 
да љем шко ло ва њу, Хемпт је као вој-
ни пи то мац кре нуо на сту ди је ме-
ди ци не.

ме ди ци ну је сту ди рао на фа кул-
те ти ма у Гра цу и мин хе ну, а ди пло-
ми рао 1898. у 24-ој го ди ни жи во та, 
на ме ди цин ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Гра цу. Ка ко је сту ди рао 
као вој ни пи то мац, од мах по ди-
пло ми ра њу, по ста вљен је за аспи-
ран та у Пр ву гар ни зон ску бол ни цу 
у Бе чу 15. ју на 1898. а већ од 1. ок-
то бра исте го ди не као вој ни ле кар 
остао је у овом „шпи та љу“ до је се-
ни 1901. го ди не. 

Позив др Андрије Штампара

За тим је био рас по ре ђен у ко-
њич ку ре ги мен ту у гар ни зо ну 
Грос-Ен цер сдорф (Uhla nen Re gi-
ment No. 8, Ma ro den ha us Gross-En-
zer sdorf) код Бе ча, где се и оже нио 
ма ри јом Вин клер 14. мар та 1903. 
го ди не. Др Хемпт је имао осмо ро 
де це, пет си но ва и три кће ри. Још 
у Грос-Ен цер сдор фу ро дио се пр ви 
син Ханс, 1904. го ди не, док су оста-
ла де ца ро ђе на у Лу кав цу, где је др 
Хемпт ра дио по сле де мо би ли за ци-
је 1905. го ди не, као оп штин ски ле-
кар. За вре ме Пр вог свет ског ра та 
др Хемпт је као ре зер вни офи цир, 
у чи ну пот пу ков ни ка, био ко ман-
дант вој не бол ни це у Тр сту. По сле 
сло ма Аустро у гар ске, др Хемпт се 

ДР АДОЛФ ХЕмПТ, ОСНИВАч И ПРВИ ДИРЕКТОР ПАСТЕРОВОГ 
ЗАВОДА У НОВОм САДУ, ВЕЛИКИ НАУчНИК И АУТОР 

АНТИРАБИчНЕ ВАКЦИНЕ ЗНАТНО БОЉЕ ОД ПАСТЕРОВE
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вра тио у Лу ка вац и остао на ме сту 
оп штин ског ле ка ра до 1921. го ди не, 
ка да је пре шао у Но ви Сад да ор-
га ни зу је Па сте ров за вод, на по зив 
др Ан дри је штам па ра, на чел ни ка 
у ми ни стар ству здра вља.

Зи да ње згра де по че ло је 6. сеп-
тем бра 1921. го ди не на ред бом Грађе-
винскoј  ди рек ци ји ко јој је до де љен 
кре дит oд 350.000 ди на ра. На пр вој 
са чу ва ној фо то гра фи ји глав не згра-
де Па сте ро вог за во да из 1922. го ди-
не, око ко је још сто ји гра ђе вин ски 
ма те ри јал, ви де се две та бле са на-
зи ви ма уста но ва, и Бак те ри о ло шког 
и Па сте ро вог за во да. „Но во сад ски 
за вод је до вр шен и од ју на ме се ца 

(1922.) вр ши по сло ве. То је вр ло ле
по уде шен ма ли за вод... За се дам ме
се ци про шле го ди не про шло је кроз 
овај за вод 1194 ли ца. Зго дан по ло жај 
Но вог Са да са до бром са о бра ћај ном 
мре жом учи ни ће овај за вод нај бо ље 
по се ће ним у на шој зе мљи.“ 

На осно ву ових по да та ка мо же 
се за кљу чи ти да иако је др Хемпт 
већ од фе бру а ра 1921. био у Но вом 
Са ду и си гур но ра дио на ње го-
вој из град њи, јер је још пре Пр вог 
свет ског ра та пред ла гао из град-
њу Па сте ро вог за во да у Са ра је ву. 
Вак ци на ци ја па ци је на та про тив 
бе сни ла за по че ла је у Па сте ро вом 
за во ду ју на 1922. а тек 24. но вем бра 

1922. др Хемпт је зва нич но име но-
ван за управ ни ка. Та ко ђе и у из-
ве шта ју Хи ги јен ској ор га ни за ци ји 
Дру штва на ро да по во дом ор га ни-
за ци је кон гре са о бе сни лу 1927. го-
ди не, др Хемпт на во ди 1922. го ди ну 
као по че так ра да Па сте ро вог за во-
да у Но вом Са ду.

Управник од 1922. године

Др Хемпт је 9. де цем бра 1921. го-
ди не по ста вљен на ме сто од го вор-
ног ре фе рен та јав но-здрав стве ног 
оде ље ња ми ни стар ства здра вља за 
Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, а 24. но вем-
бра 1922. по ста вља се за управ ни ка 

но во по диг ну тог Па сте ро вог за во-
да у Но вом Са ду. Од зи да ња згра да 
но вог за во да до раз во ја но ве вак-
ци не про тив бе сни ла ко ја му је до-
не ла свет ску сла ву, те до раз во ја ве-
ли ког Хи ги јен ског за во да у Но вом 
Са ду, др Хемпт је пре ко де сет го ди-
на из у зет но на пор но ра дио, не ште-
де ћи ни сво је здра вље. На ве ли ку 
ра ши ре ност бе сни ла ука зу је и рад 
др Хемп та у Ју го сло вен ском ве те-
ри нар ском гла сни ку из 1929. го ди-
не. Ра ши ре ност бе сни ла у на шој 
др жа ви пот се ћа на „сред ње ве ков не 
епи зо о ти је lyssae“, пи ше др Хемпт 
и за ла же се за оба ве зну вак ци на-
ци ју па са про тив бе сни ла.

За вак ци на ци ју па ци је на та про-
тив бе сни ла др Хемпт је у по чет-
ку ко ри стио ма ђар ску „ди лу ци о-
ну“ ме то ду. Ори ги нал ни Па сте ров 
ме тод за вак ци на ци ју љу ди кич ме-
ним мо жди на ма ин фи ци ра них ку-
ни ћа ви ру сом fi xe, су ше ним у ци-
љу сла бље ња ви ру са, ко ри стио се у 
Фран цу ској и ње ним ко ло ни ја ма 
све до 1953. го ди не. У дру гим др жа-
ва ма пре тр пео је раз ли чи те мо ди-
фи ка ци је у ци љу лак ше и без бед-
ни је при ме не. Пр ву мо ди фи ка ци ју 
ура ди ли су Па сте ро ви са рад ни ци 
Кал мет и Ру (Al bert Cal met te, Emi le 
Ro ux) 1891. го ди не а од но си ла се на 
кон зер ви ра ње кич ме них мо жди на 

ку ни ћа у 30 посто гли це ри ну, што је 
омо гу ћа ва ло тран спорт и ду же очу-
ва ње ви ру лен ци је.

Хе ђеш Ен дре (Högyes), Па сте ров 
уче ник и осни вач Па сте ро вог ин-
сти ту та у Бу дим пе шти, 1887. је из ба-
цио су ше ње кич ме них мо жди на, а 
за сла бље ње ви ру са ко ри стио је раз-
ли чи та раз ре ђе ња све жег нер вног 
тки ва са ви ру сом fi xe, ко ја су се да-
ва ла два пу та днев но 14–20 да на.

Ова ко при пре мље на вак ци на да-
ва ла је ма њи про це нат ком пли ка-
ци ја, а би ла је лак ша за при пре му.

У пр вом Па сте ро вом за во ду у Ср-
би ји, у Ни шу, Али ви за тос (Ge ra sim 
Ali vi za tos) по ре клом Грк са Ар го са, 

Др Хемпт са орденом Светог Саве, његова женa маријa – Тереза и грб породице де Хемптин (de Hemptinne) 
из Белгије; основни амблем је црвени штит са две узенгије и квадрат са франачком ружом
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1918. из ра дио је сво ју „етар – ме то-
ду“. Вак ци на је при пре ма на од ин-
фи ци ра ног мо зга ку ни ћа и инак-
ти ви са на ста ја њем у етру 72 са та у 
ле де ња ку. Су спен зи ја вак ци не да-
ва на је у ко ли чи ни од 150–200 ми-
ли ли та ра под ко жу тр бу ха, а па ци-
јен ти су оста ја ли у ази лу за во да и 
до 24 да на.

Уви ђа ју ћи ко ли ко су до та да шње 
про це ду ре ком пли ко ва не, ду го трај-
не и не до вољ но стан дар ди зо ва не, 
др Хемпт је при сту пио из ра ди сво-
је мо ди фи ка ци је Па сте ро ве вак-
ци не. Ком би ну ју ћи нај бо ље про-
це ду ре пу бли ко ва не до та да, 1925. 
го ди не об ја вио је сво ју мо ди фи ка-
ци ју при пре ме вак ци не про тив бе-
сни ла, ко ја се инак ти ви са ла етром 
и фе но лом. 

Вак ци на се спра вља ла од мо зга 
ку ни ћа, а ка сни је ја га ња ца, ко ји су 
ин фи ци ра ни ви ру сом fi xe. Пе тог 
да на од ин фек ци је ја вља ли су се 

пр ви зна ци обо ље ња, а сед мог да-
на у ста ди ју му па ра ли зе жи во ти ње 
су жр тво ва не и сте рил но су ва ђе-
ни мо зак и кич ме на мо жди на. Нер-
вно тки во је ста вља но у етар то ком 
96 са ти, на кон че га је етар аспи ри-
ран по мо ћу ва кум - пум пе и нер вно 
тки во је хо мо ге ни зо ва но у спе ци-
јал ном мли ну. За тим је пра вље на 
су спен зи ја у фи зи о ло шком рас тво-
ру са 1 од сто фе но ла и у спе ци јал-
ном апа ра ту вак ци на је раз ли ва на 
по 5 ми ли ли та ра у ста кле не ам пу-
ле, са прет ход но од штам па ним ети-
ке та ма. 

Ста кле не ам пу ле су под сте рил-
ним усло ви ма за тва ра не то пље њем 
на пла ме ну на по себ ној по лу а у то-
мат ској ма ши ни и па ко ва не у кар-
тон ске ку ти је. Вак ци на се да ва ла под 
ко жу тр бу ха по 5 ми ли ли та ра то ком 
6 уза стоп них да на и јед на до за на-
кон 30 да на. Де ци се да ва ла по ло-
ви на до зе. Уни кат ни уре ђа ји и ма-

Садашњи Завод и његов директор испред здраде

Хемптовa вакцинa
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ши не на елек трич ни по гон, би ли су 
про из ве де ни у но во сад ској фа бри ци 
„Аеро ме ха ни ка“ око 1930. го ди не.

Ка да је већ до шао до фор му ла ци је 
сво је вак ци не, др Хемпт је бо ра вио 
у Па сте ро вом ин сти ту ту у Па ри зу и 
1925. го ди не об ја вио свој пр ви рад о 
но вој вак ци ни у та да јед ном од нај-
чу ве ни јих ча со пи са, Ана ли ма Па-
сте ро вог ин сти ту та. 

Предности Хемптове 
вакцине

По ње го вој ме то ди вак ци на ци ја 
је тра ја ла са мо 6 да на, што је пре-
ма дру гим ме то да ма вак ци на ци је 
ко је су тра ја ле 14 – 21 дан био вр-
ло ре во лу ци о нар ни на пре дак. Дру-
га те ко ви на Хемп то вог ра да би ла је 
да је вак ци на са др жа ва ла пот пу но 
мр тав ви рус, инак ти ви сан а очу ва-
не иму но ге но сти, по че му је Хемпт 
опет пр ви у све ту. Из тих раз ло га 

ње го ва вак ци на је би ла без бед на и 
ла ка за при ме ну, у ста кле ним ам-
пу ла ма, док су дру ги Па сте ро ви за-
во ди спра вља ли све жу вак ци ну и 
при ла го ђа ва ли трет ман сва ком по-
је ди нач ном па ци јен ту. 

Због ових очи глед них пред но сти, 
Хемп то ву вак ци ну при хва ти ло је и 
ко ри сти ло де це ни ја ма низ европ-
ских др жа ва, ма ђар ска, Не мач ка, 

че хо сло вач ка, Аустри ја, Ру му ни ја и 
Бу гар ска. У Ју го сла ви ји пре Дру гог 
свет ског ра та ова вак ци на је про-
из во ђе на под фир мом но во сад ског 
Хи ги јен ског за во да, ко ме је др Хем-
пт био пр ви ди рек тор, а по сле ра та 
се на ста ви ла у по но во са мо стал ном 
Па сте ро вом за во ду све до 1983. го-
ди не, ка да су већ ма ши не за про-
из вод њу от ка за ле по сле ви ше де-
це ниј ског ра да. За свој рад Хемпт 
је од ли ко ван ор де ном Све тог Са ве. 
Умро је у Но вом Са ду 1943. го ди не.

Хемп то ва вак ци на про тив бе сни-
ла да ле ко је над жи ве ла сво га ауто-
ра. Од 1925. го ди не ка да је прак тич-
но Хемпт до шао до фор му ла ци је 
сво је вак ци не, ње на про из вод ња у 
Ју го сла ви ји тра ја ла је до 1983, а у 
ма ђар ској, на при мер, до 1989. го ди-
не. Ве ћи на зе ма ља Евро пе при хва-
ти ла је Хемп то ву вак ци ну и низ де-
це ни ја је про из во ди ла и за љу де и 
за жи во ти ње. 

Кућа у којој је живео др Адолф Хемпт, позната као „Хемптова колиба”, налази се 
поред зграде Пастеровог завода у Новом Саду, у оквиру Клиничког центра Војводине

Први печат Пастеровог завода
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За свој рад др Адолф Хемпт одликован је орденом Светог Саве: Хемптова библиотека

Др Хемпт је имао осмо ро де це. Још 
у Грос-Ен цер сдор фу код Бе ча, где 
је био гар ни зон ски ле кар, ро дио се 
пр ви син Ханс, 1904. го ди не. Оста-
ла де ца ро ђе на су у Лу кав цу код 
Ту зле, где је Хемпт био оп штин ски 
ле кар, укуп но петорица си но ва и 
три кће ри. Де ца др Хемп та ра но су 
се раз и шла по све ту. 

Нај ста ри ји син Ханс за вр шио је 
сту ди је хе ми је у Бе о гра ду, крат ко 
ра дио у Хи ги јен ском за во ду у Но-
вом Са ду, 1940. пре шао у Су бо ти-
цу, а пред рат по бе гао у шпа ни ју 
и ра дио у Бар се ло ни у фар ма це ут-
ској ин ду стри ји. По знат је по раз-
во ју пе ну ша вих та бле та аспи ри-
на. Умро је 1976. го ди не. 

Дру ги син Ото Ерих за вр шио је 
сту ди је ме ди ци не у Бе о гра ду. У 
Спо ме ни ци ме ди цин ског фа кул-
те та (1970. год) под бро јем 1054 на-
ла зи се Хемпт А. Ото Ерих, ди пло-
ми рао школ ске 1935/36. Ка сни је 
је спе ци ја ли зи рао ин тер ну и бак-
те ри о ло ги ју. Умро је у Хо лан ди ји 
1995. го ди не. 

Тре ћи син Хер берт као сти пен-
ди ста ре фор ма тор ске цр кве за вр-
шио је сту ди је те о ло ги је у Стра збу-
ру, умро 1994. 

че твр ти син Пе тер млад је умро 
у Но вом Са ду 1927. од ре у мат ске 
гро зни це. Нај мла ђи син Ха ралд 
за вр шио је тр го вач ку ака де ми ју и 
ра дио као еко ном бол ни це у Ри је-
ци. Умро је 2003.

За ни мљи во да му је же на, по ре-
клом Ру ски ња, би ла ле кар бак те-
ри о лог, као и њи хов син Ге орг, ко-
ји ра ди у Ко пру. Нај ста ри ја ћер ка 
мар га ре та би ла је учи те љи ца у 

Аме ри ци, пре ми ну ла 1988. мла-
ђа ћер ка Даг мар ја ко је во ле ла да 
сви ра кла вир, али др Хемпт ни-
је дао жен ском де те ту да иде на 
стра ну на кон зер ва то ри јум. Уда-
ла се за хо те ли је ра из Вр њач ке ба-
ње ми ри ћа, а да нас жи ви у Но вом 
Са ду. Нај мла ђа Хер та оста ла је са 
оцем до ње го ве смр ти, а он да се 
уда ла за ве три на ра и да нас жи ви 
у Ба вар ској.

ОСмО РО ДЕ ЦЕ 
ДР ХЕмП ТА

Др Адолф Хемпт са породицом по доласку у Нови Сад, 1921.
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Да нас мо же мо ре ћи да је Па сте-
ро ву вак ци ну на сле ди ла Хемп то-
ва, као нај бо ља све до раз во ја мо-
дер них вак ци на са кул ту ре тки ва. 
Ка да се по ја ви ла вак ци на про тив 

бе сни ла про из ве де на на ем бри о-
ни са ним пач јим ја ји ма, мер кле и 
мор из Троп ског ин сти ту та у Хам-
бур гу у Не мач кој, ко ја је та ко ђе при-
ме њи ва ла Хемп то ву вак ци ну, на во-

де да је Хемп то ва бо ља од но ве са 
пач јих ем бри о на, ко ја да је ви ше ло-
кал них и оп штих ре ак ци ја и ни жи 
ти тар ан ти те ла од Хемп то ве. 

Др Имре Лон таи, екс перт за бе-
сни ло из ма ђар ске, на Сим по зи ју-
му по во дом 80 го ди на Па сте ро вог 
за во да у Но вом Са ду 2001. го ди не, 
из нео је по да так да ко год је у ма-
ђар ској при мио Хемп то ву вак ци ну, 
ни је обо лео од бе сни ла.

Про шло је 137 го ди на од ро ђе ња и 
пре ко 68 го ди на од смр ти др Адол-
фа Хемп та, у све ту по зна тог екс пер-
та за бе сни ло. Као осни вач и пр ви 
ди рек тор Па сте ро вог за во да у Но-
вом Са ду, а и као ро ђе ни Но во са ђан, 
ни је за бо ра вљен. Ње го во гроб но ме-
сто на Ре фор ма тор ском гро бљу је 
под за шти том, на згра ди Па сте ро-
вог за во да 1997. го ди не по ста вље на 
је ње го ва спо мен пло ча, као и ње го-
вог уче ни ка др ми ла на Ни ко ли ћа, 
ули ца у ко јој је 1936. по ди гао сво ју 
по ро дич ну ку ћу, не да ле ко од Па сте-
ро вог за во да, 2002. го ди не до би ла је 
на зив „Др Хемп та“, 

За вод за за шти ту спо ме ни ка гра-
да Но вог Са да про гла сио је Па сте-
ров за вод спо ме ни ком кул ту ре 1997. 
го ди не, а ову од лу ку је по твр ди ла 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је 2001. го ди-
не. У са мој Од лу ци о про гла ше њу, 
об ја вље ној у „Слу жбе ном гла сни-
ку“ (48/2001, стр. 2) спо ми ње се др 
Адолф Хемпт као ве ли ки на уч ник 
и аутор но ве ме то де при ме не ан ти-
ра бич не вак ци не. //

Техничари Јосип мадацки и Андрија Јаковљев, др милан Николић, шеф и  др Љубица Штрбоје

из новина – беснa куна



54 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011.

П
о сле ви ше го ди шњих на по ра и ве ли ког тру-
да, пр ви кра љев ски Па сте ров за вод у Ср би ји 
и на Бал ка ну, пре те ча да на шњих пре вен тив-
них здрав стве них уста но ва, по чео је да ра ди 

7. ју на 1900. го ди не у Ни шу, са мо петнаест го ди на по-
сле Па ри за, четрнаест го ди на по сле мо скве, Пе тро гра-
да и Оде се и десет го ди на по сле Њу јор ка, чи ка га и Бу-
дим пе ште. Као та кав па ри рао је та да шњој ме ди цин ској 
прак си на свет ском ни воу. 

Тај хра бар и ен ту зи ја стич ки ко рак свр стао је та да-
шњу Ср би ју, на пра гу XX ве ка, са 80 од сто не пи сме ног 
ста нов ни штва и не ста бил ном по ли тич ком сце ном, у 
ред мо дер них др жа ва, те био ве ли ки ко рак ка пра вом 
раз во ју здрав стве не за шти те и по ди за њу здрав стве не 
кул ту ре на ро да. Про из вод ња ани мал не лим фе, као вак-
ци не про тив ве ли ких бо ги ња, по пр ви пут у Ср би ји по-
че ла је да ном све ча ног отва ра ња Па сте ро вог за во да.
Дав ног 25. де цем бра 1900. го ди не, ми ни стар ство вој но 

до не ло је на ре ђе ње 1 да се но ви за вод у Ни шу за спра-
вља ње „ан ти ра бич не емул зи је“ за пре вен тив но пел цо-
ва ње про тив бе сни ла са оде ље њем за спра вља ње „ани-
мал не лим фе“ зва нич но на зи ва Па сте ров за вод, та ко да 
је за вод и зва нич но отво рен 1. јануара. 1901. го ди не.

На кон ње го вог отва ра ња, Др Дра гу тин Пет ко вић 
(1873–1947.) био је име но ван за пр вог стал ног управ-
ни ка Па сте ро вог за во да у Ни шу. 2, 3, 4, 5 У то ку 1901. го-
ди не на ме сто по моћ ни ка управ ни ка до ла зи, он да-
шњи са ни тет ски по руч ник, др ми лош Сте ва но вић. Др 
Сте ва но вић је пр ви ра дио вак ци ну про тив бе сни ла и 
дру ги ани мал ну лим фу про тив ве ли ких бо ги ња. Свој 
рад ни век је про вео на ме сту ше фа оде ље ња за спра-
вља ње ани мал не лим фе. У од су ству док то ра Пет ко ви-
ћа, ко је је тра ја ло скоро две го ди не, ка да се он усвр-
ша вао у Па ри зу, Не мач кој и Бе чу, док тор Сте ва но вић 
је оба вљао функ ци ју управ ни ка За во да. Док тор Сте-
ва но вић је до кра ја свог рад ног ве ка ра дио у Па сте-

РАЗВОЈ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НИшУ И НА ЈУГУ СРБИЈЕ 
СА ПОСЕБНОм УЛОГОм ВОЈНОГ ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА

ПРВИ НА БАЛКАНУ
// ПРЕ 110 ГОДИНА ПРВИ КРАЉЕВСКИ ПАСТЕРОВ ЗАВОД У СРБИЈИ И НА БАЛКАНУ 
ПОчЕО ЈЕ ДА РАДИ 7. ЈУНА 1900. У НИшУ, САмО 15 ГОДИНА ПОСЛЕ ПАРИЗА 
// ЗА ВРЕмЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА, ОКУПАТОРИ, БУГАРИ И АУСТРИЈАНЦИ 
ОПЉАчКАЛИ СУ СВЕ шТО ЈЕ ЗА СТРУчНИ РАД ЗАВОДА БИЛО ПОТРЕБНО, ЗАЈЕДНО 
СА ДРАГОЦЕНОм АРХИВОм, ПА СУ У ЗАВОДУ ОСТАЛИ САмО „ГОЛИ ЗИДОВИ“ //
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ро вом за во ду, за пра во до сво је смр ти 1915. го ди не од 
пе гав ца. 

То ком исте 1900. го ди не до ма ћом лим фом је про тив 
бо ги ња би ло пел цо ва но 11.540 ре гру та. Пр ви ан ти ра бич-
но ле че ни бо ле сник био је вој ник, па се мо же ре ћи да 
су пр ве вак ци не про из ве де не у Па сте ро вом за во ду би-
ле ко ри шће не за по тре бе вој ног са ни те та. Кра јем исте 
го ди не у Ниш су сти гли ра ди ле че ња и пр ви ци вил ни 
бо ле сни ци ује де ни од бе сног ву ка, љу ди са се ла, из ча-
чан ског сре за.6 

До отва ра ња За во да у Ни шу, љу ди ује де ни од бе сних 
жи во ти ња, нај че шће па са, би ли су упу ћи ва ни са ми или 
са пра ти о цем, нај че шће у Па сте ров за вод у Пе шти ра-
ди ле че ња. Би ло је из ме ђу 100 и 200 та квих па ци је на-
та, од ко јих су по ло ви ну чи ни ла де ца.

У пр вим го ди на ма ра да За вод је да вао озбиљ не ре-
зул та те, ко ји су, уоста лом, при осни ва њу ове ин сти ту-
ци је и оче ки ва ни. Отво рен као зва нич на вој на уста но-
ва, ра дио је за по тре бе вој ног са ни те та, али је у исто 
вре ме ко ри сник ње го вих услу га, у све ве ћој ме ри по-
ста ја ло и ци вил но ста нов ни штво Ср би је. Та тра ди ци-
ја ко ри шће ња вој них са ни тет ских уста но ва у ци вил не 
свр хе се одр жа ла и до да нас, и са по но сом мо же мо ре-
ћи да је те ме ље те са рад ње гра дио пр ви Кра љев ски вој-
ни Па сте ров за вод у Ни шу. 

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма Кра ље ви не Ср би је из 
пе ри о да 1901–1904. го ди не у Па сте ро вом за во ду је ан ти-
ра бич но ле че но 1140 ли ца, од ко јих је умр ло све га се-
дам. Број ле че них се с го ди на ма по ве ћа вао, док је број 
смрт них слу ча је ва оста јао у гра ни ца ма про се ка ме ди-
цин ских цен та ра у Евро пи, што је ре зул тат ко ји је Па-
сте ров за вод у Ни шу, та да свр ста вао у ред ме ди цин ски 
нај на пред ни јих ин сти ту ци ја у Евро пи.

Срп ско ле кар ско дру штво је 7. сеп тем бра 1904. го ди-
не одр жа ло Пр ви кон грес ле ка ра и при род ња ка на ко-
ме је др Дра гу тин Пет ко вић вр ло за па же но го во рио о 
раз вој ном пу ту и успе шном ра ду Па сте ро вог за во да,9 
ко ји се за вр ло крат ко вре ме по сво јим ре зул та ти ма из-
рав нао са ус пе си ма ре но ми ра них за во да у Па ри зу (0,47 
од сто умр лих од бе сни ла у пе ри о ду од де сет го ди на, 10 

на спрам 0,77 од сто у Ни шу 11 за три го ди не ра да), Пе-

шти или Бе чу, што је та да за та ко мла ду ин сти ту ци ју 
био пра ви под виг и сво је вр сно при зна ње ко је и да нас 
пред ста вља струч но-кул тур ни по нос. 

На кон 1904. го ди не до ла зи до про ши ре ња при мар них 
де лат но сти. Пр ва но ви на те го ди не би ла је ин ста ли ра-
ње бак те ри о ло шког оде ље ња у окви ру Па сте ро вог за-
во да, ко је је ре ше њем ми ни стар ства вој ног, слу жбе но 
отво ре но 1. апри ла. 7 Већ 20. апри ла отво ре но је Дез ин-
фек ци о но оде ље ње, ка да је от по чео са ра дом и пр вог 
курса за дез ин фек то ре. 8 Исте го ди не би ле су из вр ше не 
и при пре ме за отва ра ње се ро те ра пиј ског и хе миј ског 
оде ље ња. Ове про ме не би ле су од кључ не ва жно сти за 
Ср би ју, ако се зна да су до ми нант но ме сто у струк ту ри 
обо ље ва ња па и узро ка уми ра ња ста нов ни штва има-
ле за ра зне бо ле сти.

Рад Па сте ро вог за во да по сле 
Првог свет ског ра та 

У го ди на ма ко је су усле ди ле, до Првог свет ског ра та, 
Па сте ров за вод у Ни шу је, по ред то га што му је основ-
на де лат ност би ла ори јен ти са на на су зби ја ње бе сни-
ла и ве ли ких бо ги ња, ра дио и на дру гим за да ци ма ве-
за ним за су зби ја ње за ра за и хи ги јен ским пи та њи ма 
уоп ште. Бак те ри о ло шко оде ље ње Па сте ро вог за во да је 
1915. го ди не спре ма ло те тра вак ци ну и ра ди ло ви ше на 
бак те ри о ло шким ди јаг но за ма. Број ле че них за пр вих 
14 го ди на ње го вог ра да, од 1901–1915. го ди не из но сио је 

укуп но 8649, или про сеч но 617 ли ца го ди шње. 12

По пи са њу пр вог по сле рат ног управ ни ка др Ге ра си-
ма Аиви за то са, за вре ме Пр вог свет ског ра та, оку па то-
ри, Бу га ри и Аустри јан ци су опљач ка ли све што је за 
струч ни рад за во да би ло по треб но, за јед но са дра го-
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це ном ар хи вом, и у За во ду су оста ли са мо „го ли зи до-
ви“. Об зи ром да је Ср би ја под не ла нај ве ћу жр тву Пр вог 
свет ског ра та, за пра во 28 посто ст анов ни штва је стра-
да ло у рат ном ви хо ру, по ана ло ги ји се исти сце на рио 
од и грао и на пла ну пре вен тив не ме ди цин ске де лат но-
сти ра зо ре не Ср би је.

По сле Првог свет ског ра та, ка да се Па сте ров за вод 
као и це ла Ср би ја на шао опу сто шен, за по чео је де лат-
ност као ци вил на уста но ва. Већ 1919. го ди не под ру ко-
вод ством тек отво ре ног ми ни стар ства на род ног здра-
вља, Па сте ров за вод са сво јим та да шњим управ ни ком 
др Али ви за то сом, за по чео је те ме љан 
рад на бор би про тив енорм но рас ту-
ће опа сно сти од бе сни ла. Због то га је 
у Па сте ро вом за во ду још пр вих го ди-
на на кон ра та раз ви јан на уч но-ис тра-
зи вач ки рад ко ји је ре зул то вао про на-
ла же њем но ве ме то де за за шти ту од 
бе сни ла по зна те под на зи вом: „Етер 
ме то да по Али ви за то су“ или „мixеd- 
-ме то да“, ко ја је, на свет ском ни воу да-
ла нај бо ље ре зул та те у за шти ти угро-
же них ли ца од бе сни ла. 

За вод у Ни шу је у на ред ном пе ри-
о ду от по чео с отва ра њем но вих со-
ци јал но-ме ди цин ских уста но ва ко је 
су пред ста вља ле за че так здрав стве не 
слу жбе Ни ша и око ли не. Та ко је 1920. 
го ди не осно ва на Ве не рич на ам бу лан-
та, за тим стал на бак те ри о ло шка ста-
ни ца, школ ске по ли кли ни ке у Ни шу 
и дру гим гра до ви ма, здрав стве не ста-
ни це, дис пан зе ри за же не и де цу, До-
мо ви на род ног здра вља, на род на ку-
па ти ла. 13 

Нај зна чај ни ји по да так је, ипак, да је 
14. ок то бра 1923. го ди не, ре но ви ра ни и знат но про ши рен 
и оса вре ме њен Па сте ров за вод пре ра стао у Епи де ми-
о ло шки за вод у Ни шу. 14 Као ком пе тент на струч но-на-
уч на ин сти ту ци ја на се бе је пре у зео бор бу про тив свих 
за ра зних бо ле сти ко ри сте ћи и вак ци не про тив црев них 
за ра за ко је су из ра ђи ва не по ме то ди др Али ви за то са.

По што је 1926. го ди не до та да шњи Епи де ми о ло шки 
за вод пре ра стао у Хи ги јен ски за вод у Ни шу, 15 пр ви у 
зе мљи, по чео је знат но да ши ри сво ју де лат ност, та ко 
да је у на ред ним го ди на ма по стао сна жна хи ги јен ско-
про ти ве пи де миј ска, са ни тар но-хе миј ска, са ни тар но-
тех нич ка и здрав стве но-про свет на ин сти ту ци ја, ко ја 
је по ред бор бе са за ра зним бо ле сти ма, по че ла да ме-
ња не по вољ не хи ги јен ске при ли ке, на ро чи то ме ђу се-
о ским ста нов ни штвом. 16

Рад За во да после 
Другог свет ског ра та

Хи ги јен ски за вод је три де се тих го ди на имао ви ше 
оде ље ња: бак те ри о ло шко-се ро ло шко, ан ти ра бич но, хе-
миј ско, са ни тар но-тех нич ко и оде ље ње за ме ди цин ску 
ста ти сти ку из ко га ће по те ћи сва да ља со ци јал но-ме-
ди цин ска де лат ност.16 У за слу ге за во да из тог пе ри о-
да спа да и из град ња ду го оче ки ва ног во до во да у Ни шу, 
али још ви ше од то га рад и раз вој пр вог Ан ти ту бер ку ло-
зног дис пан зе ра у Ни шу, исте 1937. го ди не. 17,18 Та ко успе-
шан пе ри од ра да из ме ђу два ра та, мо же се об ја сни ти 
из у зет ним ан га жо ва њем свих за по сле них, ко ји су те ко-
ви не са вре ме не пре вен тив не ме ди ци не у све ту об је ди-
ни ли са соп стве ним на уч но-ис тра зи вач ким ра дом. 

О ква ли те ту ра да Хи ги јен ског за во да у Ни шу го во ре 
и по да ци о по се та ма број них здрав стве них рад ни ка из 
чи та вог све та. То су углав ном би ли ле ка ри сти пен ди-

сти Ли ге на ро да, Рок фе ле ро ве фон да ци је или Свет ске 
здрав сте не ор га ни за ци је. Њи хов бо ра вак у Хи ги јен ском 
за во ду у Ни шу имао је за циљ упо зна ва ње са ор га ни-
за ци јом и ра дом на ше здрав стве не слу жбе ко ја је би-
ла узор у свет ским раз ме ра ма.

По сле рат ни пе ри од пред ста вља но ву епо ху у ра ду За-
во да. Оси ро ма шен ра том, а за тим и оси па њем ка дро-
ва, без основ не опре ме и сред ста ва за рад у окру же њу 
где су вла да ле број не за ра зне бо ле сти (пе га ви ти фус, 
ту бер ку ло за, тр бу шни ти фус и др.). За вод је та да функ-
ци о ни сао са шест оде ље ња: бак те ри о ло шко-епи де ми-

о ло шко, со ци јал но-ме ди цин ско, са ни-
тет ско-тех нич ко, хе миј ско, оде ље ње за 
за шти ту школ ске де це и оде ље ње за 
су зби ја ње ту бер ку ло зе. Уво ђе њем со-
ци ја ли зма За вод је до жи вео нај ду бље 
про ме не, нај пре због но вог дру штве-
ног си сте ма, а за тим и због пре ла ска 
на са мо стал но фи нан си ра ње, као и 
на са мо у пра вља ње у здрав стве ној за-
шти ти.

Ве ли ка уло га За во да у по сле рат ном 
пе ри о ду огле да се и у осни ва њу сред-
ње ме ди цин ске шко ле у Ни шу 1946. го-
ди не, 19 а од осни ва ња ме ди цин ског 
фа кул те та 1960. го ди не по ста је ње го ва 
нај ва жни ја на став на ба за. Осни ва ње 
фа кул те та да ло је но ви по лет овој зна-
чај ној уста но ви ка ко у ка дров ском, та-
ко и у струч ном сми слу. Пре ма за ко ну 
о здрав стве ној за шти ти и здрав стве ној 
слу жби На род не Ре пу бли ке Ср би је од 
23. ју на 1961. 20 го ди не Хи ги јен ски за-
вод у Ни шу, као и сви оста ли хи ги јен-
ски за во ди у зе мљи ко ји су под тим на-
зи вом функ ци о ни са ли од 1926. го ди не, 

пре ра ста у За вод за здрав стве ну за шти ту.
У на ред ном пе ри о ду За вод про ши ру је сво је епи де-

ми о ло шке, хе миј ске, ми кро би о ло шке, ви ру со ло шке, 
па ра зи то ло шке, са ни тар но-тех нич ке, ста ти стич ко-из-
ве штај не и со ци јал но-ме ди цин ске ак тив но сти. Пра во 
осни ва ча За во да пре ла зи 1965. го ди не на ме ди цин ски 
фа кул тет у Ни шу. Исте го ди не, по пр ви пут, у За во ду 
су одр жа ни „Да ни пре вен тив не ме ди ци не“, је дин стве-
ни струч но-на уч ни са ста нак ко ји се одр жа ва до да на-
шњих да на. 

За вод за здрав стве ну за шти ту 1979. пре ра ста у За вод 
за за шти ту здра вља у Ни шу. 21 Од 1984. го ди не За вод 

за за шти ту здра вља у Ни шу по но вом ста ту ту функ ци-
о ни ше као „са мо стал на и са мо у прав на ор га ни зо ва на 
здрав стве на рад на ор га ни за ци ја рад ни ка по ве за них за-
јед нич ким ин те ре си ма у је дин стве ном про це су ра да.

За во да за за шти ту здра вља Ниш Сво ју де лат ност За-
вод тих го ди на оба вља пре ко сво јих пет сек то ра: Сек то-
ра за со ци јал ну ме ди ци ну, Сек то ра за епи де ми о ло ги ју, 
Сек то ра за ми кро би о ло ги ју са па ра зи то ло ги јом, Сек то-
ра за хи ги је ну и за шти ту жи вот не и рад не сре ди не и 
Слу жбе за за јед нич ке по сло ве. 21

Традиција коришћења 
војних санитетских 
установа у цивилне сврхе 
одржала се до данас

>>> о квалитету рада Хигијенског завода 
у Нишу говоре и подаци о посетама бројних 
здравствених радника из читавог света. 
то су углавном били лекари стипендисти 
Лиге народа, рокфелерове фондације 
или светске здравстене организације <<<
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Де ве де се те го ди не два де се тог ве ка и дру штве ни по-
тре си ко је су са со бом но си ле оте жа ле су, али не и за-
у ста ви ле ак тив но сти ове ре но ми ра не уста но ве ко ја је 
од лу ком Вла де Ср би је од 10. фебруара. 1998. го ди не пре-
ра сла у Ин сти тут за за шти ту здра вља у Ни шу.

У Ин сти ту ту за за шти ту здра вља од 2003. го ди не по-
сто ји и Сек тор за про мо ци ју здра вља чи ме је и здрав-
стве но-вас пит ни рад ко ји ова уста но ва спро во ди успе-
шно од свог осни ва ња до био фор му ко ја омо гу ћа ва 
мо де ран при ступ и уна пре ђе ње ових ак тив но сти.

Да нас у Ин сти ту ту за јав но здра вље у Ни шу од 227 
за по сле них 66 је док то ра ме ди ци не, од ко јих 60 спе-
ци ја ли ста, шест при ма ри ју са, 13 ма ги ста ра, 23 док то ра 
на у ка. У на ста ви је ан га жо ва но 12 док то ра ме ди ци не 
у зва њу про фе со ра, че ти ри до цен та и де вет аси сте на-
та. За по сле на су 73 ме ди цин ска тех ни ча ра, 53 здрав-
стве на са рад ни ка и 46 не ме ди цин ских рад ни ка. Са 139 
здрав стве них рад ни ка Ин сти тут да нас пред ста вља во-
де ћу уста но ву овог ти па у Ре пу бли ци Ср би ји и са успе-
хом оба вља град ске, ре ги о нал не и ре пу блич ке за дат ке 
из до ме на епи де ми ло ги је, ми кро би о ло ги је, хи ги је не 
са за шти том жи вот не сре ди не, со ци јал не ме ди ци не с 
ор га ни за ци јом здрав стве не слу жбе, здрав стве ним вас-
пи та њем, здрав стве ном ста ти сти ком и ин фор ма ти ком. 
Ин сти тут пред ста вља ре фе рент ну здрав стве ну уста но-
ву за ју го и сточ ну Ср би ју.

На став ни ци и са рад ни ци ме ди цин ског фа кул те та у 
Ни шу из овог Ин сти ту та на пи са ли су и штам па ли ве-
ћи број уџ бе ни ка и мо но гра фи ја, а струч ња ци и на уч-
ни рад ни ци ове ку ће, ка ко из ре до ва на став ног осо бља, 
та ко и оста лих, ве ли ки број струч них и на уч них ра до-
ва пу бли ко ва ли или са оп шти ли у зе мљи и ино стран-

ству. Ин сти тут за јав но здра вље је у овој го ди ни сер ти-
фи ко ван по ИСО стан дар ду 9001–2008 и ре а кре ди то ван 
од стра не АТС по стан дар ду 17025, чи ме је по твр ђен нај-
ви ши европ ски ква ли тет у ра ду, што пред ста вља га ран-
ци ју да љег раз во ја и на пред ка ове ин сти ту ци је.

У XX век Ниш је у област пре вен ти ве ушао са пр вим 
Па сте ро вим за во дом у зе мљи, у XXI век са Ин сти ту том 
за јав но здра вље, ко ји ће, по шту ју ћи тра ди ци ју, до след-
но од го во ри ти и овој сво јој уло зи, има ју ћи стал но на 
уму да је „ пре вен тив на ме ди ци на на у ка, стру ка и скуп 
мул ти ди сци пли нар них ве шти на чи ја при ме на обез бе-
ђу је спре ча ва ње бо ле сти, про ду же ње жи во та и уна пре-
ђе ње фи зич ког и мен тал ног здра вља.

Ин сти тут за јав но здра вље у Ни шу на ста вља рад с 
ен ту зи ја змом, про ши ру ју ћи сво ју де лат ност и раз ви-
ја ју ћи се про стор но, струч но и ка дров ски ка ко би што 
бо ље обез бе дио за шти ту и уна пре ђе ње здра вља ста нов-
ни штва Ср би је.

Да нас, 110 го ди на на кон осни ва ња пр вог Па сте ро вог 
за во да, од но сно Ин сти ту та за за шти ту здра вља, а од ско-
ра Ин сти ту та за јав но здра вље у Ни шу, ни је не скром но 
ре ћи да ње гов рад пред ста вља кру ци ја лан исто риј ски и 
здрав стве но-кул тур ни зна чај за раз вој здрав стве не за-
шти те не са мо ју го и сточ не Ср би је, већ и це ле др жа ве, 
и да као та кав пред ста вља ка мен те ме љац пре вен тив-
не ме ди ци не у на шој зе мљи. 

Ми о драг Сто ја но вић*•, 
Ди ја на Му шо вић*, 

Зо ран Ми ло ше вић*•
                                    * ме ди цин ски фа кул тет Ниш,

• Ин сти тут за јав но здра вље Ниш
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Г
е о граф ска од ред ни ца Сре мац, за ви чај др ми лен-
ка ма ри на, на мер но је ис так ну то у на сло ву овог 
члан ка, као пут из ко га се кре та ло у об но ви по сле 
Пр вог свет ског ра та. На и ме, та да као и са да, све 

ква ли тет но и до бро кре та ло се прав цем Се вер–Југ. Ра-
том ра зо ре на Ср би ја тре ба ла је мно го ум них гла ва, ле-
ка ра сва ка ко, да би се по ди за ла из ру ше ви на тек фор-
ми ра на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

Ло зни ца, ад ми ни стра тив ни цен тар Ја дра и сред-
њег Под ри ња, ва ро ши ца од 3000 ста нов ни ка тре ба ла 
је струч ња ка свих про фи ла, ка ко би кре ну ла у про цес 
об но ве и на прет ка. На ме сто сре ског ле ка ра у Ло зни ци 
ми ни стар ство здра вља упу ти ло је 1922. године мла дог 
др ми лен ка ма ри на.

Др ми лен ко ма рин ро ђен је 1891. године у срем ском 
се лу ма ли Ра дин ци у све ште нич кој по ро ди ци. Ни жу 
гим на зи ју за вр шио је у Ру ми, а ви шу у пре сти жној Кар-
ло вач кој гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма, где је по-
ка зао скло но сти ка ме ди цин ским на у ка ма. Лич ним 
опре де ље њем и су ге сти јом сво јих кар ло вач ких про фе-
со ра упи су је сту ди је ме ди ци не у Гра цу, а по том их на-
ста вља у Бе чу. Као Ср би на до га ђа ји из Пр вог свет ског 
ра та, због лич не без бед но сти, од во де га из Бе ча у Праг, 
где за вр ша ва сту ди је и сти че ди пло му док то ра оп ште 
ме ди ци не ју ла 1920. го ди не.

Завидно знање

Сту ди ра ју ћи на овим пре сти жним уни вер зи те ти ма, 
(Грац, Беч, Праг), сте као је за вид но зна ње за оба вља ње 
ле кар ске прак се. Но шен уз ви ше ним ро до љу би вим осе-
ћа њи ма, иако ни је био сти пен ди ста и ни је имао ни ка-
квих оба ве за пре ма но во фор ми ра ној Зе мљи, ста вља се 
на рас по ла га ње ми ни стар ству здра вља. 

Ре ше њем ми ни стар ства би ва по ста вљен за ле ка ра 
у Жуп ском Алек сан дров цу. Ту про во ди не пу ну го ди ну 
да на, по том крат ко ра ди у Круп њу, а 1922. пре ла зи у Ло-
зни цу где је по ста вљен за сре ског ле ка ра. На том ме сту 
је и на сле дио др Жи ва на Ја ши ћа о ко ме је пи са но у про-
шлом бро ју „Гла сни ка“. Као сре ски ле кар ра ди са мо две 
го ди не и ми ни стар ство здра вља Кра ље ви не СХС по ста-
вља га 1924. за управ ни ка бол ни це у Ло зни ци. На ме сту 
управ ни ка бол ни це оста ће све до 1953. го ди не.

Со ци јал не, здрав стве не и еко ном ске при ли ке у Кра-
ље ви ни, Ср би ји и Ло зни ци, би ле су из у зет но те шке. За 
мла дог др ма ри на иза зов не, да про ве ри сво је зна ње 
и ху ма ност. Схва тио је да це лог се бе ста ви у по ве ре-
ну му слу жбу, ка ко би што ви ше мо гао по мо ћи на ро ду 
да иза ђе из за о ста ло сти и не про све ће но сти. Да но ноћ-

ним ра дом сте као је по ве ре ње на ро да и епи тет „на род-
ног ле ка ра“. 

Да би што ви ше био у слу жби на па ће ног на ро да, по-
ред ор ди ни ра ња у бол ни ци у Ло зни ци увео је и ин-
сти тут „ор ди ни ра ње по ку ћа ма у Ло зни ци и окол ним 
ме сти ма“. Ово је чи нио да би олак шао те шким бо ле сни-
ци ма и по ште део их мал тре ти ра ња. Уме сто њих мал-
тре ти рао је се бе ра ди њих, као што су чи ни ли ње го ви 
ве ли ки учи те љи у Аустри ји и че шкој. Ње го во по жр тво-
ва ње на род је пре по знао и због то га га је по што вао и 
во лео. Ко ли ко је био у слу жби сво га на ро да све до чи и 
чи ње ни ца да је ку пио плац и са гра дио ку ћу по ред са-
ме бол ни це у Ло зни ци, опет, да би био на услу зи па ци-
јен ти ма, увек и у сва ко до ба. 

Дру ги свет ски рат до дат но је по гор шао при ли ке на-
ро да и др ми лен ка ма ри на ста вио на још ве ћа ис ку ше-
ња. Ве ли ки при лив из бе гли ца из Бо сне, сла бо раз ви је ну 
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ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАшТИТЕ У ОВОм КРАЈУ И УСПЕшНОм 
РАДУ БОЛНИЦЕ, НА чИЈЕм чЕЛУ ЈЕ БИО 29 ГОДИНА, ОВА УСТАНОВА 
ДОБИЛА ЈЕ 1992. ГОДИНЕ ИмЕ „ДР мИЛЕНКО мАРИН“ //

На ме сто сре ског ле ка ра у Ло зни ци 
ми ни стар ство здра вља упу ти ло је 1922. 
мла дог др ми лен ка ма ри на
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здрав стве ну слу жбу у Ср би ји ста вио је још у те жи по ло-
жај. Још пре да ни јим ра дом др ма рин је на док на ђи вао 
не ма шти ну у ле ко ви ма и са ни те ском ма те ри ја лу. 

Сти зао је да сви ма учи ни што је мо гао; утвр ди ве ру, 
ули је на ду и пру жи по др шку. чо век с оства ре ним нео-
гра ни че ним по ве ре њем код на ро да, сте као је по ве ре-
ње и оку па ци о них вла сти у Ло зни ци. Са та квим по ве-
ре њем мо гао је да учи ни и ви ше, на при мер да по мог не 
у скри ва њу Је вре ја и про го ње них при пад ни ка по кре та 
от по ра у овом де лу Ср би је. 

Оснивач листа „Подриње”

Са сте че ним оп штим обра зо ва њем у Кар ло вач кој 
гим на зи ји и на уни вер зи те ти ма у (Гра цу, Бе чу и Пра-
гу), Ло зни ци се пред ста вио као „ом ни по тент ни“ део ле-
кар ства. На и ме ка ко је уз гим на зи ју по ха ђао и му зич ку 
шко лу, сви рао је до бро ви о ли ну, па је и ту спо соб ност 
ста вио у функ ци ју на род ног про све ћи ва ња. Као члан 
Дру штва „Ка ра џић“ сви рао је у ор ке стру ви о ли ну и ру-
ко во дио му зич ком сек ци јом. 

Осно вао је лист Дру штва „Под ри ње“, био је члан Од-
бо ра за об на вља ње Ву ко ве ку ће и уста но вље ње Ву ко вог 
са бо ра (1933), за по ди за ња Ву ко вог до ма кул ту ре (1937) и 
по ста вља ња Ву ко вог спо ме ни ка у Ло зни ци. Од ли ко ван 
је Ор де ном Све тог Са ве (за гра ђан ске вр ли не и за слу ге). 
За по сле рат не за слу ге та ко ђе је од ли ко ван Ор де ном за-
слу га са злат ним вен цем, Ор де ном ра да, Ву ко вом на-
гра дом и оп штин ском на гра дом „23 сеп тем бар“.

У знак за хвал но сти за до при нос раз во ју здрав стве не 
за шти те у овом кра ју и успе шном ра ду бол ни це, на чи-
јем че лу је био 29 го ди на, ова уста но ва је до би ла 1992. 
име „др ми лен ко ма рин“, ко је и да нас са по но сом но си. 
Пред По ли кли ни ком по ста вље на је ње го ва би ста, као 
знак трај не за хвал но сти бла го дар них Ло зни ча на.

Др ми лен ко ма рин је гра ђа ни ма Ја дра и Ло зни це 
по кло нио сву сво ју љу бав и сте че но зна ње, без у слов но. 
Пре ми нуо је у мар ту 1975. го ди не у Ло зни ци, ис пра ћен 
ма сом бла го дар ног на ро да, што је би ла нај бо ља по твр-
да ње го вих људ ских и ле кар ских вред но сти. Свог по-
ро да ни је имао, ње го ва де ца су би ли сви Ло зни ча ни и 
гра ђа ни сред њег Под ри ња. Ње го ва сва ко днев но ма ла, 
жи вот но ве ли ка, трај но узор на де ла, оста ће као ве ли-
ки при лог исто ри је Срп ског ле кар ства.

 Прим. др Пре драг То јић Др ми лен ко ма ри н преминуо је 1975. у Лозници

др ма ри н са супругом

>>> Не се бич но је пру жио 
за шти ту свом ко ле ги 
 др со ло мо ну ада њи, 
уро ло гу и по сле рат ном 
про фе со ру на вој но- 
-ме ди цин ској ака де ми ји 
у бе о гра ду, скри ва ју ћи 
га у сво јој ку ћи 
ри зи ку ју ћи свој и жи вот 
сво је су пру ге <<<
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О
ва ко обра ћа ње: „ми лом на ро ду Срб ском!„ – те-
шко да би сте да нас про на шли чак и ме ђу пи-
сми ма чи та ла ца но ви на а по го то во да књи га 
бу де по све ће на упра во том на ро ду. Ипак, та 

искре на осе ћа ња др Јо ва на Ва лен те, јед ног од оних ле-
ка ра ко ји је за ду жио не са мо срп ско здрав ство, ту по све-
ту на пи сао је у Бе о гра ду, ме се ца ја ну а ра 1865. у та да об-
ја вље ној књи зи. Она је, не са мо ње го вим ко ле га ма, већ 
и обич ном, пи сме ном све ту по слу жла као не за о би ла-
зни здрав стве ни во дич у вре ме све ко ли ке оску ди це па 
и оне ко ју мно ги и да нас не сма тра ју пре ве ли ким хен-
ди ке пом: зна ња. За то је вред но пот се ти ти се:

Кад сам се 1852. год. ре шио скром не мо је услу ге срб ском 
на ро ду по све ти ти, био сам том ми сли ру ко во ђен, 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 и 
ужа сна и не срет на суд би на го ни ла – на пи сао је пре ви-
ше од ве ка др Јо ван Ва лен та.

При мив ши се зва ња ле ка ра у окру гу сме де рев ском – 
не гда слав ној пре стол ни ци Де спо та срп ских упо знао 
сам се с оби ча ји ма, на чи ном жи во та, пред ра су да ма на
род ним и са це лим на чи ном ми шље ња јед ног знат ног 
де ла срб ском на ро да – пи ше Ва лен та.

– У сва кој да тој при ли ци деј ство вао сам ре чи ма, раз
ло зи ма, ус ме ним са ве том на на род окру га. Пот пу но 
сам се уве рио да са мо пут јав не штам пе и по моћ ви
со ке вла де је ди на су сред ства, ко јим се мо же успе шно 
и тра ја шно на наш на род деј ство ва ти, јер штам пом 
умно же на реч до пре у све и нај да ље кра је ве на шег ота
ча ства, она на ђе пу тем тр го ви не, по кло на, љу бо пит
ства, по тре бе итд. и у нај да ље уса мље не ку ће.

Ме ни као ле ка ру – на ста вља др Ва лен та, нај бо љи је за
да так био, да из бо га тог из во ра ле кар ских на у ка и ис
ку ства она пра ви ла за об др жа ва ње здра вља и за чу ва
ње бо лест ни ка по цр пим, ко ја су сва ко ме нужд на, као 
ле кар нај ви ше сам ту оску ди цу осе ћао, па овим де лом 
и на у мио да том не до стат ку до ско чим.

– Ка да сам при сту пио у деј ство ва њу мо је на ме ре, 
на шао сам до вољ но де ла већ из ра ђе них на не мач ком, 
фран цу ском, ен гле ском је зи ку, ипак иза брао сам де ло 
сло вен ског бра та врст ног и у че шкој ви со ко по што ва
ног спи са те ља Др Ко ди ма, јер ми се чи ни ло да је схва
та ње и смер ње го вог де ла најблжзи ду ху и на чи ну схва
та ња на шег на ро да и по то ме сам де ло за те мељ и 
пра вац упо тре био и на ра зним ме сти ма знат но спрам 
по тре ба на шег на ро да раз вио и умно жио.

Нај ве ћа утје ха би ће ми, ако ви дим, да сам с мо јим 
ма лим и огра ни че ним тру дом ма ко ли ко при нео к раз
вит ку мог на ро да, да мо ја до ка зи ва ња до би ју упли ва на 
чи сто цу, на по бољ ша ње и одр жва ње здра вља овог нај ве
ћег чо ве чи јег бла га – об ја шња ва др Ва лен та.

– Наш на род од при ро де ова ко кра сно те ле сно ство
рен и об да рен ипак не ми ли це и пре вре ме на мре, пре 
оног ње му од Бо га у сва ком по је ди ном слу ча ју од ре ђе
ног ро ка. По ло ви на де це но во ро ђе не и ви ше уми ре у пр
вој го ди ни свог жи во та. Сма тра ћу се срећ ним ако, са мо 
нај ма ње, чим к том ве ли ком за дат ку до при не сем: да 
се пра ви ла и по сло ви ца „чи сто та јест по ла здра вља“ 
сву да код нас удо ма ћи.

– Ру ко во ђен ми шљу: да по деј ству јем ко ли ко мо гу ће да 
се здра вље на ро да бо ље са чу ва, да се бо лест ни ци бо ље 
не гу ју, да се укло не за блу де и пред ра су де, и та ко да се 
бо ље основ те ле сном и ду шев ном вас пи та њу по ло жи; 
же лим са мо да чи та о ци мо је раз ло ге отво ре ним срд
цем при ме, усво је, и у жи во ту на бљу да ва ју, и он да сам 
уве рен да ће по ло же ни труд на ро ду пло да при не ти, а 
ме ни уте ху: да сам по мом мо гућ ству при нео и од мо
је стра не к уса вр шен ству мог ми лог на ро да ко ме  из 
це лог срд ца же лим да Бог да де сва ку сре ћу, сла ву, на пре
дак и ко нач но, не за ви сност сво ју.

У Бе о гра ду, ме се ца ја ну а ра 1865, Др Јо ван Ва лен та

ВРЕДНО ЈЕ ПОТСЕТИТИ СЕ

Милом 
народу 

Србском!

Руковођен мишљу: да подејствујем колико могуће да се 
здравље народа боље сачува, да се болестници боље негују, 
да се уклоне заблуде и предрасуде, и тако да се боље основ 
телесном и душевном васпитању положи; желим само да 
читаоци моје разлоге отвореним срдцем приме, усвоје, и 
у животу набљудавају, и онда сам уверен да ће положени 
труд народу плода принети, а мени утеху: да сам по мом 
могућству принео и од моје стране к усавршенству мог 
милог народа коме – из целог срдца желим да Бог даде 
сваку срећу, славу, напредак и коначно, независност своју 
– написао је давне 1865. др Јована Валента
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Н
е дав но је Срп ско ле кар ско дру штво из да ло ре-
принт „ПО МЕ НИ КА ПО ГИ НУ ЛИХ И ПО МР ЛИХ 
ЛЕ КА РА И МЕ ДИ ЦИ НА РА У РА ТО ВИ МА 1912–
1918.“, чи ји се ори ги нал на ла зи у књи жном 

фон ду На род не би бли о те ке Ср би је. Са др жај књи ге не-
ће оста ви ти равд но ду шним чи та о ца, стил је аутен ти чан 
вре ме ну зби ва ња, не на ме тљи во је ис так ну та по жр тво-
ва ност, као и иде а ли и љу бав пре ма отаџ би ни.

Дав не 1912. го ди не по чи њу Бал кан ски ра то ви. Ср би-
ја же ли да се осло бо ди од тур ске вла сти де ло ве сво јих 
на ци о нал них те ри то ри ја. У то ме де ли мич но успе ва, 
али из ра та из ла зи ја ко иср пље на и фи нан сиј ски оси-
ро ма ше на. Из гу би ла је 74.500 вој ни ка. ма да ис цр пље-
на овим ра то ви ма и у све му не спрем на, ни је мо гла да 
из бег не сле де ћи, Ве ли ки рат, ко ји је го ди на ма при пре-
ман: Пр ви свет ски рат. че као се са мо по вод, ко ји је на-
ђен у атен та ту на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да у Са-
ра је ву, 28. ју на 1914. го ди не. че ти ри рат не го ди не во ђе не 
у из у зет но те шким усло ви ма во ди ле су срп ску вој ску 
ка по бе да ма, али и по ра зи ма.

Но вем бра и де цем бра 1915. го ди не, срп ска вој ска је 
при ну ђе на да се пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је по вла-
чи пре ма Ја дран ском мо ру. По из у зет но ја кој зи ми, без 
хра не и одеће, три ме се ца се про би ја ла срп ска вој ска 
кроз пла нин ска бес пу ћа и при то ме из гу би ла 300.000 
вој ни ка!  По сле од мо ра на Кр фу че ка ле су их још две 
го ди не Со лун ског фрон та, две го ди не у ка ме ним ро во-
ви ма ко је те шко да би не ко дру ги из др жао.

Та те шка вре ме на Ср би ја до че ку је са ве о ма ма лим 
бро јем ле ка ра. 

Пр ви ле кар до шао је у Ср би ју дав не 1819. го ди не. Од 
та да су се сме њи ва ли дру ги ле ка ри стран ци, а до ла зи-
ли су и ле ка ри Ср би из окол них зе ма ља. Тек 1846. го ди-
не Ср би ја по чи ње да ша ље сво је мла де шко ло ва не на 
да ље сту ди је ме ди ци не у Беч, Грац, Праг, Ци рих, Же-
не ву и Па риз јер свој ме ди цин ски фа кул тет ни је има-
ла. И по ред до би је них сти пен ди ја ти мла ди љу ди су те-
шко жи ве ли. мно ги су мо ра ли уз сту ди је исто вре ме но 
и да ра де ка ко би се из др жа ва ли. 

Све то их ни је спре ча ва ло да ак тив но уче ству ју у свим 
об ли ци ма дру штве ног жи во та, да ша љу у Ср би ју из ве-
шта је са кул тур них до га ђа ња, да ра де као пре во ди о ци, 
пе сни ци, књи жев ни ци. Вра тив ши се у сво ју зе мљу при-
хва та ли су слу жбу где год је би ло по треб но, че сто ме ња-
ју ћи ме сто бо рав ка, али су увек и сву да свој уз ви ше ни 
по сао ра ди ли са мно го љу ба ви и по жр тво ва ња. Би ли си 
це ње ни, оми ље ни и по што ва ни. По себ но су се ан га жо-

ва ли на по љу здрав стве ног вас пи та ња же на, омла ди-
не и се о ског ста нов ни штва. На ве о ма лак и ра зу мљив 
на чин об ја шња ва ли су ка ко се са чу ва ти од ра зних бо-
ле сти, про мо ви шу ћи здрав на чин жи во та.

И по ред свог ан га жо ва ња да по бољ ша здрав стве ну за-
шти ту ста нов ни штва, Ср би ја Бал кан ске ра то ве до че ку-
је са бол ном чи ње ни цом, да ле ка ра не ма до вољ но ни 
за до ба ми ра а ка мо ли ра та. Но вем бра ме се ца 1912. го-
ди не, вој ни ми ни стар са оп шта ва:

„У це лој Ср би ји има све га 370 ле ка ра, од ових је рат-
ним рас по ре дом од ре ђе но 296 за во ји ште, та ко, да за 
по за ди ну оста је све га 74 ле ка ра. Ка ко од овог бро ја мо-
ра да се оду зму ле ка ри ко ји су у цен трал ној упра ви (6), 
ле ка ри ко ји су услед ста ро сти и бо ле сти са свим не спо-
соб ни (8), и ле ка ри, ко ји су дав но ле кар ски по зив на-
пу сти ли (3), то за ле кар ску слу жбу у це лој по за ди ни, у 
гра ђан ству и вој сци, оста је све га 57-у тај број ура чу на-
то је и 16 жен ских. С ова ко ма лим бро јем ле ка ра не би 
се мо гла от пра вља ти ле кар ска слу жба ни у ре дов ним 
а ка мо ли рат ним при ли ка ма.

По че так бал кан ских ра то ва оку пља ле ка ре из Ср би-
је и окол них зе ма ља, као и оне ко ји пре ки да ју сту ди-
је и хи та ју на ра ти сте где су пре ко по треб ни, че ка ју ци 
да их рас по ре де у вој ни са ни тет. По за вр шет ку ра то ва 
вра ћа ју се да за вр ше сту ди је. На жа лост, уско ро их че ка 
још је дан рат са свим сво јим ужа си ма и не да ћа ма али 
их че ка и епи де ми ја пе гав ца енорм них раз ме ра ко ја 
је „ко си ла све пред со бом“. Бо ле сни ка је би ло пре ви ше, 
ле ка ра пре ма ло. Ра ди ли су да но ноћ но, без тре нут ка од-
мо ра јер ни је имао ко да их за ме ни. Ле че ћи ти фу сне бо-
ле сни ке и са ми су се раз бо ље ва ли и уми ра ли. 

У днев ни ку јед ног ле ка ра пи ше:

„Ов де је са да ров за ле ка ра. Ту имам да по бе дим или 
да пад нем она ко исто слав но као што су до сад па да ли 
на си офи ци ри и вој ни ци у ју ри ши ма.“

У дру гом днев ни ку пи ше:

„Ма лак сао сам...ле гао бих! Али ка ко да ле жем кад је 
то ли ко очи ју упр то у ме не...сва ки тра жи мо ју по моћ. 
Мо рам њи ма по мо ћи, а ме ни ка ко Бог да...“

Хра бри ли су ра ње ни ке а сво јим при ја те љи ма го во-
ри ли: „Ја по зна јем се бе; све стан сам пот пу но да ћу и 
ја овој за ра зи под ле ћи, али друг чи је не мо гу.“ Или, „ја се 

РЕПРИНТ „ПОмЕНИКА ПОГИНУЛИХ И ПОмРЛИХ 
ЛЕКАРА И мЕДИЦИНАРА У РАТОВИмА 1912–1918.“

мОРАм ЊИмА ПОмОЋИ, 
А мЕНИ КАКО БОГ ДА...
// НОВЕмБРА 1912. ГОДИНЕ СРБИЈА ИмАЛА ЈЕ САмО 370 ЛЕКАРА А НОВЕмБРА 
мЕСЕЦА 1918. ОСТАЛО ЈЕ ЗАПИСАНО: „У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ, СА СТАРОм СРБИЈОм 
И мАКЕДОНИЈОм БИЛО ЈЕ СВЕГА 35 ЛЕКАРА“ //
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сво јим на пор ним ра дом са мо оду жу јем срп ском вој ни
ку, ко ји са гра ђу је на су оп шту до мо ви ну“.

На кра ју ра то ва, но вем бра ме се ца 1918. го ди не, оста ло 
је за пи са но: „у це лој Ср би ји, са Ста ром Ср би јом и ма-
ке до ни јом би ло је све га 35 ле ка ра. У мно гим сре зо ви-
ма ду зност сре ских ле ка ра вр ши ли су ме ди ци на ри, ве-
ли ким де лом и са не ко ли ко се ме ста ра.“ 

У то ку ра то ва Ср би ја је из гу би ла 153 ле ка ра, једног 
зуб ног ле ка ра, шест ста ри јих ме ди ци на ра, 21 мла ђег 
ме ди ци на ра и 25 стра них ле ка ра. Пе га вац је био узрок 
смр ти код 87 ле ка ра, а укуп но је од нео 117 жи во та, не 
ра чу на ју ћи још седам код за ро бље них ле ка ра.

За сво ју рев но сну слу жбу, ода ност, хра брост и ху ма-
ност до би ја ли су од ли ко ва ња. спо ме ну та са мо не ка ко-
ја су кра си ла гру ди ових из у зет них љу ди: Ор ден Све тог 
Са ве, Крст ми ло ср ђа, Крст Цр ве ног кр ста, Злат на ме да-
ља за рев но сну слу жбу, Та ков ски Крст, Ка ра ђор ђе ва зве-
зда, Фран цу ски ор ден Ле ги је ча сти, Бе ли орао. 

Др Во ји слав м Су бо тић и Срп ско ле кар ско дру штво 
за слу жни су за чу ва ње успо ме на на све ле ка ре и ме ди-
ци на ре ко ји су по ги ну ли или умр ли у то ку ових ра то-
ва, пре ко сво је пу бли ка ци је „По ме ник“ из 1922. го ди не, 
„да им се ода за слу же но при зна ње и по част и по диг не 
веч ни спо мен у њи хо ву част“.

 Прим. др Миланка Давитков

У то ку ра то ва Ср би ја је из гу би ла 153 ле ка ра, једног зуб ног ле ка ра, 
шест ста ри јих ме ди ци на ра, 21 мла ђег ме ди ци на ра и 25 стра них ле ка ра

Др Тома Авраси

Др Светислав Андрејевић

Др Адам Фердинанд

Др Сотир Андрејевић
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Д
а нас у све ту по сто је мно ге слу жбе ко је пру жа-
ју услу ге чи ји је циљ да по ма жу гра ђа ни ма да 
удоб ни је жи ве, ште де сво је вре ме, до би ју пра во-
ве ре ме ну и пра ву ин фор ма ци ју о мно гим пи та-

њи ма ко ја су бит на за њи хов жи вот, олак ша ју ре ша ва ње 
ра зних не до у ми ца, да би се та ко осе ћа ли си гур ни је и за-
шти ће ни је. Про бле ми и ди ле ме са ко ји ма се да на шњи 
чо век су о ча ва су број ни и по ти чу из ра зних сфе ра жи-
во та. ме ђу тим, сви ти про бле ми из гле да ју ла ко ре ши ви, 
ка да се чо век су о чи са здрав стве ним про бле ми ма. 

Је дан од об ли ка здрав стве не за шти те су и са ве то ва ли-
шта. Она нај че шће ра де при до мо ви ма здра вља, хит ној 
по мо ћи или у не ким спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма. 
Са ве то ва ли шта су углав ном спе ци ја ли зо ва на за јед ну 
вр сту бо ле сти, за ви сно сно сти или по пу ла ци ју. Ве ли ки 
број па ци је на та и да нас по ми ње и жа ли за уки ну тим 
Са ве то ва ли шти ма за ди ја бе ти ча ре у До мо ви ма здра-
вља ко ја су функ ци о ни са ла бес пре кор но.

Са ве ти од те ле фо на до меј ла 

Убр за ни тем по жи во та до во ди до то га да се са да че сто 
де ша ва ју не пред ви ђе ни до га ђа ји, ко ји мо гу да угро зе 
здра вље, па чак и оп ста нак по је дин ца, по ро ди це, па и 
це ле за јед ни це. Због то га је јед но од основ них пи та ња 
ко ји ма би тре ба ло да се ба ви сва ко дру штво и по је ди-
нац – пи та ње здра вља. 

Про у ча ва ју ћи мо дер не трен до ве у све ту у обла сти ко-
ја се ба ви на чи ни ма по мо ћи обо ле лим или здра вим 
осо ба ма ко ји има ју не ке ди ле ме у ве зи са сво јим здра-
вљем, гру па ен ту зи ја ста је до шла до за кључ ка да би и 
у Ср би ји, као и у не ким за пад ним зе мља ма, би ло по-
жељ но да се отво ри јед но ме ди цин ско те ле фон ско са-
ве то ва ли ште. 

У скла ду са том иде јом, у Бе о гра ду је 1. апри ла до 31. 
де цем бра. 2009. го ди не (укуп но де вет ме се ци), сва ког 
да на од 8 до 20 ча со ва, ра ди ло по мно го че му је дин-
стве но и до са да, на овим про сто ри ма, не за бе ле же но 
са ве то ва ли ште.

Гру па пен зи о ни са них вој них и дру гих ле ка ра, спе-
ци ја ли ста из раз ли чи тих гра на ме ди ци не, по кре ну ла 
је пр во при ват но те ле фон ско ме ди цин ско са ве то ва-
ли ште, чи ја је основ на на ме на би ла пру жа ње ква ли-
тет них и пра во вре ме них ме ди цин ских ин фор ма ци ја, 
од но сно од го во ра на сва пи та ња гра ђа на у ве зи са њи-
хо вим здра вљем. 

По сред ством те ле фо на, фик сног или мо бил ног, е-ма-
и ла или не по сред но, у ам бу лан ти оп ште ме ди ци не, 
ко ја је по сто ја ла при са ве то ва ли шту, ово ме ди цин ско 
са ве то ва ли ште је би ло до ступ но сви ма ко ји има ју по-
тре бу да се оба ве сте о би ло ком здрав стве ном про бле-
му, од но сно ко ји су же ле ли да за тра же са вет о уна пре-
ђе њу, очу ва њу или за шти ти соп стве ног здра вља или 
здра вља не ког чла на сво је по ро ди це или, уоп ште, да 
по тра же не ку ин фор ма ци ју ко ја би за њих би ла ва-
жна и ко ри сна.

ме ди цин ско те ле фон ско са ве то ва ли ште под на зи вом 
„ме ди те са“, би ло је осми шље но као ме сто на ко јем ће 
ис ку сни струч ња ци, па жљи во са слу ша ти гра ђа не, од-
го ва ра ти на њи хо ва пи та ња и при том им, сво јим са ве-
ти ма, ука зи ва ти шта, ка да и ка ко би тре ба ло да ура де, 
или ка ко да по сту па ју у од ре ђе ним си ту а ци ја ма у ве-
зи са сво јим здра вљем.

Основ ни циљ про јек та „Са ве ти о здра вљу те ле фо ном“ 
био је уна пре ђе ње здра вља гра ђа на и под сти ца ње ко ри-
сни ка услу га да до но се при клад не од лу ке о свом здра-
вљу и то на осно ву упут ста ва ле ка ра, ко ја су у скла ду 
са са вре ме ним здрав стве ним до стиг ну ћи ма и уса гла-
ше ним струч ним ста во ви ма. Ком пе тент ни струч ња-
ци пру жа ли су по моћ та ко што су сво јим пред ло зи ма, 
су ге сти ја ма и пре по ру ка ма во ди ли и под сти ца ли ко-
ри сни ке услу га да стек ну увид у сво је здрав стве не по-
те шко ће и да про на ђу здра ву осно ву за њи хо во са мо-
стал но ре ша ва ње, а ако то ни је би ло мо гу ће, упу ћи ва ли 
на да ље ле че ње код од го ва ра ју ћих ле ка ра.

Тај ност по да та ка

У са ве то ва ли шту се ре а ли зо ва ла и кон ти ну и ра на еду-
ка ци ја ко ри сни ка услу га о то ме ка ко да се од но се пре-
ма свом здра вљу, о пра вил ном на чи ну ис хра не, ре кре-
а ци ји, ра ду и еко ло шкој све сти. На тај на чин је чи њен 
на пор да се по диг не ни во све сти по је дин ца о од го вор-
но сти за соп стве но здра вље и про мо ви ше из гра ђи ва ње 
здра вог сти ла жи во та ко ји по зи тив но ути че на из бе га-
ва ње бо ле сти и по вре да. На осно ву раз го во ра са гра ђа-
ни ма струч ња ци од по ве ре ња ту ма чи ли су ди јаг но зе 
и те ра пи је, и про це њи ва ли и пре по ру чи ва ли ко ји би 
ле ко ви мо гли да по мог ну, да би се по пра ви ло њи хо во 
здрав стве но ста ње.

Ко ри сни ци ма услу га са ве то ва ли шта је би ла обез бе-
ђе на бр за до ступ ност ле ка ра би ло где да се на ла зе: у 

ПРВО ПРИВАТНО мЕДИЦИНСКО ТЕЛЕФОНСКО САВЕТОВАЛИшТЕ „мЕДИТЕСА”

ЈЕДАН ПОЗИВ мЕЊА СВЕ
// У БЕОГРАДУ 1. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ, СВАКОГ ДАНА ОД 8 ДО 20 чАСОВА, 
РАДИЛО ПО мНОГО чЕмУ ЈЕДИНСТВЕНО И ДО САДА, НА ОВИм ПРОСТОРИмА, 
НЕЗАБЕЛЕЖЕНО САВЕТОВАЛИшТЕ // У САВЕТОВАЛИшТУ ЈЕ БИЛО СТАЛНО 
ИЛИ ПОВРЕмЕНО АНГАЖОВАНО 12 ЛИЦА //

>>> искуства једНоГ ПокуШаја
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свом до му, на пу ту или од мо ру. Ко ри сник услу ге са ве-
то ва ли шта ни је био ду жан да от кри је свој иден ти тет, тј. 
би ла је оси гу ра на пот пу на тај ност по да та ка. Кон такт са 
ле ка ром мо гли су да оства ре у сва ком за њих по год ном 
и ва жном тре нут ку. 

ме ди цин ско те ле фон ско са ве то ва ли ште „ме ди те са“ 
ба ви ло се пру жа њем услу га у си сте му здав стве не за шти-
те. Основ на функ ци ја са ве то ва ли шта је би ла вер бал на 
по моћ гра ђа ни ма ка ко да успе шно ре ше сво је здрав стве-
не про бле ме или ди ле ме. Као се кун дар ну функ ци ју,

„ме ди те са“ је има ла и ор га ни за ци ју, при хват, тран-
спорт и сме штај па ци је на та, по њи хо вој же љи, а на 
осно ву струч не пре по ру ке ле ка ра. 

У са ве то ва ли шту је би ло стал но или по вре ме но ан га-
жо ва но 12 ли ца: ди рек тор-вла сник, мар ке тинг ме на џер, 

оф фи це ме на џер (ко ор ди на тор уну тра шње ор га ни за-
ци је), ле ка ри спе ци ја ли сти раз ли чи тих гра на ме ди ци-
не и ко ор ди на тор спољ ње са рад ње.

Нов ча на на док на да ко ју је пла ћао ко ри сник услу ге 
те ле фон ског са ве то ва ли шта од ре ђе на је би ла це ном те-
ле фон ског им пул са и ду жи ном раз го во ра. Пре по чет-
ка сва ког раз го во ра еми то ва ла  се по ру ка да се раз го-

вор на пла ћу је и да је огра ни чен на 10 мин. Ко ри сни ку 
услу ге ра чун је до ла зио уз ра чун за ко ри шће ње те ле-
фон ских услу га.

Се ди ште са ве то ва ли шта је би ло на Но вом Бе о гра ду. 
Ко ри сти ло је два ста на, је дан ма њи, од 60 м2, за ам бу-
лан ту оп ште ме ди ци не, а дру ги ве ћи, од 78 м2, за по-
зив ни цен тар.

За рад са ве то ва ли шта би ло је по треб но на ба ви ти кан-
це ла риј ску опре му за ле ка ре, те ле фон ску цен тра лу са 
по треб ним бро јем при кљу ча ка, по тре бан број ра чу на ра 
и ком плет ну опре му за ам бу лан ту оп ште ме ди ци не.

Уз оно што је на пред ре че но о осни ва њу и ми си ји овог 
са ве то ва ли шта ов де тре ба на гла си ти још не ке еле мен-
те мар ке тин шке ана ли зе.

Ка ко до фо му ле успе ха 

За рад са ве то ва ли шта ва жни су би ли За кон о здрав-
стве ној за шти ти и За кон о огла ша ва њу. Не ке од ред бе 
тих за ко на су уоп ште не, до ста не пре ци зне и не ја сне. 
За ко ном је за бра ње но огла ша ва ње здрав стве них услу-
га, струч но-ме ди цин ских по сту па ка и ме то да здрав-
стве не за шти те, укљу чу ју ћи здрав стве не услу ге, ме то де 
и по ступ ке тра ди ци о нал не ме ди ци не ко је се оба вља ју 
у здрав стве ној уста но ви, при ват ној прак си или у дру-
гом прав ном ли цу ко је оба вља здрав стве ну де лат ност, 
у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња и на дру гим но си-
о ци ма огла сних по ру ка.

До зво ље но је са мо огла ша ва ње на зи ва здрав стве не 
уста но ве, од но сно по слов ног име на при ват не прак се, 
се ди шта, де лат но сти ко ја је утвр ђе на ре ше њем о ис пу-
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>>> ве ли ки број па ци је на та и да нас по ми ње 
и жа ли за уки ну тим са ве то ва ли шти ма 
за ди ја бе ти ча ре у до мо ви ма здра вља ко ја 
су функ ци о ни са ла бес пре кор но <<<

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НА СТРУК ТУ РА мЕ ДИ ЦИН СКОГ 
ТЕ ЛЕ ФОН СКОГ СА ВЕ ТО ВА ЛИ шТА
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ње но сти усло ва за оба вља ње здрав стве не де лат но сти, 
као и рад ног вре ме на

У слу ча ју „ме ди те се“ мар ке тинг ци ље ви су би ли по-
ве ћа ње бро ја ко ри сни ка ње них услу га и кре и ра ње до-
брог ими џа у јав но сти. По ред ко мер ци јал них по сто ја-
ли су и не ко мер ци јал ни ци ље ви, тј. основ на функ ци ја 
са ве то ва ли шта је би ла вер бал на по моћ гра ђа ни ма у 
ве зи са њи хо вим здрав стве ним про бле ми ма и еду ка-
ци ја ко ри сни ка услу га о дру гим ва жним пи та њи ма; 
по ди за ње ни воа све сти ко ри сни ка о од го вор но сти за 
соп стве но здра вље и про мо ци ја здра вог сти ла жи во-

та ко ји по зи тив но ути че на из бе га ва ње бо ле сти и по-
вре да. 

Ко мер ци јал на про па ган да са ве то ва ли шта ко ри сти-
ла је раз ли чи та сред ства: гра фич ка сред ства (фла је ри, 
пла кат, ло го), огла сна сред ства (огла ша ва ње у штам пи, 
на ра ди ју), про јек ци о на сред ства (ре клам ни спот, сајт), 
про стор но-пла стич не сред ства (олов ке на ко ји ма је број 
те ле фо на са ве то ва ли шта, ло го на маг не ту, обе ле жи вач 
стра не за књи ге, ма ји це и ка пе за про мо те ре).

Од лу ка о тро ше њу нов ца за огла ша ва ње мо ра ла је 
би ти ве о ма опре зна, јер се мо же по ка за ти да, ако се 
пре ма ло по тро ши на огла се, за пра во се тро ши су ви-
ше, јер оглас не ће при ву ћи па жњу. Ка ко гра ђа ни зо-
ву са ве то ва ли ште кад има ју здрав стве не про бле ме, 
или ди ле ме у ве зи са сво јим здра вљем, али са ве то ва-
ли ште мо ра би ти сва ко днев но при сут но у ме ди ји ма. 
мо же то да бу де и са мо на зив са ве то ва ли шта са бро-
јем те ле фо на.

У окви ру са ве то ва ли шта ра ди ла је  и ам бу лан та оп-
ште ме ди ци не, где су гра ђа ни мо гли не по сред но бес-
плат но да се кон сул ту ју с ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма. 
Са ве то ва ли ште је пру жа ло и услу гу ор га ни за ци је ле-
че ња у од го ва ра ју ћим кли ни ка ма.

Оп шта фор му ла за успех ме ди цин ског те ле фон ског 
са ве то ва ли шта не по сто ји. За са ве то ва ли ште је нај ва-
жни ји фо кус на ква ли тет услу га и на по тре бе кли је на-
та. Да ва ња услу га је ефи ка сно ка да при вла чи но ве кли-
јен те. Са ве то ва ли ште је, за то, ор га ни зо ва ло бес плат но 
пру жа ње услу га на свом сај ту и у ор ди на ци ји оп ште 
ме ди ци не. 

Ква ли те тан са вет кат кад зна чи 
ви ше од ле ка

Циљ не гру пе са ве то ва ли шта су би ле сту ден ти, омла-
ди на, рад на по пу ла ци ја, хро нич ни бо ле сни ци, осо бе са 
по себ ним по тре ба ма, пен зи о не ри. То су нај че шће би ле 
осо бе ко је ни су има ле вре ме на да иду код ле ка ра и че-
ка ју да би до би ли са вет, осо бе ко је су же ле ле не ку ин-
фор ма ци ју, али су же ле ле и да оста ну ано ним не или 
осо бе ко је су те шко по крет не, ста ре, уса мље не. 

ме ди цин ско те ле фон ско са ве то ва ли ште „ме ди те са“ 
је за пр ва два ме се ца ра да има ло не ко ли ко сто ти на по-
зи ва, про сеч но 20 на дан, а гра ђа не, ме ђу ко ји ма су ве-
ћи ном би ле ста ри је же не, нај ви ше је  за ни ма ло ка ко да 
се ле че од ср ча них и уро ло шких про бле ма.

мо же се ре ћи да је за рад „ме ди те се“, пр вог са ве то-
ва ли шта та кве вр сте у Ср би ји, вла да ло до ста ве ли ко 
ин те ре со ва ње Бе о гра ђа на, али су по зи ви сти за ли и из 

дру гих гра до ва ши ром Ср би је, по себ но из Вој во ди не. 
Услу ге ле ка ра спе ци ја ли ста нај че шће су у том пе ри о ду 
ко ри сти ле же не (56 од сто), по зи ви су нај че шће до ла зи-
ли из Бе о гра да (69 про це на та, а 66 од сто гра ђа на ко ји 
су по зи ва ли би ло је ста ри је од 55 го ди на. Нај за сту пље-
ни ја пи та ња гра ђа на би ла су из кар ди о ло ги је и уро ло-
ги је (по 18 од сто), пи та ња за не у ро ло га би ло је 11од сто, 
за га стро ен те ро ло га 10 про це на та, а би ло је и пи та ња 
из пси хо ло ги је и пси хи ја три је.

Тај тренд се на ста вио и ка сни је. Ле ка ри са ве то ва ли-
шта уче ство ва ли су у број ним ин фор ма тив ним и спе-
ци ја ли зо ва ним ТВ еми си ја ма и од го ва ра ли на пи та-
ња за ин те ре со ва них гра ђа на пре ко имеј ла и у штам пи 
(„Блиц“). За па же но је ви ше сту ко по ве ћа ње ин те ре со-
ва ња за са ве то ва ли ште и број по зи ва се у то ку тих до-
га ђа ја сиг ни фи кант но уве ћа вао. До шло се до по твр де, 
дав но кон та то ва не чи ње ни це, да ква ли те тан са вет по-
не кад зна чи ви ше од ле ка. То је до ве ло до да љег раз во-
ја и сти ца ња по ве ре ња у кла сич не об ли ке здрав стве не 
пре вен ти ве и ле че ња. 

Нај ви ше по зи ва из ме ђу 10 и 12 
и по сле 18 ча со ва

Нај ви ше по зи ва је би ло у пре по днев ним ча со ви ма, 
из ме ђу 10 и 12 ча со ва, и по под не, по сле 18 ча со ва. Око 
20 од сто осо ба ко је су јед ном кон так ти ра ле цен тар ја-
вља ле су се по но во, или ви ше пу та, та ко да су се, у овом 
крат ком пе ри о ду, не ки па ци јен ти опре де ли ли за по је-
ди не ле ка ре. мно ги од њих су же ле ли и лич ни кон такт, 
ко ји су мо гли да оства ре у ам бу лан ти са ве то ва ли шта. 
То су углав ном би ли кар ди о ло шки па ци јен ти, по себ но 
они са хи пер тен зи јом, ко ји су се не кад ја вља ли и ви ше 
пу та на дан ка да се ни су осе ћа ли до бро. 

Слич но су се по на ша ли и уро ло шки па ци јен ти ко ји 
су же ле ли оп шир но да се ин фор ми шу о сво јој бо ле сти и 
до би ју са вет ка ко да се по на ша ју да би евен ту ал но са ми 
се би по мо гли или, ако ни је то би ло мо гу ће, до ла зи ли на 
кон сул та ци ју, а за тим да ље од ла зи ли на хи рур шки трет-
ман. мла де осо бе су се углав ном ин те ре со ва ле за раз не 
мо гућ но сти кон тра цеп ци је, као и за то да ли су, мо жда, 
по сле ин тим ног кон так та, труд не и ка ко да то утвр де и 
да ли  по сто ји пи лу ла за „дан по сле”. Ве ли ки број ста ри-
јих осо ба, по ред по ста вља ња пи та ња, био је вр ло за ин те-
ре со ван и за ду жи раз го вор о свом здра вљу уоп ште, па 
и о не ким дру гим уоп ште ним те ма ма, та ко да су по сле 
пр вих десет ми ну та, ко ли ко је би ло огра ни че ње, зва ли  
ви ше пу та и на ста вља ли кон вер за ци ју.

Го ре на ве де ни по ку шај ор га ни зо ва ња ме ди цин ског 
те ле фон ског са ве то ва ли шта по ка зао је да та ква уста но-
ва мо же да има ко ри сно ме сто у си сте му на ше здрав-
стве не за шти те. Иако пр ва и не до вољ но ре кла ми ра на, 
„ме ди те са“ је ре ла тив но бр зо при ву кла па жњу, од но сно 
на и шла на ве о ма по зи ти ван при јем код на ших гра ђа-
на, а и де ла на ше ме ди цин ске јав но сти.

Ипак, те шка еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи, по себ но 
лош ма те ри јал ни по ло жај на ших гра ђа на, ути ца ла је 
ли ми ти ра ју ће, од но сно ни је до зво ли ла да се раз ви-
ју сви ка па ци те ти „ме ди те се“, ка ко је пр во бит но би-
ло пла ни ра но.

С дру ге стра не, да је би ло ви ше сред ста ва за ре кла му 
и за уво ђе ње још не ких спе ци ја ли ста у са став ти ма ле-
ка ра (нај пре пси хи ја тра), вр ло је ве ро ват но да би ин те-
ре со ва ње на ших гра ђа на за јед ну ова кву ин сти ту ци ју 
би ло мно го ве ће, а и ње ни укуп ни ефек ти. Због то га се 
аутор овог ра да на да да по ку шај са „ме ди те сом“ не ће 
оста ти уса мљен, од но сно да ће он по слу жи ти као  ин-
спи ра ци ја и, на рав но, ис ку ство за не ке но ве и успе шни-
је ак ци је на овом пла ну. 

 Др Ма ја Сто ја ди нов–Илић

>>> услуге лекара специјалиста најчешће 
су у том периоду користиле жене, позиви 
су најчешће долазили из београда док је 
 66 одсто грађана који су позивали 
било старије од 55 година <<<
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П
о зив ле ка ра пред ста вља нај у зви ше ни ју про-
фе си ју. Ле кар је це њен, по што ван и при ман у 
сва ко вре ме и у сва ком дру штву. Али због то-
га ле кар има од ре ђе ну ду жност, ко је се мо ра 

др жа ти це лог свог жи во та.
чу ве ни ле кар и пи сац, Scri bo ni us Lar gus, пи ше о ле-

кар ској ду жно сти: „Ја не мам ни ам би ци је, ни ла ко мо-
сти; ја имам љу бав са мо за мо ју ве шти ну; ја по шту јем 
нај леп шу ме ђу ве шти на ма, ве шти ну ско ро над чо ве чан-
ску, ве шти ну ко ја до зво ља ва да се олак ша бо ле сни ци-
ма и да се по вра ти здра вље.

У то ме је њен циљ, њен је ди ни циљ. Не ко ри сни су, 
и до стој ни пре зи ра ња сви его и сти, али су нај ви ше за 
пре зи ра ње и до стој ни мр жње љу ди и бо го ва они ле ка-
ри, чи ја ду ша ни је ис пу ње на са о се ћа њем и чо веч но-
шћу. Ле кар не тре ба да од ме ра ва свој ин те рес пре ма 
бо гат ствуи пре ма по ло жа ју сво јих па ци је на та. чак и 
не при ја те љи отаџ би не има ју пра во на са у че шће. Као 
гра ђа нин и као вој ник он је ду жан да се про тив њих 
бо ри без ми ло сти; али као ле кар, он тре ба да их не гу-
је, да их ле чи, и, оста ју ћи ве ран све тим оба ве за ма, ко-
је му на ла же ње го во за ни ма ње, он не тре ба ни ка да да 
им да рђав лек. Ако се не ста вља сва у слу жбу бо ле сни-
ка, ме ди ци на из не ве ра ва обе ћа ње, ко је је да ла љу ди-
ма, да бу де ми ло срд на“. 

Ци ти ра не ре чи Лар гу со ве нај леп ша су ода ле кар ском 
по зи ву. Оне ука зу ју да ле кар мо ра би ти то што је сте сву-
да и на сва ком ме сту. „Ле кар мо ра пру жи ти хит ну по-
моћ пре ма зах те ви ма ху ма но сти. мо же се по ву ћи тек 
ка да се уве ри да ће по моћ пру жи ти дру го ква ли фи ко-
ва но ли це“ (Ин тер на ци о нал ни ко декс ме ди цин ске ети-
ке 1949, Лон дон). 

Та ко ђе ле кар се мо ра при др жа ва ти про пи са укљу-
че них у Же нев ску тј. пре ра ђе ну Хи по кра то ву за кле тву 
(1948), као и Хел син шке де кла ра ци је са за се да ња Свет-
ског удр же ња ле ка ра 1964. го ди не, у ко јој, из ме ђу оста-
лог, сто ји да је „Основ на функ ци ја ле ка ра да за шти ти 
здра вље љу ди“. У све тлу све га ово га с пра вом по ста вља-
мо пи та ње ка ко ства ри сто је код нас ка да се ти че од но-
са ле ка ра пре ма здра вљу на ро да, пре ма па ци јен ти ма, 
и оп ште од но са ле ка ра пре ма свом по зи ву.

Ако се за кљу чу је пре ма сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња (штам пе и елек трон ских ме ди ја) он да оно ни је до бро. 
Не са мо да ни је до бро, већ су прот но од оно га што кра си 
ову про фе си ју. Се ти мо се са мо оних сил них нео д го вор них 
на сло ва у но ви на ма и из ве шта ја на те ле ви зи ји.

Об зи ром да су ти на сло ви, а и ве сти нај че шће из хи-
тре ни и не про ве ре ни, вре ме их де ман ту је, али де ман-
ти у тим истим сред стви ма ин фор ми са ња се не по ја-
вљу ју. Ја сно је због че га. 

На сре ћу ле кар ска про фе си ја, на ко је се те оце не од-
но се, не оба зи ре се на то и да ље вр ши свој по зив ле ка-
ра ча сно и по ште но, ка ко на свом рад ном ме сту та ко и 
на свим дру гим јав ним ме сти ма. Баш она ко ка ко је то 
ко дек сом ле кар ске про фе си је пред ви ђе но. ши рој јав-
но сти то ни је по зна то, али бо ле сни ци ко ји се ле че ста-
ци о нар но по бол ни ца ма и кли ни ка ма, до бро зна ју да 
сва ке су бо те и не де ље до ла зе њи хо ви ле ка ри да их оби-
ђу и на пра ве ви зи ту, иако је то ван уоби ча је ног рад ног 
да на. Оно што се ма ње зна је сре ћа ко јом је сва ки ле кар 

ис пу њен ка да ви ди успех свог ле че ња код па ци јен та. Са 
тим ми сли ма он жи ви свих два де сет и че ти ри са та.

Се ти мо се са мо не ких при ме ра не се бич ног да ва ња се-
бе, и ван сво је ор ди на ци је, за по моћ бо ле сни ци ма. Ав-
гу ста ме се ца 2009. го ди не, две ле кар ке, спе ци ја ли зан ти 
ане сте зи о ло ги је, су не се бич но уче ство ва ле у спа са ва-
њу и пру жа њу ле кар ске по мо ћи уто пље ни ци ма, бу гар-
ским др жа вља ни ма, на Охрид ском је зе ру. Њи хо ва име-
на ско ро да су оста ла не по ме ну та. 

Или не дав ни слу чај, ка да је мла ди ле кар хи рург за-
у ста вио свој ауто мо бил на ауто пу ту и по чео да пру-
жа по моћ уне сре ће ном у са о бра ћај ној не сре ћи. На жа-
лост у том мо мрен ту из ло жио је опа сно сти свој жи вот 
и жи вот сво је по ро ди це. Он је на стра дао а по ро ди ца 
му је по вре ђе на.

Опет, ње го во име је два да је спо ме ну то у сред стви-
ма јав ног ин фор ми са ња. Или ле кар ка, пе ди ја тар, ко ја 
у ауто бу су пру жа про фе си о нал ну по моћ уче ни ци, којој 
је по зли ло и спа ша ва је нај го рег. О то ме зна са мо ње на 
по ро ди ца и ни ко дру ги. Та квих при ме ра је мно го, и о 
то ме зна мо ми ле ка ри и они ко ји ма је по моћ пру же на. 
На ма је то до вољ но. Али са мо тра жи мо да нас не бла-
те у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња јер ле ка ри и ле-
кар ски по зив то не за слу жу ју.

 Проф. др Ми лош Јо ва но вић

***

Сва ко днев на до бра чи ње ња ле ка ра се сва ка ко под-
ра зу ме ва ју, то је про фе си ја, то је љу бав и то по ста је бо-
жан стве на страст ко је и ни смо све сни. Не оче ку је мо да 
се све бе ле жи и хва ли.

То је сва ко дне ви ца, али ка да се де се не ке из у зет не 
ства ри оне за слу жу ју по себ ну па жњу. На рав но да нас 
ме ди ји са стра шћу опи су ју, не до вољ но ин фор ми са не 
о де та љи ма, са мо сен за ци о на ли стич ка ло ша зби ва ња 
у здрав ству.

Жао ми је што на on-li ne из да њу на ших нај по зна ти-
јих и нај ста ри јих днев них но ви на ви ше не сто је име на 
две док тор ке по ме ну те у гор њем тек сту. То су ле кар ке из 
уну тра шњо сти Ср би је, та да на спе ци ја ли за ци ји из ане-
сте зи о ло ги је у Бе о гра ду (ВмА) Др Гор да на Ди ми трић и 
Др Жа кли на Спа сић. Не срећ но на стра да ли, по жр тво ва-
ни ко ле га је из Бе о гра да Др Иван Сма је вић, а јед на од 
број них, ко ја у про ла зу на ули ци по ма же не прет ста-
вла ју ћи се, а ја са знах, је др Бран ка Јо ва но вић, пе ди ја-
тар у Кли нич ком цен тру Зве зда ра у Бе о гра ду.

 Гл. уреник Др Н.Р-М.

>>> августа 2009. две лекарке су несебично 
учествовале у спасавању и пружању 
лекарске помоћи утопљеницима, 
бугарским држављанима, на охридском 
језеру. Њихова имена скоро да су 
остала непоменута <<<

ЛЕКАРИ СПАСИОЦИ И У СЛОБОДНОм ВРЕмЕНУ

Заборављени спасиосци
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Д
ру штво Срп ских ле ка ра и сто ма то ло га Не мач ке 
(ГСА еЗ) ве о ма је ак тив но и вр ло успе шно ре а ли-
зу је сво је пла но ве у по ве зи ва њу ле ка ра у ди ја-
спо ри и чи ни на по ре да ле ка ре из Ср би је збли-

жи ле ка ри ма из ди ја спо ре. 
У ци љу про мо ци је дру штва и у ци љу збли жа ва ња 

што ве ћег бро ја срп ских ле ка ра и сто ма то ло га ши-
ром Евро пе, пред сед ни ца дру штва Др ми ма Ан дре је-
вић-Кри, пред сед ни штво и де се так ле ка ра из Не мач-
ке, швај цар ске и Грч ке го сто ва ли су у Па ри зу по во дом 
обе ле жа ва ња Да на Све то са вља. Том при ли ком су ор-
га ни зо ва не све ча на Ака де ми ја у ре зи ден ци ји Ам ба-
са де Ре пу бли ке Ср би је и бал на бро ду, ко ји је пло вио 
Се ном.

Дру штво Срп ских ле ка ра и сто ма то ло га у Не мач кој је 
до са да сво јим за ла га њем омо гу ћа ва ло број ним мла-
дим ле ка ри ма из Ср би је да се струч но уса вр ша ва ју на 
кли ни ка ма ши ром Не мач ке. Та ко су по чет ком го ди не 
два ле ка ра про ве ла по ме сец да на на кли ни ка ма у Ге-
тин ге ну и сте кла но ва са зна ња из сво је стру ке. 

По за вр шет ку прак се др Ива ну Или ћу и др Ду шку 
мла ђе но ви ћу при ре ђе на је ма ла све ча ност и том при-
ли ком је др мир ја на Ан дре је вић –Кри ис пред ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је ПРО ХУ мАН уру чи ла Др Или ћу 
је дан га стро ен до скоп као по клон Пи рот ској бол ни ци. 
Не дав но су омо гу ћи ли и у пот пу но сти спон зо ри са ли 

бо ра вак две ме ди цин ске се стре из шап ца. Циљ бо рав-
ка је био да се на Ин тен зив ној не зи Уни вер зи тет ске 
хи рур шке кли ни ке у Ха но ве ру упо зна ју и са вла да ју 
на чин уво ђе ња у сва ко днев ни рад но вих стан дар да до-
бре прак се.

 Др Н. Р-М.

СРПСКА МЕДИЦИНСКА ДИЈАСПОРА ДАНИ СВЕТОСАВЉА У ПАРИЗУ

ДА СЕ БОЉЕ УПОЗНАмО 
// ДРУшТВО СРПСКИХ ЛЕКАРА И СТОмАТОЛОГА НЕмАчКЕ (ГСАЕЗ) 
ВЕОмА ЈЕ АКТИВНО И ВРЛО УСПЕшНО РЕАЛИЗУЈЕ СВОЈЕ ПЛАНОВЕ 
У ПОВЕЗИВАЊУ ЛЕКАРА У ДИЈАСПОРИ И чИНИ НАПОРЕ ДА ЛЕКАРЕ 
ИЗ СРБИЈЕ ЗБЛИЖИ ЛЕКАРИмА ИЗ ДИЈАСПОРЕ //

Др Душко млађеновић из Зворника, др Илија Ненадић из Гетингена, менаџер Друштва српских лекара 
и стоматолога Рајнер Кри – Шумадинац, др мирјана Андрејевић-Кри, др Иван Илић из Пирота, конзул из 
Хамбурга Војин Драгишић, проф. др Павле Станковић из Гетингена и координатор Универзитета Хамбург 
и Београд проф. др Јоахим Сеитз

Исечак из новина
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Ближи 
струци и 
чланству
СЕДИшТЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ЈЕ У ДОмУ ЗДРАВЉА ЗЦ „СВЕТИ ЛУКА“ 
У СмЕДЕРЕВУ

П
ред сам крај про шле го ди не 27. де цем бра 2010. 
го ди не отво ре на је Под руч на кан це ла ри ја По-
ду нав ског ре ги о на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо-
ре за Цен трал ну и За пад ну Ср би ју. Се ди ште 

кан це ла ри је је у До му здра вља ЗЦ „Све ти Лу ка“ у Сме-
де ре ву, што је од раз до бре са рад ње Ле кар ске ко мо ре и 
ру ко вод ства Здрав стве ног цен тра. 

До ма ћи ни све ча но сти ко ја је упри ли че на том при ли-
ком би ли су др Бран ко Ра ди во је вић, члан Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и пред сед ник Над зор ног од бо-
ра ЛКС и др Го ран Об ра до вић, члан 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 и члан Од бо ра за струч ни над зор.

Отва ра њу кан це ла ри је при су ство ва ли су ле ка ри цен-
тра, ру ко вод ство ло кал не са мо у пра ве на че лу са гра-
до на чел ни ком Пре дра гом Уми че ви ћем, ди рек тор ЛКС 
прим. др Та тја на Ра до са вље вић, ди рек тор ЗЦ „Све ти Лу-

ка“ Сме дре во прим. др Дра га на ми ло ва но вић-Алек сић, 
ди рек тор Бол ни це прим. др Не над ђор ђе вић, као и 
пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ЦЗС Проф. 
Др Бран ко Ри стић. Овај до га ђај про пра ћен је зна чај ном 
па жњом од стра не ло кал них ме ди ја.

Са ма кан це ла ри ја је са вре ме но опре мље на за хва-
љу ју ћи не се бич ној по мо ћи ру ко вод ства сме де рев ског 
Здрав стве ног цен тра, а фи нан си ра ње је обез бе ђе но из 
сред ста ва Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

У кан це ла ри ји је по Уго во ру о де лу за по слен тех нич-
ки се кре тар са за дат ком при ку пља ња и ар хи ви ра ња 
сер ти фи ка та свих ле ка ра, са ку пља ња ра зних зах те ва, 
пред ло га ле ка ра и сви дру гих те ку ћих по сло ва, а све у 
ци љу бо ље оба ве ште но сти, ефи ка сни јег ор га ни зо ва-
ња КмЕ и по ди за ња чи та ве ле кар ске про фе си је на ви-
ши ни во.

 Др Бран ко Ра ди во је вић

У СмЕДЕРЕВУ ОТВОРЕНА ПОДРУчНА КАНЦЕЛАРИЈА ПОДУНАВСКОГ РЕГИОНА 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОмОРЕ ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ

Здравствени центар „Све ти Лу ка“

СР БИ ЈА У ВР ХУ ПО БРО ЈУ 
ОБО ЛЕ ЛИХ ОД РА КА

У Бе о гра ду 
16 про це на та 
више оболелих

У 
Ср би ји го ди шње умре 21.000 љу ди од не ког ма-
лиг ног ту мо ра, а по бро ју обо ле лих од ра ка Ср-
би ја се на ла зи у вр ху са 33.000 но вих слу ча је-
ва обо ле ва ња у го ди ни.

Ру ко во ди лац цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле-
сти, док тор Не вен ка Па вло вић из не ла је по дат ке пре-
ма ко ји ма је у по след њих де сет го ди на број обо ле лих 
од кан це ра у Бе о гра ду по ве ћан за 16 про це на та.

Ка ко је на ве ла, у срп ској пре сто ни ци го ди шње бу де 
от кри ве но око 8.000 но во о бо ле лих, а од ра ка умре пре-
ко 4.600 му шка ра ца и же на.

У Ка лен да ру здра вља март је озна чен као ме сец бор-
бе про тив ра ка с ци љем да под се ти на зна чај овог про-
бле ма, мо гућ но сти пре вен ци је и ва жно сти бри ге о соп-
стве ном здра вљу, ре кла је Па вло ви ће ва.

Она је ука за ла да ма лиг ни ту мо ри пред ста вља ју зна-
ћа јан здрав стве ни про блем о че му све до че по да ци о 
стал ном по ра сту бро ја обо ле лих и умр лих. У гру пи во-
де ћих узро ка уми ра ња, ма лиг ни ту мо ри су на дру гом 
ме сту, од мах по сле бо ле сти ср ца и крв них су до ва.

У на шој зе мљи про сеч на ста рост обо ле лих же на је око 
60, а му шка ра ца не што ви ше од 63 го ди не. Код же на се 
нај че шће ди јаг но сти ку ју ма лиг ни ту мо ри дој ке, за тим, 
де бе лог цре ва, гр ли ћа ма те ри це и плу ћа. му шкар ци 
нај че шће бо лу ју од ма лиг них ту мо ра плу ћа, де бе лог 
цре ва, про ста те, мо краћ не бе ши ке и же лу ца. 

Ово су исто вре ме но во де ће ло ка ли за ци је и код умр-
лих од ма лиг них ту мо ра у Бе о гра ду, ка за ла је Па вло-
ви ће ва ис та кав ши да се по да ци о нај че шћим ло ка ли-
за ци ја ма обо ле лих и умр лих од ра ка код оба по ла у 
Бе о гра ду и Ср би ји не раз ли ку ју. Ка да је у пи та њу уче-
ста лост обо ле ва ња од ра ка гр лића ма те ри це, Ср би ја је 
на во де ћем ме сту у Евро пи. По ред то га, Ср би ја је у гру-
пи европ ских зе ма ља са ви со ким сто па ма смрт но сти 
од свих ло ка ли за ци ја ма лиг них ту мо ра, по себ но ра ка 
де бе лог цре ва, дој ке и гр ли ћа ма те ри це. //



70 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011.

У 
окви ру ак тив но сти министарствa здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је у обла сти стал ног уна пре ђе-
ња ква ли те та, ра ди се и на раз во ју и при ме-
ни кли нич ких пу те ва у си сте му здрав стве не 

за шти те у Ср би ји, у окви ру про је ка та „Пру жа ње уна-
пре ђе них услу га на ло кал ном ни воу - DILS“ и „Раз вој 
здрав ства Ср би је –до дат но фи нан си ра ње“ ко је по др-
жа ва Свет ска бан ка. 

То ком 2010. го ди не, по кре нут је про цес фор ми ра ња и 
еду ка ци је кли нич ких ти мо ва из здрав стве них уста но-
ва Ср би је кроз се ри ју ра ди о ни ца у ко ји ма се здрав стве-
ни рад ни ци упо зна ју са ме то до ло ги јом из ра де кли нич-
ких пу те ва и кроз прак су оспо со бља ва ју за са мо ста лан 
рад на раз ви ја њу и им пле мен та ци ји кли нич ких пу те-
ва, као и за уло гу бу ду ћих еду ка то ра. За чла но ве кли-
нич ких ти мо ва пет оп штих бол ни ца и осам до мо ва 

СТУДИЈСКА ПОСЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СЛОВЕНИЈИ 

КЉУчНА ТАчКА 
РЕФОРмЕ ЗДРАВСТВА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
// ПРЕНОС ОВЛАшЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ СА мИНИСТАРСТВА НА БОЛНИЦЕ 
И ДОмОВЕ ЗДРАВЉА // ЗАДРЖАНИ ДОмОВИ ЗДРАВЉА КАО ОСНОВНИ мОДЕЛ 
ФУНКЦИОНИСАЊА НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ, АЛИ ЈЕ ПРОСТОР У ЊИмА ИСКОРИшЋЕН 
И ЗА ИЗНАЈмЉИВАЊЕ ЛЕКАРИмА СА КОНЦЕСИЈОм, АПОТЕКАмА, 
ОПТИчАРСКИм РАДЊАмА И СРОДНИм ДЕЛАТНОСТИмА //

За чланове клиничких тимова пет општих болница и осам домова здравља који су у пилот фази учествовали 
у изради клиничких путева, организована је и студијска посета Словенији, која је обухаватала здравствене 
установе Словеније свих нивоа, као и министарство здравља Словеније
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здра вља ко ји су у пи лот фа зи уче ство ва ли у из ра ди 
кли нич ких пу те ва, ор га ни зо ва на је и сту диј ска по се-
та Сло ве ни ји, ко ја је обу ха ва та ла здрав стве не уста но-
ве Сло ве ни је свих ни воа, као и ми ни стар ство здра вља 
Сло ве ни је. До ма ћи ни и ор га ни за то ри сту диј ског пу то-
ва ња би ли су проф. др Ду шан Ке бер, ме ђу на род ни кон-
сул тант и др Оли ве ра Јо ва но вић, во ђа про јект ног ти ма 
за кли нич ке пу те ве.

По се та је за по че ла у Љу бља ни по се том ми ни стар ству, 
где је ле ка ре и ди рек то ре уста но ва из Ср би је при мио 
ак ту ел ни ми ни стар здра вља др До ри јан ма ру шић.

Економска самосталност

Том при ли ком го сти су упо зна ти с ор га ни за ци јом 
здрав стве не за шти те у Сло ве ни ји, фи нан си ра њем до-
мо ва здра вља и бол ни ца и о прав ци ма да љег ре фор-
ми са ња и раз во ја. Кључ на тач ка сло ве нач ке ре фор ме 
здрав ства је де цен тра ли за ци ја и пре нос овла шће ња и 
од го вор но сти са ми ни стар ства на бол ни це и до мо ве 
здра вља. Уста но ве ће се у бли ској бу дућ но сти де лом и 
са мо фи нан си ра ти и до ћи ће до из ра жа ја ефи ка сност 
и ква ли тет. Вр ло рас по ло же но је од го ва рао на пи та-
ња го сти ју из Ср би је о до са да шњим ис ку стви ма са ре-
фор мом. Ње го ви са рад ни ци су го во ри ли о упра вља њу 
у бол ни ца ма и до мо ви ма здра вља, за тим о упра вља-
њу ква ли те том, о не же ље ним до га ђа ји ма у то ку ле че-
ња и про це ду ра ма ко је су на сна зи у тим слу ча је ви ма. 
Пре зен та ци ја је ор га ни зо ва на  у све ча ној са ли ми ни-
стар ства, сви су уче сни ци мо гли да по ста вља ју пи та-
ња и ди ску ту ју.

По се та се на ста ви ла у Кли нич ком цен тру Љу бља на, 
где је ди рек тор Си мун Вр ху нец из ло жио ор га ни за ци ју 
и на чин ра да ове уста но ве, и сте пен при ме не кли нич-
ких пу те ва у њој. ме ди цин ски ди рек тор Бри ги та Др нов-
шек Олуп је го во ри ла је о ква ли те ту, ду жи ни и ис хо ди-
ма ле че ња и ка ко при ме на кли нич ких пу те ва ути че на 

њих. Глав на ме ди цин ска се стра Ер на Кос Граб нар је го-
во ри ла о њи хо вом ути ца ју на ква ли тет здрав стве не не-
ге. Гру па је за тим об и шла пе ди ја триј ску кли ни ку, не у-
ро ло шку и оде ље ње за бо ле сти крв них су до ва. Ути сак 
уигра не и до бро опре мље не уста но ве су по ја ча ли и са-
ми ко ри сни ци ко ји су у не ма лом бро ју пот пу но сми ре-
но че ка ли на пре глед. Све је све тло, чи сто и има пре-
ци зну на ме ну. Про то ко ли се уред но во де и у пи са ном 
и у елек трон ском об ли ку.

Су тра дан гру па се по де ли ла па је је дан део оти шао у 
по се ту бол ни ци Је се ни це а дру ги До му здра вља Блед. 
Ту су их та ко ђе са че ка ли љу ба зни до ма ћи ни Ле о полд 
Зо ниг и Игор Хор ват, глав на се стра бол ни це Зден ка 
Кра мар, струч на ди рек то ри ца Сан дра Ту чар и при ка-
за ли су функ ци о ни са ње сво јих уста но ва и при ме ну 
про то ко ла и кли нич ких пу те ва у њи ма.

Сло вен ци су за др жа ли До мо ве здра вља као основ ни 
мо дел функ ци о ни са ња на пр вој ли ни ји, али су про-
стор у њи ма ис ко ри сти ли и за из најм љи ва ње ле ка ри-
ма са кон це си јом, апо те ка ма, оп ти чар ским рад ња ма 
и срод ним де лат но сти ма. На тај на чин учи ни ли су их 
еко ном ски са мо стал ни јим и тр жи шно кон ку рент ним 
при че му ко ри сник до би ја ком плет ну услу гу на јед-
ном ме сту.

Уско грло

У Сло ве ни ји су кли нич ке пу те ве пр во по че ли да при-
ме њу ју у бол ни ца ма и то по себ но хи рур шке гра не. Али 
у свим гра на ма ме ди ци не има ју раз ра ђе не про це ду-
ре ле че ња та ко да не оче ку ју по себ не те шко ће при уво-
ђе њу кли нич ких пу те ва. Ипак по сто је и уска гр ла ко ја 
ко че бр же ухо да ва ње (нпр. пре те ра но ад ми ни стри ра-
ње и ма њак ка дра).

Сле де ћег да на на про гра му би ла по се та До му здра вља 
По стој на и бол ни ци у Изо ли. Го сте су при ми ли ди рек-
тор ка Ире на Ва то вец Про гар, ко ја је на че лу ове уста-
но ве ви ше го ди на и Ја ни Дер нич, ди рек тор бол ни це у 
Изо ли. Они су пред ста ви ли сво је уста но ве и ор га ни за-
ци ју ра да у њи ма. При ка за ни су од лич не ре зул та те у 

сма ње њу смрт но сти од кар ди о ва ску лар них обо ље ња за 
јед ну тре ћи ну при ме ном про то ко ла ле че ња. Про то кол 
за по чи ње у хит ној слу жби, на ста вља се при бол нич ком 
ле че њу, а та ко ђе пра ти па ци јен та по сле из ла ска из бол-
ни це. Зна чај на је у це лој при чи и до бра са рад ња свих 
ни воа, где се у сва ком мо мен ту сре ћу и до пу њу ју.

По сле овог оби ла ска сте кло се уве ре ње да се и по ред 
раз ли ка у мо де ли ма и фи нан си ра њу мно га од ових ре-
ше ња мо гу при ме ни ти и код нас.

Рад на раз војy и им пле мен та ци ји кли нич ких пу те-
ва у Ср би ји се на ста вља. У пи лот фа зи до са да је из ра-
ђе но шест кли нич ких пу те ва за бол ни це и осам за до-
мо ве здра вља.

Пла ни ра но је да до кра ја 2012. раз ви је ни мо де ли кли-
нич ких пу те ва бу ду им пле мен ти ра ни у 18 здрав стве них 
уста но ва/оп штих бол ни ца и 44 до ма здра вља. Оста је 
на да да ће кли нич ки пу те ви ући у сва ко днев ну прак су 
свих здрав стве них уста но ва у Ср би ји, на до бро бит ка ко 
здрав стве них рад ни ка та ко и па ци је на та. 

 Др Бран ка Ла зић

За чланове клиничких тимова пет општих болница и осам домова здравља који су у пилот фази учествовали 
у изради клиничких путева, организована је и студијска посета Словенији, која је обухаватала здравствене 
установе Словеније свих нивоа, као и министарство здравља Словеније

>>> у сло ве ни ји су кли нич ке пу те ве 
пр во по че ли да при ме њу ју у бол ни ца ма 
и то по себ но хи рур шке гра не. 
али у свим гра на ма ме ди ци не има ју 
раз ра ђе не про це ду ре ле че ња <<<
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У КЛИ НИч КОм ЦЕН ТРУ СР БИ ЈЕ СЕ ЗБОГ 
ИС ПИ ТИ ВА ЊА СТЕ РИ ЛИ ТЕ ТА ХО СПИ ТА ЛИ ЗУ ЈЕ 

ОКО 1200 ЖЕ НА ГО ДИ шЊЕ 

СВА КИ СЕД мИ 
ПАР НЕ мо жЕ 
ДА ИмА ДЕ ЦУ 

У Ин сти ту ту за ги не ко ло ги ју и аку шер ство у Кли-
нич ком цен тру Ср би је се због ис пи ти ва ња сте ри ли-
те та хо спи та ли зу је око 1200 же на го ди шње и ура ди 
од 400 до 750 по ку ша ја ван те ле сне оплод ње, а на те-
ри то ри ји це ле Ср би је ура ди се и до 2500.

У Бе о гра ду сва ки пе ти пар не мо же да има де цу, од-
но сно има про бле ма са сте ри ли те том, пре но си сајт 
Бе бац. Од 1,8 ми ли о на па ро ва ко ји су тре нут но у ре-
про дук тив ном пе ри о ду, нај ма ње 200.000 су кан ди да-
ти за ван те ле сну оплод њу или не ки дру ги на чин ле-
че ња сте ри ли те та.

Не ка да је сва ки де се ти пар имао про блем сте ри-
ли те та, а са да, у про се ку, сва ки ше сти пар не ма де це. 
При том се за про блем са ре про дук ци јом са зна је ка-
сни је, јер су же не пре де се так го ди на оста ја ле у дру-
гом ста њу у про се ку у 24. го ди ни, а са да се за про ши-
ре ње по ро ди це од лу чу ју око 26. го ди не или ка сни је.

Сајт Бе бац пре но си да је по сто пи на та ли те та Ср-
би ја на по след њем ме сту у Евро пи, а број де це по 
брач ном па ру сма њен је са 4,1 на 0,81. Уко ли ко се овај 
тренд на ста ви, не ке про це не ука зу ју да ће већ 2100. 
го ди не у цен трал ној Ср би ји би ти са мо 2,1 ми ли он ста-
нов ни ка.

***

НИ КО НИ ЈЕ РЕ ФУН ДИ РАО ТРО шКО ВЕ 
ЛЕ чЕ ЊА КОД ПРИ ВАТ НИ КА

ДИ РЕК ТоР СКЕ 
оП СТРУК ЦИ ЈЕ 

Са вез син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је са оп-
штио је да за са да не ма са зна ња да је ије дан па ци јент 
ус пео да ре фун ди ра тро шко ве ле че ња и ди јаг но сти ке 
у при ват ним кли ни ка ма и ор ди на ци ја ма, иако има 
ви ше од го ди ну да на од ка ко је Ре пу блич ки за вод за 
здрав стве но оси гу ра ње то омо гу ћио. У са оп ште њу се 
под се ћа да је нео п ход но да па ци јент, пре не го што је 
био при мо ран да тај пре глед оба ви при ват но, по ку-
ша да га за ка же у др жав ној уста но ви.

Уко ли ко то ни је мо гу ће учи ни ти у ро ку од 30 да на, 
ди рек тор уста но ве је ду жан да из да по твр ду, ко ја се 
по пу ња ва на ли цу ме ста и са ко јом па ци јент по се-
ћу је при ват ни сек тор, а за тим са по твр дом и фи скал-
ним ра чу ном од при ват ни ка ре фун ди ра тро шко ве у 
фи ли ја ли фон да, до да је се у са оп ште њу.

>>> ВЕСТИ, ИНФОРМАЦИЈЕ           ИЗВЕШТАЈИ <<<<<<<<<<<<<  
Ка ко се на во ди, ди рек то ри уста но ва чи не оп струк-

ци ју аде кват ном ле че њу па ци је на та, та ко што не из-
да ју од го ва ра ју ће обра сце, или ка да су у пи та њу до-
мо ви здра вља, упу ћу ју па ци јен та ње го вом иза бра ном 
ле ка ру, да он из да ту по твр ду, са ко јом не ма ни ка кве 
ве зе. То за по сле ди цу има да не по сто ји еви ден ци ја 
о то ме ко ли ка је ре ал на по тре ба за не ким пре гле ди-
ма, због че га не мо гу да се пла ни ра ју ка дро ви и ку-
по ви на апа ра та, док по сто јец хи по ста ју све ста ри ји 
и до тра ја ли ји, па ће ве ли ки број њих би ти до та но ис-
кљу чен из упо тре бе, а вре ме че ка ња ће се про ду жи-
ти, на во ди се у са оп ште њу Са ве за син ди ка та ле ка ра 
и фар ма це у та Ср би је.

***

ЗА РАЗВОЈ ПАЛИЈАТИВНОГ 
ЗБРИЊАВАЊА

СРБИЈИ 
3,5 мИЛИоНА 

ЕВРА
Па ли ја тив но збри ња ва ње је при ступ ко јим се по-

бољ ша ва ква ли тет жи во та па ци је на та су о че них са 
не из ле чи вом бо ле шћу, као и њи хо вих по ро ди ца кроз 
пре вен ци ју и олак ша ва ње пат њи пу тем ле че ња бо ла 
и дру гих про бле ма – фи зич ких, пси хо ло шких и ду-
хов них, ре че но је на кон фе рен ци ји за но ви на ре по-
во дом по чет ка про јек та „Раз вој па ли ја тив ног збри-
ња ва ња у Ср би ји“ ко ји фи нан си ра ЕУ.

ми ни стар здра вља Зо ран Стан ко вић је ка зао да је 
Ср би ја, у Стра те ги ји за па ли ја тив но збри ња ва ње, ко ја 
је усво је на за јед но са Ак ци о ним пла ном мар та 2009. 
го ди не, овом про бле му ши ро ко при сту пи ла де фи-
ни шу ћи па ли ја тив но збри ња ва ње као пе ри од од по-
ста вља ња ди јаг но зе те шке бо ле сти до кра ја пе ри о да 
жа ло сти. Стан ко вић је ис та као да су бо ле сти ко је зах-
те ва ју па ли ја тив но збри ња ва ње у нај ве ћем про цен ту 
ма лиг ни ту мо ри, кар ди о ва ску лар не бо ле сти, ди ја бе-
тес, оп струк тив не бо ле сти плу ћа, ХИВ/АИДС, са о бра-
ћај не не сре ће и тра у ма ти зам. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти па ли ја тив но збри ња ва ње об у хва та ја ча ње 
слу жби кућ ног ле че ња у 88 до мо ва здра вља, ко ји по-
кри ва ју те ри то ри ју ве ћу од 25.000 ста но ви ни ка са ти-
мо ви ма ко га чи не ле кар, ме ди цин ска се стра, пси хо-
лог, со ци јал ни рад ник и во лон те ри, а по по тре би се 
укљу чу ју све ште но ли це и не у роп си хи ја тар. 

У бол ни ца ма у окви ру оде ље ња за про ду же но ле-
че ње и не гу фор ми ра ју се је ди ни це за па ли ја тив но 
збри ња ва ње са укуп но 300 по сте ља у 27 бол ни ца, у 
ко ји ма ра де је дан док тор спе ци ја ли ста ин тер не ме-
ди ци не и ме ди цин ске се стре. 

„Као врх пи ра ми де па ли ја тив ног збри ња ва ња је-
сте фор ми ра ње Цен тра за раз вој па ли ја тив ног збри-
ња ва ња у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср-
би је, чи ји је за да так да пра ти, ис тра жу је и пред ла же 
ме ре за уна пре ђе ње раз во ја па ли ја тив ног збри ња ва-
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ња, а ко ји ће са ра ђи ва ти са Свет ском здрав стве ном 
ор га ни за ци јом, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, ме-
ди цин ским фа кул те ти ма и дру гим удру же њи ма“, ис-
та као је ми ни стар Стан ко вић.

„ЕУ је Ср би ји на ме ни ла 3,5 ми ли о на евра за по др-
шку раз во ју па ли ја тив ног збри ња ва ња, од че га је 2,7 
ми ли о на евра на ме ње но еду ка ци ји у обла сти па ли-
ја тив ног збри ња ва ња и фор ми ра њу спе ци ја ли зо ва-
них слу жби за па ли ја тив но збри ња ва ње, а 0,8 ми ли-
о на евра је на ме ње но за ку по ви ну во зи ла за ти мо ве 
за па ли ја тив но збри ња ва ње до мо ва здра вља и ме ди-
цин ске опре ме за опре ма ње је ди ни ца за па ли ја тив-
но збри ња ва ње у оп штим бол ни ца ма“, ре кла је члан 
Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји Јо лан да Сан Хо зе.

Она је до да ла да је па ли ја тив но збри ња ва ње по-
себ на област здрав стве не зас сти те, у окви ру ко је се 
при ме њу је мул ти ди сци пли нар ни при ступ ко ји омо-
гу ћа ва сма ње ње ме ди цин ских, пси хо ло шких и спи-
ри ту ал них про бле ма.

ми ни стар ство здра вља је та ко ђе на ме ни ло 0,6 ми-
ли о на евра за ре кон струк ци ју про сто ра на ме ње ног 
је ди ни ца ма за па ли ја тив но збри ња ва ње у оп штим 
бол ни ца ма ши ром Ср би је.

***

У СР БИ ЈИ ОД ДИ ЈА БЕ ТЕ СА БО ЛУ ЈЕ 
ОКО 630.000 ОСО БА

Но ВИ ЛЕК ЗА 
ДИ ЈА БЕ ТЕС ТИП 2 

РЕ ГИ СТРо ВАН 
И У СР БИ ЈИ

Пр ви ино ва тив ни ан ти ди ја бе тик „Си та глип тин“, 
ко ји се при ме њу је у ле че њу ди ја бе те са ти па 2 у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ре ги стро ван је и у 
Ср би ји. Лек „Си та глип тин“, ко ји од ла же пре ла зак на 
ин су лин код ди ја бе те са ти па 2, при ме њу је се јед ном 
днев но и спре ча ва сма ње ње лу че ња при род ног хор-
мо на ко ји сиг на ли зи ра пан кре а су да осло бо ди ин-
су лин, са оп шти ло је Аме рич ко удру же ње фар ма-
це ут ских про из во ђа ча и ис тра жи ва ча пре ко сво јих 
пред став ни ка у Ср би ји.

У Ср би ји од ди ја бе те са бо лу је око 630.000 осо ба, а 
сма тра се да је та бо лест пе ти узрок смрт но сти у зе-
мљи. Уз уво ђе ње по себ не ди је те у ис хра ни, ба вље ње 
спорт ским ак тив но сти ма, ино ва тив ни ле ко ви су јед-
на од нај ве ћих по тре ба да на шњи це у кон тро ли ди ја-
бе те са и сма ње њу ком пли ка ци ја, на во ди у са оп ште-
њу. За от кри ће овог ле ка на уч ни це Нен си Тор нбе ри 
и Ен Ве бер до би ле су на гра ду аме рич ког Удру же ња 
фар ма це ут ских про из во ђа ча и ис тра жи ва ча.

„Про цес ис тра жи ва ња у кли нич ким сту ди ја ма је 
ком плек сан и ду го тра је. Са мо је по след ња, тре ћа фа-
за сту ди је за лек ’Си та глип тин’ укљу чи ва ла хи ља де 
па ци је на та из САД, Ка на де, Но вог Зе лан да, Аустра-
ли је, Евро пе и Ази је. Лек се да нас про пи су је ми ли о-

ни ма па ци је на та ко ји има ју тип 2 ди ја бе те са“, ре кла 
је Ен Ве бер, јед на од на уч ни ца ко је се от кри ле тај лек. 
Од ди ја бе те са бо лу је ви ше од 285 ми ли о на љу ди, а го-
то во 26 ми ли о на су Аме ри кан ци.

***

АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЛЕ КО ВЕ КОН ТРО ЛИ шУ РЕ КЛА мЕ 
мЕ ДИ ЦИН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

РЕ КЛА мЕ 
НА РЕ ВИ ЗИ ЈИ

Про мо тив ни ма те ри јал ко јим се огла ша ва ју ле ко ви 
и ме ди цин ска сред ства у Ср би ји и зе мља ма ре ги о на 
ко тро ли шу аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
пре не го што ре кла ма до спе до гра ђа на, ре ше но је на 
кон фе рен ци ји под на зи вом „Фар ма кон“.

Пре ма ре ши ма ди рек тор ке Аген ци је за ле ко ве и 
ме ди цин ска сред ства Ср би је Та тја не ши пе тић, про-
мо тив ни ма те ри јал се кон тро ли ше пре ње го вог пу-
шта ња у про мет, од но сно пре не го што стиг не до крај-
њег ко ри сни ка, би ло да је то здрав стве ни рад ник или 
гра ђа нин. ши пе ти ће ва је ка за ла да Аген ци ја ука зу је 
ком па ни ја ма ко је же ле да ре кла ми ра ју про из вод на 
де ло ве ре кла ме ко ји су евен ту ал но не при хва тљи ви, 
пре не го што поч не ње но еми то ва ње.

„На осно ву то га оба ви се ис прав ка ре кла ме и ком-
па ни је до би ју ре ше ње Аген ци је да та кав ма тер ти јал 
мо гу да ко ри сте“, ре кла је она и до да ла да је по вла-
че ње ма те ри ја ла са тр жи шта основ на ме ра санк ци-
о ни са ња. 

Ди рек тор хр ват ске Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин-
ске про из во де Си ни ша То мић је ис та као да се у Хр ват-
ској не до зво ља ва ре кла ма ко ја пред ста вља по ре ђе ње 
са дру гим про из во дом или на осно ву ко је би гра ђа-
ни би ли до ве де ни у за блу ду. Та ко ђе, за бра ње но је да 
про из во де пре по ру чу ју по пу лар не осо бе.  

Он је ка зао да се у Хр ват ској ка зне за не по што ва ње 
за ко на кре ћу од 20.000 до 150.000 ку на. Огла ша ва ње 
ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва у Цр ној Го ри је ре-
гул са но та ко да се је ди но мо гу огла ша ва ти ме ди цин-
ска сред ства ко ја има ју по твр ду од Аген ци је.

За раз ли ку од зе ма ља у ре ги о ну, у Нор ве шкој се ре-
кла ми ра ње ме ди цин ских про из во да ко тро ли ше на-
кон што се по ру ка упу ти јав но сти. Пре ма ре чи ма 
штеј нар мад се на из нор ве шке Аген ци је за ле ко ве, у 
тој скан ди нав ској зе мљи по сто је три ни воа санк ци-
о ни са ња – упо зо ре ње, за бра на про мо ци је и ка зне за 
ком па ни је ко је пла си ра ју лек или дру ги ме ди цин-
ски про из вод. Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве-
не ор га ни за ци је, про це њу је се да свет ско фар ма це-
ут ско тр жи ште вре ди ви ше од 600 ми ли јар ди до ла ра, 
а да се сва ке го ди не на услу ге у здрав ству по тро ши 
око 4,4 три ли о на до ла ра. Уче сни ци дру ге кон фе рен-
ци је „Фар ма кон“, ко ја је одр жа на у по зо ри шту „ма де-
ни ја нум“, би ли су пред став ни ци Аген ци ја за ле ко ве 
и ме ди цин ска сред ства Ср би је, Хр ват ске, Цр не Го ре, 
Нор вес ске, Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је - WмА 
и дру гих фар ма це уст ких ком па ни ја. //
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3Д СНИм ЦИ ОД БА ЦИ ВА ЊА 
ПРЕ СА ђЕ НИХ ОР ГА НА

ЋЕ ЛИЈ СКИ 
„БА ЛЕТ“

Па риз – Гру па ис тра жи ва ћа Па сте ро вог ин сти ту-
та и фран цу ског Ин сти ту та за здра вље и ме ди цин-
ска ис тра жи ва ња (ИН СЕРм) ус пе ла је да сни ми у 
тро ди мен зи о нал ној (3Д) тех но ло ги ји про це се ко ји 
до во де до од ба ци ва ња пре са ђе них ор га на. 

Сни ма ње је оба вље но спе ци јал ним ми кро ско-
пом ко ји је уве ћао ће лиј ске ин тер ак ци је у тки ви-
ма, на ми шу ко ме је оба вље на тран сплан та ци ја 

ко же код уха, та ко да су ис тра жи ва чи при су ство-
ва ли пра вом ће лиј ском „ба ле ту“, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји.

Ти сним ци су омо гу ћи ли да се утвр ди да се ре ак-
ци ја ор га ни зма не за у ста вља на упа ли ка да се пре-
са ди од ре ђен ор ган ко га ор га ни зам сма тра уље зом, 
та ко да иму но ло шке ће ли је ша љу сиг на ле за уз бу-
ну ко ји до во де до упа ле, већ да су од ре ђе не ће ли је 
при ма о ца ор га на спо соб не да на пра ве за о крет ка 
лим фним ће ли ја ма и та мо до ве ду до „лим фо ци-
та Т“, та ко зва них ће ли ја „уби ца“, де ло ве или ан ти-
ген пре са ђе ног ор га на. 

Тај стал ни про цес, ка ко су ис та кли на уч ни ци, до-
во ди до то га да се стал но под сти че „ар ми ја“ лим-
фо ци та за ду же на за ци ља но уни шта ва ње пре са-
ђе ног ор га на. То от кри ће би тре ба ло да омо гу ћи 
ис тра жи ва чи ма бо ље су зби ја ње иму но ло шких ре-
ак ци ја ор га ни зма.

***

У ТО КУ ПРО шЛЕ ГО ДИ НЕ БУ ГАР СКА 
ОСТА ЛА БЕЗ 500 ДОК ТО РА

ЛЕ КА РИ 
НА ПУ ШТА ЈУ 

ЗЕ мЉУ
со Фи ја – Оће ку је се да до кра ја го ди не ви ше од 
1000 ле ка ра на пу сти Бу гар ску, ка ко би ра ди ли у 
при ват ним кли ни ка ма у ино стран ству. У то ку про-
шле го ди не Бу гар ска је оста ла без 500 док то ра, а у 
прет ход ним из ме ђу 300 и 400, са оп ште но је из Бу-
гар ског ле кар ског са ве за (БЛС). 

Из Ссве за је са оп ште но да го то во сва ко днев но 
ба рем 10 док то ра ва ди до ку мен те ка ко би на ста ви-
ли са ра дом у ино стран ству, од ко ји се сва ко днев-
но одо бра ва шест до осам зах те ва. Пре ма по да ци-
ма БЛС, 80 од сто док то ра од ла зи у ино стран ство 

Њу јорк • НА СИЛ НИЧ КО ПО-
НА ША ЊЕ – Осо бе ко ји су има-
ле не ку по вре ду гла ве скло ни је 
су ту чи или на си љу и то по себ но 
у пр вој го ди ни по сле за до би је не 
по вре де, по ка за ла је јед на сту ди-
ја аме рич ких струч ња ка. Ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да по вре де 

мо зга мо гу да до ве ду до емо ци о-
нал них про ме на укљу чу ју ћи им-
пул сив ност или аге си ју, пре но-
си Рој терс. 

„Осо бе ко ји су у школ ском уз-
ра сту до жи ве ле не ку по вре ду 
гла ве по ка зу ју ве ћу скло ност ка 
на си ли нич ком по на ша њу у пе-

ри о ду ра не адо ле сцен ци је не го 
осо бе ко је ни су има ли та кву вр-
сту ис ку ства“, об ја шња ва аутор-
ка сту ди је Са ра Сто дард са ми чи-
ген ског уни вер зи те та. 

У сту ди ји се на во ди и да су 
раз ли чи те по вре де гла ве, ко-
је су до ве ле до ам не зи је, по тре-

ба зеЛ • ПРЕД НО СТИ И МА НЕ 
хОР МО НА „ОЦИ ТО ЦИН“ - Труд-
ни це ко је има ју ни зак ни во хор-
мо на „оци то ци на“ под ло жни је су 
раз во ју пост по ро ђај не де пре си-
је ко ја се ја вља у истом про цен-
ту ка ко код мај ки ко је до је, та ко и 
оних ко је не до је, по ка за ли су ре-

зул та ти швај цар ског ис тра жи ва-
ња об ја вље ног у ча со пи су „Не у-
роп си хо фар ма ко ло ги ја“.

На уч ни ци су до шли до тог от-
кри ћа ме ре њем ни воа „оци то ци-
на“ у кр ви гру пе же на то ком по-
след њег тро ме сеч ја труд но ће, 
пре не ли су фран цу ски ме ди ји. 

„Оци то цин“ је хор мон ко ји до во-
ди до кон трак ци је ма те ри це то-
ком по ро ђа ја и сти му ли ше про-
из вод њу мле ка за до је ње.

Ис пи ти ва ња оба вље на на жи-
во ти ња ма су по ка за ла да „оци-
то цин“ има уло гу и у по ја ча ва њу 
по ве за но сти из ме ђу мај ке и де-
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без спе ци ја ли за ци је, што у прак си зна чи да се ни-
кад не ће вра ти ти у зе мљу, јер ће се уса вр ша ва ти 
у ино стран ству. 

Осим еми гра ци је ле ка ра, Бу гар ску му чи и ста-
рост про фе си је, по што мла ди док то ри на пу шта-
ју др жа ву, а све ви ше ста ри јих спе ци ја ли ста, ко ји 
оста ју, на ла зи се пред пен зи о ни са њем.

***

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ПОД ОКРИ ЉЕм СВЕТ СКЕ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

У СВЕ ТУ 
2,6 мИ ЛИ о НА 

мР ТВо Ро ђЕ НИХ 
То Ком 2009.

Же Не ва – У све ту је то ком 2009. го ди не ро ђе но 
око 2,6 ми ли о на мр тве де це, по ка за ли су ре зул та-
ти ис тра жи ва ња спро ве де ног под окри љем Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) и об ја вље ног 
у на уч ном ча со пи су „Лан сет“. 

Днев но се, ка ко су по ка за ли ре зул та ти ис тра жи-
ва ња, ре ги стру је ви ше од 7.200 де це пре ми ну ле пре 
ро ђе ња, ме ђу ко ји ма 98 од сто у зе мља ма са ма лим 
и сред њим при ма њи ма.

Број мр тво ро ђе не де це је сма њен са три ми ли о-
на, ко ли ко је ре ги стро ва но 1995. го ди не, на 2,6 ми-
ли о на то ком 2009. го ди не, што пред ста вља го ди-
шње сма ње ње за са мо 1,1 од сто. 

Нај ма њи број мр тво ро ђе не де це је ре ги стро ван 
у Фин ској и Син га пу ру (дво је на хи ља ду но во ро ђе-
не), а нај ве ћи у Па ки ста ну (47 на хи ља ду но во ро ђе-
не) и Ни ге ри ји (42 на хи ља ду но во ро ђе не). 

Узрок тих слу ча је ва мр тво ро ђе не де це су, ка ко су 
ис та кли ауто ри ис тра жи ва ња, пре све га ком пли-
ка ци је ве за не за по ро ђај, за ра зе ре ги стро ва не то-

са мо зга или дру гих озбиљ ни јих 
по сле ди ца на мо згу, че сто до-
во ди ле до про бле ма тич ног по-
на ша ња у пе ри о ду ра не адо ле-
сцен ци је. чак 43 од сто осо ба ко је 
су у школ ском уз ра сту има ле не-
ку те жу по вре ду гла ве би ло је 
скло но ту чи или не ком об ли ку 

на си ли нич ког по на ша њу у то ку 
те го ди не у ко јој је до шло до по-
вре де. По вре де гла ве нај че шће 
до во де до агре сив ног по на ша-
ња у ра ној адо ле сцен ци ји ка да 
до ла зи до по сте пе ног пре стан ка 
ра ста, па по сле ди це на мо згу та-
да по ста ју очи глед не.

бер ЛиН • САН ПО МА жЕ БО-
љЕМ ПАМ ћЕ ЊУ – Нај бо љи на-
чин да се за пам ти тек на у че-
на пе сма, ре ше ње ма те ма тич ког 
за дат ка или не ки но ви трик са 
кар та ма је сте да се по сле уче ња 
крат ко од спа ва, утвр ди ли су не-
мач ки на уч ни ци. Ис тра жи ва-

те та. Са да је, ка ко ис ти чу струч-
ња ци, по треб но оба ви ти до дат на 
ис тра жи ва ња ка ко би се утвр ди ло 
да ли про ме на ни воа „оци то ци на“ 
то ком труд но ће мо же да до при-
не се спре ча ва њу пост по ро ђај не 
де пре си је ко ја по га ђа деветнаест 
од сто же на на кон по ро ђа ја.

моН тре аЛ • ЗНА ЦИ ПРО фЕ-
СИ О НАЛ НЕ ИС ЦР ПљЕ НО СТИ 
– Гру па ка над ских на уч ни ка из 
мон тре а ла от кри ла је у кр ви и 
пљу вач ки љу ди ко ји су уче ство-
ва ли у ис пи ти ва њу зна ке про фе-
си о нал не ис цр пље но сти раз ли-
чи те од оних ко ји обич но ука зу ју 

на де пре си ју, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји.

На уч ни ци из Цен тра за ис тра-
жи ва ње људ ског стре са при Уни-
вер зи те ту у мон тре а лу до шли су 
до тог ре зул та та при ку пља њем 
узо ра ка пљу вач ке 30 уче сни ка 
ис тра жи ва ња сред њих го ди на у 

Болница у Софији
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ком труд но ће, хи пер тен зи ја, ди ја бе тес, кон ге ни-
тал не ано ма ли је и за о ста так у ин тра ма те рич ном 
раз во ју.

***

НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ У ЈО КО ХА мИ

ПР ВИ 
СПЕР мА То Зо И ДИ 

ПРо ИЗ ВЕ ДЕ НИ 
У ЛА Бо РА То РИ ЈИ

то кио – Гру па ја пан ских на уч ни ка про из ве ла је 
пр ве спер ма то зо и де у ла бо ра то ри ји, пре не ли су 
фран цу ски ме ди ји. Ра ди се о ве о ма ва жном от-

кри ћу, иако ње го ви ефек ти мо гу би ти ви дљи ви тек 
ка сни је. Спер ма то зо и ди су про из ве де ни на Уни-
вер зи те ту у Јо ко ха ми.

Сре ди на ко ја је ко ри шће ња за њи хо ву про из вод-
њу је она ем бри о нал них ма тич них ће ли ја. Спер-
ма то зо и ди су би ли функ ци о нал ни и од њих су ве-
штач ком оплод њом до би је ни ма ли ми ше ви.

***

ПО ГРЕ шНА УПО ТРЕ БА АН ТИ БИ О ТИ КА 
СЛА БИ БОР БУ ПРО ТИВ БО ЛЕ СТИ

КоБ НА 
оТ ПоР НоСТ

ма Ни Ла – Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 
(СЗО) упо зо ра ва да по гре шна или не ра ци о нал на 
упо тре ба ан ти би о ти ка пот ко па ва ју гло бал ну бор-
бу про тив ту бер ку ло зе и ма ла ри је па је чак мо-
гућ по вра так да ни ма кад ова вр ста ле ко ва ни је 
по сто ја ла.

Око 440.000 слу ча је ва ту бер ку ло зе от пор не на 
ви ше ле ко ва је про шле го ди не ре ги стро ва но у го-
то во 60 зе ма ља све та, ис ти че шин Јонг-со, ре ги о-
нал ни ди рек тор СЗО за За пад ни Па ци фик, а пре-
но си Рој терс.

шин упо зо ра ва да су и не ке дру ге бо ле сти у по-
ра сту због уче ста ле от пор но сти па ци је на та на ле-
ко ве. По сто ји мо гућ ност да ни за њих јед ног да-
на не бу де ле ка. Због то га СЗО апе лу је на сво је 193 
чла ни це да обез бе де сред ства и раз ра де по ли ти-
ку бор бе про тив от пор но сти на ле ко ве, ко ја не са-
мо што уби ја не го и знат но по ве ћа ва здрав стве-
не тро шко ве. Осим ту бер ку ло зе, ко ја је тре ба ло да 
бу де су зби је на још пре ви ше де це ни ја, про блем је 
и ма ла ри ја, код ко је се све че шће ја вља от пор ност 
на кључ ни лек „ар те ми зи нин“.

Ра сте и от пор ност и на нај но ви је ан ти би о ти ке 
ко ји се ко ри сте у ле че њу го но ре је, а у бол ни ца-

чи су до ка за ли да се мо зак то ком 
сна мно го бо ље од у пи ре „ква ре-
њу“ све жих ин фор ма ци ја, та ко да 
њи хо ва сту ди ја ба ца но во све тло 
на из ра зи то сло жен про цес ко јим 
љу ди по хра њу ју и ко ри сте на мер-
но сте че не ин фор ма ци је и по дат-
ке, пре но си ра дио „Дој че ве ле“.

Ра ни ја ис тра жи ва ња по ка за ла 
су да се све же ин фор ма ци је, при-
вре ме но по хра ње не у део мо зга 
на зван хи по кам пус, не „при ма ју“ 
од мах. Та ко ђе је по зна то да ре ак-
ти ва ци ја тих ин фор ма ци ја не ду-
го на кон уче ња, има кључ ну уло-
гу у њи хо вом трај ном сме шта њу 

у нео кор текс, мо жда ни „хард 
диск“. У буд ном ста њу, бр зо при-
се ћа ње на у че ног обич но је не си-
гу ран про цес. Ка да би се, на при-
мер, дру га пе сма учи ла не ду го 
на кон пр ве, тај по сту пак би вр ло 
ве ро ват но оте жао сме шта ње пр ве 
у ду бо ку ме мо ри ју.

раз ли чи тим тре ну ци ма то ком 
да на ра ди ме ре ња ни воа „кор ти-
зо ла“, хор мо на ве за ног за стрес. 
На уч ни ци су ме ри ли и ни во ви-
ше дру гих фак то ра стре са као 
што су ни во ин су ли на, ше ће ра, 
хо ле сте ро ла, упа ла, као и крв ног 
при ти ска.

Ти фак то ри, ка да се сви за јед-
но има ју у ви ду, мо гу пред ста-
вља ти знак не ког ме та бо лич ког 
по ре ме ћа ја. Уче сни ци ис тра жи-
ва ња су и по пу ња ва ли упит ни ке 
ве за но за тре ну тан ни во стре са и 
симп то ме де пре си је, као и про-
фе си о нал ну ис цр пље ност.

На уч ни ци на тај на чин от кри-
ли код осо ба са зна ци ма про фе-
си о нал не ис цр пље но сти ни жи 
ни во „кор ти зо ла“ од нор мал ног 
уз по ре ме ћа је од ре ђе них ме та-
бо лич ких функ ци ја. Код осо ба 
са зна ци ма де пре си је је при ме-
ћен ви ши ни во „кор ти зо ла“ од 
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ма па ци јен ти се све че шће за ра жа ва ју тзв. „су пер-
бак те ри ја ма“, от пор ним и на нај де ло твор ни је ан-
ти би о ти ке.

СЗО је 2001. раз ра ди ла гло бал ну ста те ги ју за су-
зби ја ње от пор но сти на ан ти би о ти ке, али ове ме-
ре ни су ши ре при ме ње не. 

***

БОЛ НИч КЕ ГРЕ шКЕ ДЕ СЕТ ПУ ТА чЕ шЋЕ 
НЕ ГО шТО СЕ мИ СЛИ ЛО

ЦЕХ оД 
17,1 мИ ЛИ ЈАР ДИ 

До ЛА РА 
Чи ка Го – Сва ки тре ћи Аме ри ка нац ће то ком бо-
рав ка у бол ни ци ве ро ват но ис ку си ти не ку гре шку 
ме ди цин ског осо бља, утвр ди ли су струц цња ци са 
Уни вер зи те та Ју те.

Струч ња ци су до ова квог ре зул та та до шли при-
ме ном но вог ме то да утвр ђи ва ња бол нич ких гре-
ша ка ко ји је раз вио Ин сти тут за уна пре ђе ње здрав-
стве не не ге у ма са чу сет су, пре нео је Рој терс.

Њи хо ва про це на, ина че, де сет пу та пре ма шу је 
про це ну уче ста ло сти бол нич ких гре ша ка до ко је се 
до ла зи ло при ме ном две ра ни је ме то де, од ко јих је 
јед на ба зи ра ла на при ја ви гре ша ка ко је су до бро-
вољ но уно ше не у здрав стве не до си јее.

„Очи глед но је да има мо још мно го по сла да би-
смо ство ри ли здрав стве ни си стем кон зи стент но до-
брог ква ли те та – без бе дан, ефи ка сан, усме рен на 
по тре бе па ци јен та, бла го вре мен и ли шен раз ли ка 
на ба зи ра сне или ет нич ке при пад но сти“, ис та кла 
је Су зан Ден цер, глав на уред ни ца аме рич ког ме-
ди цин ског ча со пи са „Хелт аферз“.

ме ди цин ске гре шке су нај ра зно вр сни јег ка рак-
те ра - од де ку би ту са (ра на од ле жа ња), пре ко хи-
рур шких ин стру ме на та за бо ра вље них у те лу опе-

Бјорн Раш са уни вер зи те та у 
Ли бе ку и ње го ве ко ле ге прет по-
ста вља ли су да се исто до га ђа и у 
сну и спро ве ли су ис тра жи ва ње 
да би са зна ли да ли су у пра ву. 

На те сту су за мо ље на 24 до бро-
вољ ца да по ку ша ју да за пам те 15 
па ро ва ка ра та са сли ка ма, да би 

по сле 40 ми ну та по ла ис пи та ни-
ка по шло на спа ва ње, а оста ли су 
до би ли но вих 15 па ро ва ка ра та са 
не што дру га чи јим узор ком сли ка.

По сле дре ме жа и пр ва гру па је 
до би ла исти за да так, по сле че-
га су чла но ви обе гру пе мо ра ли 
да по ка жу шта су за пам ти ли из 

ори ги нал ног за дат ка. На из не на-
ђе ње на уч ни ка, гру па ко ја је спа-
ва ла оства ри ла је знат но бо ље 
ре зул та те, упа рив ши тач но 85 од-
сто ка ра та, на су прот 60 про це на-
та гру пе ко ја је би ла буд на.

„Ре ак ти ва ци ја се ћа ња има ла је 
пот пу но дру га чи ји учи нак у буд-

нор мал ног и раз ли чит ни во ме-
та бо лич ких по ре ме ћа ја не го код 
оних са про фе си о нал ном ис цр-
пље но шћу.

Њу јорк • ПРЕ ВРЕ МЕ НИ ПО-
ВРА ТАК ПО РО ДИ љА НА ПО-
САО РАЗ ЛОГ НЕ ДО ЈЕ ЊА – што 

се но во пе че на мај ка бр же вра ти 
на по сао по сле по ро ђа ја, ма ње су 
шан се да ће чак и по ку ша ти да 
до ји сво ју бе бу, на во ди се у јед ној 
аме рич кој сту ди ји.
мај ке ко је се вра те на по сао по-
сле шест не де ља од по ро ђа ја 
има ју ве ћу шан су да поч ну са до-

је њем, а ка да и поч ну да до је бе-
бу ма ња је мо гућ ност да ће и на-
ста ви ти, пре не ле су аген ци је.

С дру ге стра не ве ћа је ве ро ват-
но ћа да ће мај ке ко је оста ју код 
ку ће де вет ме се ци или ма кар 
тринаест не де ља по сле по ро ђа-
ја до ји ти сво је бе бе три или ви ше 
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ном и у ста њу сна“, ре кла је др 
Су зан Ди кел ман до да ју ћи да се 
на осно ву ЦТ сни ма ка мо же на-
слу ти ти да је раз лог за тај из не-
на ђу ју ћи ре зул тат то што је већ у 
пр вим ми ну ти ма сна по чео пре-
нос по да та ка из хи по кам пу са у 
нео кор текс.

Па риз • ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ПО-
ТЕН ЦИ ЈАЛ НОГ ЛЕ КА ПРО ТИВ 
ЛУ ПУ СА - „Нео вак“, би о тех но ло-
шка ком па ни ја спе ци ја ли зо ва на 
за област ак тив не иму но те ра пи-
је про тив ауто и му них, ин фла ма-
тор них и кан це ро ге них обо ље-
ња, об ја ви ла је крај ода би ра 28 

па ци је на та за пр ву и дру гу фа-
зу ис пи ти ва ња деј ства „ИФ На-
ки но и да“, по тен ци јал не те ра пи је 
про тив хро ни шног ауто и му ног 
обо ље ња Лу пу са.
Ра ди се о ис тра жи ва њу ИФН-К-
001 то ком ко га ће не ки па ци јен-
ти, на су ми це, као те ра пи ју до-

ме се ци. Ис тра жи ва ња су по ка за-
ла да до је ње бе бе ма ње бо лу ју од 
деч јих бо ле сти, укљу чу ју ћи ек це-
ме, упа лу сред њег уха, брон хи тис 
или аст му.

„Же ле ли би смо да на овај на-
чин под стак не мо же не да до је 
сво ју де цу и то што је ду же мо гу-

ће“, об ја шња ва аутор ка по ме ну те 
сту ди је чи не ло Ог бу а ну. 

У сту ди ји се пред ла же да за-
по сле на до ји ља по ку ша да на ђе 
мо гућ ност да бе бу до ји за вре-
ме па у зе и да се оба ве зно ре дов-
но из му за ка ко би на ста ви ла са 
до је њем.

Пре ма нај но ви јим ис тра-
жи ва њи ма се дам од де сет же-
на у Сједињеним америчким 
државама до ји бар у по чет ку сво-
ју бе бу а тек три од де сет мај ки 
на ста вља да до ји сво је де те пу-
них шест ме се ци. У сту ди ји у ко-
ју је би ло укљу че но 6.150 за по сле-

Здравствени центар у Чикагу



78 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011. ЈУН 2011. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 79

> 80

> 80

> 80

ри са них па ци је на та, до по жи вот опа сних за ра зе 
ста фи ло ко ка ма. У јед ном дру гом ис тра жи ва њу тим 
из ден вер ске кон сул тант ске фир ме „ми ли ман“ је 
на осно ву зах те ва за на док на ду ште те оси гу ра ва-
ју ћим дру штви ма до шао до за кључ ка да је у 2008. 
тро шак ме ди цин ских гре ша ка у САД из но сио 17,1 
ми ли јар ду до ла ра.

У овим тро шко ви ма, де сет ме ди цин ских гре ша ка 
има ју удео од пре ко две тре ћи не. При том је нај че-
шће тра же на од ште та због де ку би ту са, по сто пе ра-
тив них ин фек ци ја и упор ног бо ла у ле ђи ма по сле 
опе ра ци је кич ме.

Аме рич ки здрав стве ни си стем тре ба ло би на ро-
чи ту па жњу да по све ти сма ње њу уче ста ло сти тих 
гре ша ка, по ру чио је ден вер ски тим.

***

АУТО РИ СмЕР НИ ЦА ЗА КАР ДИ О ЛО ГЕ 
ПРИ ЗНА ЛИ СУ КОБ ИН ТЕ РЕ СА

СР ЦЕ ИХ ЈЕ 
ИЗ ДА Ло

Чи ка Го – По ло ви на аме рич ких екс пе ра та ко ји су 
у ско ри је вре ме би ли укљу че ни у пи са ње при руч-
ни ка за ле че ње ср ча них бо ле сни ка при зна ла је да 
су у не кој вр сти су ко ба ин те ре са, по ка за ла је сту ди-
ја оба вље на на Уни вер зи те ту Пен сил ва ни је.

При руч ни ци ко ји са др же смер ни це за ле че ње су 
на ме ње ни обу ци ле ка ра и мо гу да има ју ду го ро-
чан ути цај на то ка ко се па ци јен ти ле че, упо зо рио 
је во ђа сту ди је, др џејмс Кирк па трик, ко ји сма тра 
да би струч ња ци ко ји фор му ли шу та кве смер ни-
це мо ра ли да бу ду из ван сва ке сум ње.

Од 500 екс пе ра та укљу че них у ову сту ди ју, 56 од-
сто њих је при зна ло да су у кон флик ту ин те ре са, 
би ло та ко што су кон сул тан ти не ког про из во ђа ча 
ле ко ва или ме ди цин ских уре ђа ја или су у ње го вој 
са ве то дав ној упра ви или су од не ке та кве ком па-

ни је до би ли но вац за ис тра жи ва ње или су вла сни-
ци ње них ак ци ја, пре нео је Рој терс. ме ђу нај че шће 
на во ђе ним ком па ни ја ма у овом из ве шта ју је про-
из во ђач ме ди цин ске опре ме „мед тро ник“.

Због не ка кве ве зе с овом ком па ни јом, су коб ин-
те ре са је бе ле жен код ауто ра се дам од се дам на ест 
про у че них при руч ни ка за кар ди о ло ге.

Др Сти вен Ни сен са Кли вленд ске кли ни ке ис ти-
че да ови на ла зи до во де у пи та ње не за ви сност и 
по у зда ност упут ста ва за кар ди о ва ску лар ну прак-
су и да би мо гли да на не су не по пра вљи ву ште ту 
по ве ре њу у ту стру ку. 

Др Кирк па трик на по ми ње да ни је чу до да та ко 
мно го екс пе ра та код ко јих по сто ји су коб ин те ре са 
би ва иза бра но за ауто ре при руч ни ка јер је да нас у 
САД уоп ште те шко на ћи ква ли фи ко ва ног струч ња-
ка за ср це код ко га не би по сто јао не ки кон фликт 
ин те ре са. 

***

ГРУ ПА ФРАН ЦУ КИХ НА Уч НИ КА 
ОТ КРИ ЛА ГЕН ДПY19Л2 

УЗРоЧ НИК 
ЈЕД НоГ оД 

оБ ЛИ КА мУ ШКЕ 
НЕ ПЛоД Но СТИ

Па риз – Гру па фран цу ких на уч ни ка от кри ла је 
ген ДПY19Л2, узроч ник јед не од вр ста му шке не-
плод но сти ко ју ка рак те ри ше про из вод ња спер ма-
то зо и да с окру глом гла ви цом та ко да не мо гу да 
опло де јај ну ће ли ју, пре не ла је аген ци ја АФП. 

Ра ди се, ка ко је по ка за ло ис тра жи ва ње об ја вље-
но у аме рич ком на уч ном ча со пи су АЈHG (American 
Journal of Human Genetics), о ге ну ко ји има глав ну 
уло гу у спер ма то ге не зи.

би ја ти „ИФ На-ки но ид“, а дру ги 
пла це бо (ла жни лек), пре не ли 
су фран цу ски ме ди ји.

Ре гру то ва ње па ци је на та за то 
ис тра жи ва ње по че ло је апри ла 
2010. го ди не у Бел ги ји, Бу гар ској, 
Фран цу ској и Ссвед ској. То ком 
по след њих 10 го ди на ни је ре ги-

стро ва на ни јед на но ва те ра пи ја 
про тив лу пу са.

ва ШиНГ тоН • ДВА ЛЕ КА ПРО-
ТИВ хЕ ПА ТИ ТИ СА Ц - Аме рич-
ки са ве то дав ни па нел екс пе ра та 
је ових да на јед но гла сно дао по-
др шку „те ла пре ви ру“, но вом ле ку 

про тив хе па ти ти са Ц, ко ји про из-
во ди ком па ни је „Вер текс фар ма-
сју ти калз“.
Овај лек, ка ко по ка зу ју ис тра жи-
ва ња, мо же да про ду жи жи вот 
обо ле ли ма од те вр сте хе па ти ти-
са, из ве шта ва АФП. Прет ход но је 
па нел аме рич кој Упра ви за хра-

них же на ко је су по ста ле мај ке 
на во ди се да се же не ко је по чи њу 
да ра де у пе ри о ду од шест не де-
ља по сле по ро ђа ја мно го те же од-
лу чу ју да уоп ште поч ну са до је-
њем не го не за по сле не же не или 
мај ке ко је су на по родљском бо-
ло ва њу бар 13 не де ља.

ме ђу тим, струч ња ци ко ји ни-
су уче ство ва ли у из ра ди ове сту-
ди је на во де да су из не ти по да ци 
збу њу ју ћи и да не по сто је ре ал не 
осно ве да се из ве де за кљу чак да 
раз лог не до је ња бе ба тре ба тра-
жи ти у пре вре ме ном по врат ку 
по ро ди ље на по сао.

Пат На • ШТРАЈК ВИ ШЕ ОД 
10.000 ЛЕ КА РА – Ви ше од 10.000 
ле ка ра сту пи ло је у штрајк у ис-
точ ној ин диј ској др жа ви Би хар 
тра же ћи бо љу без бед ност, по што 
је јед ног њи хо вог ко ле гу уби ла 
гру пи ца за тво ре ни ци у за тво ру. 
За твор ски ле кар у ин диј ској др-



80 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2011.

С
А

 С
В

И
Х

 М
Е

Р
И

Д
И

ЈА
Н

А
79 <

79 <

79 <

На уч ни ци су от кри ли ге нет ски узрок уба ци ва-
њем чи по ва у ДНК осо ба са тим об ли ком не плод-
но сти. Утвр ђе но је и да код 75 од сто тих па ци је на-
та до ла зи до гу бит ка ге нет ског ма те ри ја ла, де ла 
ДНК, на са мо јед ном ге ну ДПY19Л2.

Но во от кри ће би мо гло да ре зул ти ра раз во јем 
но вих не хор мон ских кон тра цеп тив них сред ста-
ва на ме ње них му шкар ци ма.

*** 

„НЕЈ чЕР џЕ НЕ ТИКС“,

оТ КРИ ВЕ Но 
13 ГЕ НА ИЗА ЗИ ВА ЧА 

Ко Ро НАР НИХ 
оБо ЉЕ ЊА

Па риз – Гру па од ви ше од 150 ис тра жи ва ча из не-
ко ли ко зе ма ља са чи ни ла је ли сту од 13 ге на ко ји 
до во де до опа сно сти од ко ро нар них обо ље ња, пре-
не ла је аген ци ја АФП. То би мо гло да по мог не да 
се про на ђу но ва сред ства про тив ср ча них бо ле сти, 
глав ног узро ка смрт но сти у све ту.

На уч ни ци, њих 167 из ви ше од 100 ка над ских, 
европ ских и аме рич ких ор га ни за ци ја, мо гли су 
то ком ана ли зе по да та ка до би је них у 14 ис тра жи-
ва ња ДНК ви ше од 140.000 Евро пља на да кон ста ту ју 
да код оних у чи јим по ро ди ца ма по сто је слу ча је-
ви ате ро скле ро зе (го ми ла ња ма сно ће на зи до ви-
ма од ре ђе них ар те ри ја) по сто је му та ци је 13 ге на. То 
ис тра жи ва ње, об ја вље но у на уч ном ча со пи су „Неј-
чер џе не тикс“, удво стру чи ло је број ге на за ко је је 
утвр ђе но да под сти чу ср ча на обо ље ња.

На са ма та обо ље ња, ка ко ис ти чу на уч ни ци, 50 
од сто ути че ге не ти ка, али и на чин жи во та, као што 
је кон зу ми ра ње ду ва на и ал ко хо ла и не до вољ на 
фи зич ка ак тив ност.

У НЕ мАч КОЈ ГО ДИ шЊЕ 60.000 ЉУ ДИ 
УмРЕ ОД ТРО ВА ЊА КР ВИ

мЕ ТоД ЗА 
РА Но оТ КРИ ВА ЊЕ 

СЕП СЕ
бер ЛиН – Сеп са ни је бо лест про шло сти и овај вид 
тро ва ња кр ви ве о ма је чест у раз ви је ној За пад ној 
Евро пи, док је у си ро ма шним зе мља ма пра ва по-
шаст. Ра дио Дој че ве ле пре но си да мно ги сеп су до-
би ју баш у бол ни ца ма, али да је са да је раз ви јен 
ме тод за ње но ра но от кри ва ње. У Не мач кој го ди-
шње 60.000 љу ди умре од тро ва ња кр ви, а мно ги 
ме ђу њи ма уми ру од сеп се ко ју не рет ко за ра де баш 
то ком за хва та у бол ни ца ма. 

Ка да се сеп са уста но ви, шан се за през зи вља ва-
ње су све де не на 50 од сто, што зна чи да по ло ви на 
обо ле лих умре, а глав ни раз лог је што се сеп са ка-

ну и ле ко ве (ФДА) дао јед но гла-
сно по зи тив но ми шље ње и о ле ку 
за исту бо лест „бо це пре вир“, ко ји 
про из во ди фар ма це ут ска ком па-
ни ја „мерк“.

Оба ле ка де лу ју као ин хи би то-
ри про те а за. За ми шље но је да бу-
ду при до да ти до сад ко ри шће ној 

те ра пи ји за хе па ти тис Ц од два 
ле ка – пе ги ли са ног ин тер фе ро на 
и „ри ба ви ри на“.

Од хе па ти ти са Ц тре нут но у 
све ту бо лу је око 180 ми ли о на љу-
ди, а до са да шњи ле ко ви по ма жу 
са мо по ло ви ни њих. Тре ћа фа-
за ис тра жи ва ња раз ма тра них ле-

ко ва је по ка за ла да се те ра пи јом 
са три ме ди ка мен та по сти же из-
ле че ње код 79 од сто па ци је на та, 
док је ле че ње са два ле ка успе-
шно у са мо 46 од сто слу ча је ва.

По сле ис пи ти ва ња то ком че-
ти ри ме се ца од не же ље них про-
прат них деј ста ва те ра пи је са три 

жа ви Би хар Бху део Синг пре ту чен 
је на смрт по што је од био да из-
да ла жне сер ти фи ка те сед мо ри ци 
за тво ре ни ка ка ко су ја ко бо ле сни 
да би би ли пре ме ште ни у дру ги 
за твор, пре не ла је аген ци ја АП.

Ин диј ска ле кар ска ко мо ра др-
жа ве Би хар по др жа ла је њи хо ве 

зах те ве, ма да се ни је при кљу чи-
ла јед но днев ном штрај ку.

Па риз • МО ГУ ћИ ЕфЕК ТИ КА-
СНИ ЈЕ ТРУД НО ћЕ - Ро ђе ње де-
те та у 40. го ди ни жи во та утро-
стру шу је шан се да се до жи ви 100. 
го ди на жи во та, по ка за ли су ре-

зул та ти ан ке те спро ве де не на 
гру пи 100-го ди шњих же на.
Ан ке та је по ка за ла да је 19 од сто 
тих же на ро ди ло де те на кон 40. 
го ди не жи во та, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји. Ти ре зул та ти су 
по том упо ре ђе ни са по да ци ма 
ве за ним за же не пре ми ну ле мла-
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сно ди јаг но сти фи ку је па је и тре ти ра ње го то во не-
мо гу ће. Ис тра жи ва чи Ин сти ту та Фра ун хо фер ког 
Лај пци га раз ви ли су но ву ме то ду ко јом се сеп са 
от кри ва не у по ре ди во бр же. Они ко ри сте на но ме-
тар ске че сти це ок си до ва ног гвођ ја, ка же др Дирк 
Кул ма јер са Ин сти ту та за иму но ло ги ју. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, по мо ћу маг не та се не ко-
ли ко ми ну та по ме ра ју че сти це кроз крв, та ко да се 
мо гу про на ћи и изо ло ва ти бак те ри је и ви ру си.

ме ђу тим, ка ко до да је Кул ма јер, ни је све та ко јед-
но став но, јер око тридесет вр ста бак те ри ја и се дам 
вр ста гљи ви ца ко је иза зи ва ју сеп су ни су при род но 
на маг не ти са не, али по сто ји на чин да се при ву ку. 

На при мер, че сти це гво жђа се пре вла че та на ним 
сло јем пла сти ке и за тим та ко зва ним функ ци о нал-
ним сло јем, а то мо гу би ти, ре ци мо, ан ти те ла ко-
ја ве зу ју од ре ђе не бак те ри је ме ђу ко ји ма су ста-
фи ло ко ке и дру ге па то ге не бак те ри је ко је мо гу да 
иза зо ву сеп су.

Та ко по ве за не са че сти ца ма гво жђа бак те ри је се 
спро во де до јед не пла стич не кар те ве ли чи не обич-
не кре дит не кар ти це ко ја има 12 ко мо ра ко је су по-
ве за не ми ни ја тур ним ка на ли ма. 

У ко мо ра ма се кли це рас тва ра ју, а он да се њи хо-
ва ДНК умно жа ва по себ ним по ступ ком – на че сти-
це се ко пи ра ДНК бак те ри ја, ви ру са или гљи ви ца 
и то са мо оне се квен це ко је су спе ци фич не за па-
то ге не бак те ри је. Та ко је мо гу ће вр ло ра но от кри ти 
сеп су и то већ ка да се у кр ви бо ле сни ка на ђе сто ти-
нак бак те ри ја. У по ре ђе њу са но вом, ста ри је ме то-
де от кри ва ју бо лест тек по сле два да на ка да се бак-
те ри је умно же и ка да је че сто пре ка сно. 

У ФРАН ЦУ СКОЈ

ВА ђЕ ЊЕ 
мА ТЕ РИ ЦЕ 

По мо ЋУ Ро Бо ТА
ЛиЛ – Гру па фран цу ских ги не ко ло га из Ли ла је 
пр ва у све ту ус пе ла да из ва ди ма те ри цу ва ги нал-
ним пу тем уз по мо ро бо та. Ка ко су пре не ли фран-
цу ски ме ди ји, ро бот на ме њен та квим хи рур шким 
ин тер вен ци ја ма омо гу ћа ва бо ље ре ша ва ње сло-
же них си ту а ци ја.

Ро бот, ме ђу тим, ко шта ви ше од ми ли он евра и 
зах те ва го ди шње за одр жа ва ње 140.000 евра. //

ле ка код не ких ис пи та ни ка се 
по ја вио осип или ане ми ја. ФДА 
ни је ду жна да сле ди ми шље ње 
па не ла и одо бри упо тре бу тих ле-
ко ва, али она обич но то чи ни.

За хе па ти тис Ц, ина че, не по-
сто ји вак ци на, а аме рич ки Цен-
три за кон тро лу и пре вен ци ју бо-

ле сти (ЦДЦ) про це њу ју да сва ке 
го ди не од те бо ле сти умре пре-
ко 12.000 Аме ри ка на ца. Нај вец-
хи број за ра же них хе па ти ти сом 
Ц не ма го ди на ма ни ка кве симп-
то ме, али кад се они јед ном по ја-
ве, за ве ћи ну је су ви ше ка сно да 
им по мог не до са да шња те ра пи ја 

са два ле ка. У про шло сти хе па ти-
тис Ц је мо гао да се до би је у кон-
так ту са за ра же ним крв ним про-
дук ти ма, а и да нас се ши ри ме ђу 
нар ко ма ни ма ко ји де ле иглу или 
слам ку  за ушмр ка ва ње ко ка и на, 
као и кроз секс без за шти те са за-
ра же ном осо бом. //

ђе, у 73. го ди ни жи во та, а ме ђу 
ко ји ма је шест од сто ро ди ло де те 
на кон 40. го ди не жи во та.

ва ШиНГ тоН • НИ КО ТИН МО-
жЕ ДА БУ ДЕ СУ ЗБИ ЈАЧ ГЛА ДИ 
- Ни ко тин мо же да де лу је као су-
зби јач гла ди, по ка за ли су ре зул-

та ти ис тра жи ва ња об ја вље ног у 
на уч ном ча со пи су „Са јенс“. На-
уч ни ци с ун вер зи те та „Јејл“ и ме-
ди цин ског ко ле џа „Беј лор“ у Хју-
сто ну иден ти фи ко ва ли су код 
ми ше ва вр сту ни ко тин ских ре-
цеп то ра у хи по та ла му су (део мо-
зга) ко ја ак ти ви ра нер вне ће ли је 

за ду же не за по кре та ње про це са 
ко јим се су зби ја апе тит.

От кри ће би мо гло да ре зул ти ра 
раз во јем но ве вр сте ле ко ва за мр-
ша вље ње, јер су до са да шњи ле ко-
ви по ка за ли сла бу ефи ка сност, а 
ве ћи на је по ву че на са тр жи шта 
због ве ћих не же ље них ефе ка та. //
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По што ва ни чи та о ци „Гла сни ка“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је, мо јом лич ном, тех нич ком 
и не на мер ном гре шком у про шлом бро ју, бро ју 7 „Гла сни ка“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је об-
ја вље ног у де цем бру 2010. го ди не, при ли ком об ја вљи ва ња Од лу ке Вр хов ног су да ча сти 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је на 81–82 стра ни ци, у обра зло же њу ове од лу ке по гре шно је об-
ја вљен па сус ко ји се не од но си на пред мет ну Од лу ку овог Су да.

С тим у ве зи, због опи са не гре шке нај и скре ни је се из ви ња вам свим чи та о ци ма „Гла-
сни ка“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а по себ но проф. др Зо ра ну Ко ва че ви ћу и мр сц мед Зо-
ра ну Па у ни ћу, чи ја се име на у по ме ну том па су су пот пу но нео прав да но по ја вљу ју.

Жељ ко ми хић,
се кре тар Вр хов ног су да ча сти ЛКС

У на став ку овог тек та об ја вљу је се и сле де ћи де мант:
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Дру ги ме ђу на род ни ме ди цин ски кон грес у ор га ни-
за ци ји Ју го и сточ ног ме ди цин ског фо ру ма одр жа ће се 
у Бу гар ској у Не се ба ру од 7. до 11. сеп тем бра 2011.

Ово га пу та глав не те ме кон гре са су:

• Di a be tes mel li tu us и ком пли ка ци је
• Кар ди о ва ску лар не бо ле сти
• Ин фек тив не бо ле сти
• Он ко ло ске бо ле сти

Те ма окру глог сто ла ко ји ће овом при ли ком би ти ор-
га ни зо ван је: Здрав стве не ре фор ме и фи нан си ра ње

Па то ло ги ја из ко је су пред ло же не 
те ме је ак ту ел на и за јед нич ка ве-
ћи ни зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ју го и-
сточ ну Евро пу.

Кон грес је на ме њен свим ле ка-
ри ма ко ји же ле да се упо зна ју са 
но вим трен до ви ма у ме ди ци ни, 
здрав стве ним ре фор ма ма и фи нан-
си ра њем у здрав ству.

Кон грес ће би ти акре ди то ван код 
EAC CME и сви ре ги стро ва ни уче-
сни ци ће до би ти сер ти фи ка те са 
по е ни ма (КмЕ).

При јав ни лист се мо же ски ну ти са 
www.se emf.con gress.zdra ve news.eu док се све ин фор ма ци-
је мо гу до би ти пре ко кон гре сног се кре та ри ја та на и-мејл: 
se emf.con gress @gmail.com

По след њи дан за сла ње аб страк та је 30. ју ни 2011.
Аб страк ти се ша љу на и-мејл: 

se emf.con gress @gmail.com

При ја ва за уче шће на кон гре су 30. ју ни 2011. 

По след њи дан за при ја ву 2. сеп тем бар 2011.

ДРУГИ мЕђУНАРОДНИ мЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈУГОИСТОчНОГ 
мЕДИЦИНСКОГ ФОРУмА У БУГАРСКОЈ ОД 7. ДО 11. СЕПТЕмБРА 2011.

Здравствене реформе 
и финансирање

Не се ба р

м
и ни стар здра вља проф. др Зо ран Стан ко вић 
пред ста вио је чла но ве свог но вог ка би не та и 
из ло жио је шта је ми ни стар ство ура ди ло за 
не пу на три ме се ца од ка да је он по ста вљен 

на че ло те уста но ве. Го во ре ћи о бу џе ту ми ни стар ства 
здра вља за ову го ди ну, Стан ко вић је на вео да он из но си 
3,7 ми ли јар ди ди на ра, што је на ни воу од 2003. го ди не, 
али су у  2011. за на бав ку опре ме и ин ве сти ци је опре де-
ље на сред ства у из но су од 906 ми ли о на ди на ра.

ми ни стар Стан ко вић ука зао је да су у про те кла три 
ме се ца ус по ста вље ни при о ри те ти ко је ће ми ни стар-
ство здра вља сле ди ти у бу ду ћем ра ду, а ко ји об у хва та-
ју да је па ци јент у сре ди шту здрав стве ног си сте ма, из-
ме ну за кон ских про пи са и нор ма тив них ака та у ци љу 
уна пре ђе ња си сте ма здрав стве не за шти те, за шти ту со-
ци јал но нај у гро же ни јих гру па и тран спа рент ност у ра-
ду и бор ба про тив ко руп ци је.

По но вој си сте ма ти за ци ји, министарство здравља 
има ће три др жав на се кре та ра. На сво јим функ ци ја ма 
су оста ли др Не ве на Ка ра но вић и др Пе ри ша Си мо но вић, 
а но ви др жав ни се кре тар је др Ели за бет Па у но вић.

Убу ду ће по моћ ни ца ми ни стра за ор га ни за ци ју здрав-
стве не слу жбе и ин спек ци ју би ће др Ду брав ка ша ра-
но вић Ра цић, а на че лу Сек то ра за јав но здра вље и 
са ни тар ну ин спек ци ју би ће проф. др ма ри ја Јев тић. 
Про фе сор ме ди цин ског фа кул те та, спе ци ја лист ме ди-
ци не ра да др Пе тар Бу лат име но ван је за по моћ ни ка 
Сек то ра за европ ске ин те гра ци је и ме ђу на род ни са рад-
њу, док је Зо ри ца Па вло вић оста ла да ра ди као по моћ-
ник за здрав стве но оси гу ра ње.

Пот пу но но ва ли ца у ми ни стар ству здра вља су ми ли-
ца Вла шић Ко ту ро вић, ко ја је на че лу Сек то ра за прав-
не по сло ве и Сло бо дан мар ко вић, ко ји во ди Сек тор за 
фи нан си ра ње. //

мИНИСТАР ЗДРАВЉА ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ 
ПРЕДСТАВИО ЈЕ  чЛАНОВЕ СВОГ НОВОГ КАБИНЕТА

Транспарентност и 
борба против корупције



Први на Балкану: „Пастеров завод” у Нишу почео је да ради 1907. године у Нишу, 
само петнаест година после Париза


